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Chapter 1 
1µακαριοσ ανηρ οσ ουκ επορευθη εν βουλη ασεβων και εν οδω αµαρτωλων ουκ εστη και επι καθεδρα
ν λοιµων ουκ εκαθισεν2αλλ′ η εν τω νοµω κυριου το θεληµα αυτου και εν τω νοµω αυτου µελετησει η
µερασ και νυκτοσ3και εσται ωσ το ξυλον το πεφυτευµενον παρα τασ διεξοδουσ των υδατων ο τον καρ
πον αυτου δωσει εν καιρω αυτου και το φυλλον αυτου ουκ απορρυησεται και παντα οσα αν ποιη κατ
ευοδωθησεται4ουχ ουτωσ οι ασεβεισ ουχ ουτωσ αλλ′ η ωσ ο χνουσ ον εκριπτει ο ανεµοσ απο προσωπ
ου τησ γησ5δια τουτο ουκ αναστησονται ασεβεισ εν κρισει ουδε αµαρτωλοι εν βουλη δικαιων6οτι γιν
ωσκει κυριοσ οδον δικαιων και οδοσ ασεβων απολειται 
 
Chapter 2 
1ινα τι εφρυαξαν εθνη και λαοι εµελετησαν κενα2παρεστησαν οι βασιλεισ τησ γησ και οι αρχοντεσ σ
υνηχθησαν επι το αυτο κατα του κυριου και κατα του χριστου αυτου διαψαλµα3διαρρηξωµεν τουσ δ
εσµουσ αυτων και απορριψωµεν αφ′ ηµων τον ζυγον αυτων4ο κατοικων εν ουρανοισ εκγελασεται αυτ
ουσ και ο κυριοσ εκµυκτηριει αυτουσ5τοτε λαλησει προσ αυτουσ εν οργη αυτου και εν τω θυµω αυτο
υ ταραξει αυτουσ6εγω δε κατεσταθην βασιλευσ υπ′ αυτου επι σιων οροσ το αγιον αυτου7διαγγελλων τ
ο προσταγµα κυριου κυριοσ ειπεν προσ µε υιοσ µου ει συ εγω σηµερον γεγεννηκα σε8αιτησαι παρ′ εµ
ου και δωσω σοι εθνη την κληρονοµιαν σου και την κατασχεσιν σου τα περατα τησ γησ9ποιµανεισ α
υτουσ εν ραβδω σιδηρα ωσ σκευοσ κεραµεωσ συντριψεισ αυτουσ10και νυν βασιλεισ συνετε παιδευθη
τε παντεσ οι κρινοντεσ την γην11δουλευσατε τω κυριω εν φοβω και αγαλλιασθε αυτω εν τροµω12δραξ
ασθε παιδειασ µηποτε οργισθη κυριοσ και απολεισθε εξ οδου δικαιασ οταν εκκαυθη εν ταχει ο θυµοσ
 αυτου µακαριοι παντεσ οι πεποιθοτεσ επ′ αυτω 
 
Chapter 3 
1ψαλµοσ τω δαυιδ οποτε απεδιδρασκεν απο προσωπου αβεσσαλωµ του υιου αυτου2κυριε τι επληθυνθ
ησαν οι θλιβοντεσ µε πολλοι επανιστανται επ′ εµε3πολλοι λεγουσιν τη ψυχη µου ουκ εστιν σωτηρια α
υτω εν τω θεω αυτου διαψαλµα4συ δε κυριε αντιληµπτωρ µου ει δοξα µου και υψων την κεφαλην µου
5φωνη µου προσ κυριον εκεκραξα και επηκουσεν µου εξ ορουσ αγιου αυτου διαψαλµα6εγω εκοιµηθην
 και υπνωσα εξηγερθην οτι κυριοσ αντιληµψεται µου7ου φοβηθησοµαι απο µυριαδων λαου των κυκλ
ω συνεπιτιθεµενων µοι8αναστα κυριε σωσον µε ο θεοσ µου οτι συ επαταξασ παντασ τουσ εχθραινοντ
ασ µοι µαταιωσ οδοντασ αµαρτωλων συνετριψασ9του κυριου η σωτηρια και επι τον λαον σου η ευλο
για σου 
 
Chapter 4 
1εισ το τελοσ εν ψαλµοισ ωδη τω δαυιδ2εν τω επικαλεισθαι µε εισηκουσεν µου ο θεοσ τησ δικαιοσυνη
σ µου εν θλιψει επλατυνασ µοι οικτιρησον µε και εισακουσον τησ προσευχησ µου3υιοι ανθρωπων εω
σ ποτε βαρυκαρδιοι ινα τι αγαπατε µαταιοτητα και ζητειτε ψευδοσ διαψαλµα4και γνωτε οτι εθαυµασ
τωσεν κυριοσ τον οσιον αυτου κυριοσ εισακουσεται µου εν τω κεκραγεναι µε προσ αυτον5οργιζεσθε 
και µη αµαρτανετε λεγετε εν ταισ καρδιαισ υµων και επι ταισ κοιταισ υµων κατανυγητε διαψαλµα6θ
υσατε θυσιαν δικαιοσυνησ και ελπισατε επι κυριον7πολλοι λεγουσιν τισ δειξει ηµιν τα αγαθα εσηµει
ωθη εφ′ ηµασ το φωσ του προσωπου σου κυριε8εδωκασ ευφροσυνην εισ την καρδιαν µου απο καιρου 
σιτου και οινου και ελαιου αυτων επληθυνθησαν9εν ειρηνη επι το αυτο κοιµηθησοµαι και υπνωσω ο
τι συ κυριε κατα µονασ επ′ ελπιδι κατωκισασ µε 
 
Chapter 5 
1εισ το τελοσ υπερ τησ κληρονοµουσησ ψαλµοσ τω δαυιδ2τα ρηµατα µου ενωτισαι κυριε συνεσ τησ κ
ραυγησ µου3προσχεσ τη φωνη τησ δεησεωσ µου ο βασιλευσ µου και ο θεοσ µου οτι προσ σε προσευξ
οµαι κυριε4το πρωι εισακουση τησ φωνησ µου το πρωι παραστησοµαι σοι και εποψοµαι5οτι ουχι θεο
σ θελων ανοµιαν συ ει ουδε παροικησει σοι πονηρευοµενοσ6ου διαµενουσιν παρανοµοι κατεναντι τω
ν οφθαλµων σου εµισησασ παντασ τουσ εργαζοµενουσ την ανοµιαν7απολεισ παντασ τουσ λαλουντα
σ το ψευδοσ ανδρα αιµατων και δολιον βδελυσσεται κυριοσ8εγω δε εν τω πληθει του ελεουσ σου εισε
λευσοµαι εισ τον οικον σου προσκυνησω προσ ναον αγιον σου εν φοβω σου9κυριε οδηγησον µε εν τη 
δικαιοσυνη σου ενεκα των εχθρων µου κατευθυνον ενωπιον µου την οδον σου10οτι ουκ εστιν εν τω στ
οµατι αυτων αληθεια η καρδια αυτων µαταια ταφοσ ανεωγµενοσ ο λαρυγξ αυτων ταισ γλωσσαισ αυτ



ων εδολιουσαν11κρινον αυτουσ ο θεοσ αποπεσατωσαν απο των διαβουλιων αυτων κατα το πληθοσ τ
ων ασεβειων αυτων εξωσον αυτουσ οτι παρεπικραναν σε κυριε12και ευφρανθητωσαν παντεσ οι ελπιζ
οντεσ επι σε εισ αιωνα αγαλλιασονται και κατασκηνωσεισ εν αυτοισ και καυχησονται εν σοι παντεσ
 οι αγαπωντεσ το ονοµα σου13οτι συ ευλογησεισ δικαιον κυριε ωσ οπλω ευδοκιασ εστεφανωσασ ηµασ 
 
Chapter 6 
1εισ το τελοσ εν υµνοισ υπερ τησ ογδοησ ψαλµοσ τω δαυιδ2κυριε µη τω θυµω σου ελεγξησ µε µηδε τη 
οργη σου παιδευσησ µε3ελεησον µε κυριε οτι ασθενησ ειµι ιασαι µε κυριε οτι εταραχθη τα οστα µου4

και η ψυχη µου εταραχθη σφοδρα και συ κυριε εωσ ποτε5επιστρεψον κυριε ρυσαι την ψυχην µου σω
σον µε ενεκεν του ελεουσ σου6οτι ουκ εστιν εν τω θανατω ο µνηµονευων σου εν δε τω αδη τισ εξοµολ
ογησεται σοι7εκοπιασα εν τω στεναγµω µου λουσω καθ′ εκαστην νυκτα την κλινην µου εν δακρυσιν 
µου την στρωµνην µου βρεξω8εταραχθη απο θυµου ο οφθαλµοσ µου επαλαιωθην εν πασιν τοισ εχθρο
ισ µου9αποστητε απ′ εµου παντεσ οι εργαζοµενοι την ανοµιαν οτι εισηκουσεν κυριοσ τησ φωνησ του 
κλαυθµου µου10εισηκουσεν κυριοσ τησ δεησεωσ µου κυριοσ την προσευχην µου προσεδεξατο11αισχ
υνθειησαν και ταραχθειησαν σφοδρα παντεσ οι εχθροι µου αποστραφειησαν και καταισχυνθειησαν 
σφοδρα δια ταχουσ 
 
Chapter 7 
1ψαλµοσ τω δαυιδ ον ησεν τω κυριω υπερ των λογων χουσι υιου ιεµενι2κυριε ο θεοσ µου επι σοι ηλπι
σα σωσον µε εκ παντων των διωκοντων µε και ρυσαι µε3µηποτε αρπαση ωσ λεων την ψυχην µου µη ο
ντοσ λυτρουµενου µηδε σωζοντοσ4κυριε ο θεοσ µου ει εποιησα τουτο ει εστιν αδικια εν χερσιν µου5ει
 ανταπεδωκα τοισ ανταποδιδουσιν µοι κακα αποπεσοιν αρα απο των εχθρων µου κενοσ6καταδιωξαι 
αρα ο εχθροσ την ψυχην µου και καταλαβοι και καταπατησαι εισ γην την ζωην µου και την δοξαν µ
ου εισ χουν κατασκηνωσαι διαψαλµα7αναστηθι κυριε εν οργη σου υψωθητι εν τοισ περασι των εχθρ
ων µου εξεγερθητι κυριε ο θεοσ µου εν προσταγµατι ω ενετειλω8και συναγωγη λαων κυκλωσει σε και 
υπερ ταυτησ εισ υψοσ επιστρεψον9κυριοσ κρινει λαουσ κρινον µε κυριε κατα την δικαιοσυνην µου κ
αι κατα την ακακιαν µου επ′ εµοι10συντελεσθητω δη πονηρια αµαρτωλων και κατευθυνεισ δικαιον ετ
αζων καρδιασ και νεφρουσ ο θεοσ11δικαια η βοηθεια µου παρα του θεου του σωζοντοσ τουσ ευθεισ τ
η καρδια12ο θεοσ κριτησ δικαιοσ και ισχυροσ και µακροθυµοσ µη οργην επαγων καθ′ εκαστην ηµερα
ν13εαν µη επιστραφητε την ροµφαιαν αυτου στιλβωσει το τοξον αυτου ενετεινεν και ητοιµασεν αυτο14

και εν αυτω ητοιµασεν σκευη θανατου τα βελη αυτου τοισ καιοµενοισ εξειργασατο15ιδου ωδινησεν α
δικιαν συνελαβεν πονον και ετεκεν ανοµιαν16λακκον ωρυξεν και ανεσκαψεν αυτον και εµπεσειται ει
σ βοθρον ον ειργασατο17επιστρεψει ο πονοσ αυτου εισ κεφαλην αυτου και επι κορυφην αυτου η αδικι
α αυτου καταβησεται18εξοµολογησοµαι κυριω κατα την δικαιοσυνην αυτου και ψαλω τω ονοµατι κυ
ριου του υψιστου 
 
Chapter 8 
1εισ το τελοσ υπερ των ληνων ψαλµοσ τω δαυιδ2κυριε ο κυριοσ ηµων ωσ θαυµαστον το ονοµα σου εν 
παση τη γη οτι επηρθη η µεγαλοπρεπεια σου υπερανω των ουρανων3εκ στοµατοσ νηπιων και θηλαζο
ντων κατηρτισω αινον ενεκα των εχθρων σου του καταλυσαι εχθρον και εκδικητην4οτι οψοµαι τουσ 
ουρανουσ εργα των δακτυλων σου σεληνην και αστερασ α συ εθεµελιωσασ5τι εστιν ανθρωποσ οτι µι
µνησκη αυτου η υιοσ ανθρωπου οτι επισκεπτη αυτον6ηλαττωσασ αυτον βραχυ τι παρ′ αγγελουσ δοξ
η και τιµη εστεφανωσασ αυτον7και κατεστησασ αυτον επι τα εργα των χειρων σου παντα υπεταξασ υ
ποκατω των ποδων αυτου8προβατα και βοασ πασασ ετι δε και τα κτηνη του πεδιου9τα πετεινα του ου
ρανου και τουσ ιχθυασ τησ θαλασσησ τα διαπορευοµενα τριβουσ θαλασσων10κυριε ο κυριοσ ηµων 
ωσ θαυµαστον το ονοµα σου εν παση τη γη 
 
Chapter 9 
1εισ το τελοσ υπερ των κρυφιων του υιου ψαλµοσ τω δαυιδ2εξοµολογησοµαι σοι κυριε εν ολη καρδια 
µου διηγησοµαι παντα τα θαυµασια σου3ευφρανθησοµαι και αγαλλιασοµαι εν σοι ψαλω τω ονοµατι 
σου υψιστε4εν τω αποστραφηναι τον εχθρον µου εισ τα οπισω ασθενησουσιν και απολουνται απο πρ
οσωπου σου5οτι εποιησασ την κρισιν µου και την δικην µου εκαθισασ επι θρονου ο κρινων δικαιοσυ
νην6επετιµησασ εθνεσιν και απωλετο ο ασεβησ το ονοµα αυτων εξηλειψασ εισ τον αιωνα και εισ τον
 αιωνα του αιωνοσ7του εχθρου εξελιπον αι ροµφαιαι εισ τελοσ και πολεισ καθειλεσ απωλετο το µνηµ
οσυνον αυτων µετ′ ηχουσ8και ο κυριοσ εισ τον αιωνα µενει ητοιµασεν εν κρισει τον θρονον αυτου9κ
αι αυτοσ κρινει την οικουµενην εν δικαιοσυνη κρινει λαουσ εν ευθυτητι10και εγενετο κυριοσ καταφυ
γη τω πενητι βοηθοσ εν ευκαιριαισ εν θλιψει11και ελπισατωσαν επι σε οι γινωσκοντεσ το ονοµα σου ο
τι ουκ εγκατελιπεσ τουσ εκζητουντασ σε κυριε12ψαλατε τω κυριω τω κατοικουντι εν σιων αναγγειλατ



ε εν τοισ εθνεσιν τα επιτηδευµατα αυτου13οτι εκζητων τα αιµατα αυτων εµνησθη ουκ επελαθετο τησ 
κραυγησ των πενητων14ελεησον µε κυριε ιδε την ταπεινωσιν µου εκ των εχθρων µου ο υψων µε εκ των
 πυλων του θανατου15οπωσ αν εξαγγειλω πασασ τασ αινεσεισ σου εν ταισ πυλαισ τησ θυγατροσ σιων
 αγαλλιασοµαι επι τω σωτηριω σου16ενεπαγησαν εθνη εν διαφθορα η εποιησαν εν παγιδι ταυτη η εκρ
υψαν συνεληµφθη ο πουσ αυτων17γινωσκεται κυριοσ κριµατα ποιων εν τοισ εργοισ των χειρων αυτου
 συνεληµφθη ο αµαρτωλοσ ωδη διαψαλµατοσ18αποστραφητωσαν οι αµαρτωλοι εισ τον αδην παντα τ
α εθνη τα επιλανθανοµενα του θεου19οτι ουκ εισ τελοσ επιλησθησεται ο πτωχοσ η υποµονη των πενη
των ουκ απολειται εισ τον αιωνα20αναστηθι κυριε µη κραταιουσθω ανθρωποσ κριθητωσαν εθνη ενω
πιον σου21καταστησον κυριε νοµοθετην επ′ αυτουσ γνωτωσαν εθνη οτι ανθρωποι εισιν διαψαλµα22ιν
α τι κυριε αφεστηκασ µακροθεν υπερορασ εν ευκαιριαισ εν θλιψει23εν τω υπερηφανευεσθαι τον ασεβ
η εµπυριζεται ο πτωχοσ συλλαµβανονται εν διαβουλιοισ οισ διαλογιζονται24οτι επαινειται ο αµαρτω
λοσ εν ταισ επιθυµιαισ τησ ψυχησ αυτου και ο αδικων ενευλογειται25παρωξυνεν τον κυριον ο αµαρτ
ωλοσ κατα το πληθοσ τησ οργησ αυτου ουκ εκζητησει ουκ εστιν ο θεοσ ενωπιον αυτου26βεβηλουνται
 αι οδοι αυτου εν παντι καιρω ανταναιρειται τα κριµατα σου απο προσωπου αυτου παντων των εχθρ
ων αυτου κατακυριευσει27ειπεν γαρ εν καρδια αυτου ου µη σαλευθω απο γενεασ εισ γενεαν ανευ κακ
ου28ου αρασ το στοµα αυτου γεµει και πικριασ και δολου υπο την γλωσσαν αυτου κοποσ και πονοσ29

εγκαθηται ενεδρα µετα πλουσιων εν αποκρυφοισ αποκτειναι αθωον οι οφθαλµοι αυτου εισ τον πενητ
α αποβλεπουσιν30ενεδρευει εν αποκρυφω ωσ λεων εν τη µανδρα αυτου ενεδρευει του αρπασαι πτωχο
ν αρπασαι πτωχον εν τω ελκυσαι αυτον31εν τη παγιδι αυτου ταπεινωσει αυτον κυψει και πεσειται εν τ
ω αυτον κατακυριευσαι των πενητων32ειπεν γαρ εν καρδια αυτου επιλελησται ο θεοσ απεστρεψεν το 
προσωπον αυτου του µη βλεπειν εισ τελοσ33αναστηθι κυριε ο θεοσ υψωθητω η χειρ σου µη επιλαθη τ
ων πενητων34ενεκεν τινοσ παρωξυνεν ο ασεβησ τον θεον ειπεν γαρ εν καρδια αυτου ουκ εκζητησει35β
λεπεισ οτι συ πονον και θυµον κατανοεισ του παραδουναι αυτουσ εισ χειρασ σου σοι ουν εγκαταλελ
ειπται ο πτωχοσ ορφανω συ ησθα βοηθων36συντριψον τον βραχιονα του αµαρτωλου και πονηρου ζητ
ηθησεται η αµαρτια αυτου και ου µη ευρεθη δι′ αυτην37βασιλευσει κυριοσ εισ τον αιωνα και εισ τον 
αιωνα του αιωνοσ απολεισθε εθνη εκ τησ γησ αυτου38την επιθυµιαν των πενητων εισηκουσεν κυριοσ 
την ετοιµασιαν τησ καρδιασ αυτων προσεσχεν το ουσ σου39κριναι ορφανω και ταπεινω ινα µη προσθ
η ετι του µεγαλαυχειν ανθρωποσ επι τησ γησ 
 
Chapter 10 
1εισ το τελοσ ψαλµοσ τω δαυιδ επι τω κυριω πεποιθα πασ ερειτε τη ψυχη µου µεταναστευου επι τα ορ
η ωσ στρουθιον2οτι ιδου οι αµαρτωλοι ενετειναν τοξον ητοιµασαν βελη εισ φαρετραν του κατατοξευ
σαι εν σκοτοµηνη τουσ ευθεισ τη καρδια3οτι α κατηρτισω καθειλον ο δε δικαιοσ τι εποιησεν4κυριοσ 
εν ναω αγιω αυτου κυριοσ εν ουρανω ο θρονοσ αυτου οι οφθαλµοι αυτου εισ τον πενητα αποβλεπουσ
ιν τα βλεφαρα αυτου εξεταζει τουσ υιουσ των ανθρωπων5κυριοσ εξεταζει τον δικαιον και τον ασεβη 
ο δε αγαπων αδικιαν µισει την εαυτου ψυχην6επιβρεξει επι αµαρτωλουσ παγιδασ πυρ και θειον και π
νευµα καταιγιδοσ η µερισ του ποτηριου αυτων7οτι δικαιοσ κυριοσ και δικαιοσυνασ ηγαπησεν ευθυτ
ητα ειδεν το προσωπον αυτου 
 
Chapter 11 
1εισ το τελοσ υπερ τησ ογδοησ ψαλµοσ τω δαυιδ2σωσον µε κυριε οτι εκλελοιπεν οσιοσ οτι ωλιγωθησα
ν αι αληθειαι απο των υιων των ανθρωπων3µαταια ελαλησεν εκαστοσ προσ τον πλησιον αυτου χειλη
 δολια εν καρδια και εν καρδια ελαλησαν4εξολεθρευσαι κυριοσ παντα τα χειλη τα δολια και γλωσσα
ν µεγαλορηµονα5τουσ ειποντασ την γλωσσαν ηµων µεγαλυνουµεν τα χειλη ηµων παρ′ ηµων εστιν τισ
 ηµων κυριοσ εστιν6απο τησ ταλαιπωριασ των πτωχων και απο του στεναγµου των πενητων νυν ανασ
τησοµαι λεγει κυριοσ θησοµαι εν σωτηρια παρρησιασοµαι εν αυτω7τα λογια κυριου λογια αγνα αργυ
ριον πεπυρωµενον δοκιµιον τη γη κεκαθαρισµενον επταπλασιωσ8συ κυριε φυλαξεισ ηµασ και διατηρ
ησεισ ηµασ απο τησ γενεασ ταυτησ και εισ τον αιωνα9κυκλω οι ασεβεισ περιπατουσιν κατα το υψοσ 
σου επολυωρησασ τουσ υιουσ των ανθρωπων 
 
Chapter 12 
1εισ το τελοσ ψαλµοσ τω δαυιδ2εωσ ποτε κυριε επιληση µου εισ τελοσ εωσ ποτε αποστρεψεισ το προσ
ωπον σου απ′ εµου3εωσ τινοσ θησοµαι βουλασ εν ψυχη µου οδυνασ εν καρδια µου ηµερασ εωσ ποτε 
υψωθησεται ο εχθροσ µου επ′ εµε4επιβλεψον εισακουσον µου κυριε ο θεοσ µου φωτισον τουσ οφθαλµ
ουσ µου µηποτε υπνωσω εισ θανατον5µηποτε ειπη ο εχθροσ µου ισχυσα προσ αυτον οι θλιβοντεσ µε 
αγαλλιασονται εαν σαλευθω6εγω δε επι τω ελεει σου ηλπισα αγαλλιασεται η καρδια µου επι τω σωτη
ριω σου ασω τω κυριω τω ευεργετησαντι µε και ψαλω τω ονοµατι κυριου του υψιστου 
 



Chapter 13 
1εισ το τελοσ ψαλµοσ τω δαυιδ ειπεν αφρων εν καρδια αυτου ουκ εστιν θεοσ διεφθειραν και εβδελυχθ
ησαν εν επιτηδευµασιν ουκ εστιν ποιων χρηστοτητα ουκ εστιν εωσ ενοσ2κυριοσ εκ του ουρανου διεκ
υψεν επι τουσ υιουσ των ανθρωπων του ιδειν ει εστιν συνιων η εκζητων τον θεον3παντεσ εξεκλιναν α
µα ηχρεωθησαν ουκ εστιν ποιων χρηστοτητα ουκ εστιν εωσ ενοσ ταφοσ ανεωγµενοσ ο λαρυγξ αυτων 
ταισ γλωσσαισ αυτων εδολιουσαν ιοσ ασπιδων υπο τα χειλη αυτων ων το στοµα αρασ και πικριασ γε
µει οξεισ οι ποδεσ αυτων εκχεαι αιµα συντριµµα και ταλαιπωρια εν ταισ οδοισ αυτων και οδον ειρην
ησ ουκ εγνωσαν ουκ εστιν φοβοσ θεου απεναντι των οφθαλµων αυτων4ουχι γνωσονται παντεσ οι εργα
ζοµενοι την ανοµιαν οι κατεσθιοντεσ τον λαον µου βρωσει αρτου τον κυριον ουκ επεκαλεσαντο5εκει 
εδειλιασαν φοβω ου ουκ ην φοβοσ οτι ο θεοσ εν γενεα δικαια6βουλην πτωχου κατησχυνατε οτι κυριο
σ ελπισ αυτου εστιν7τισ δωσει εκ σιων το σωτηριον του ισραηλ εν τω επιστρεψαι κυριον την αιχµαλω
σιαν του λαου αυτου αγαλλιασθω ιακωβ και ευφρανθητω ισραηλ 
 
Chapter 14 
1ψαλµοσ τω δαυιδ κυριε τισ παροικησει εν τω σκηνωµατι σου και τισ κατασκηνωσει εν τω ορει τω αγ
ιω σου2πορευοµενοσ αµωµοσ και εργαζοµενοσ δικαιοσυνην λαλων αληθειαν εν καρδια αυτου3οσ ου
κ εδολωσεν εν γλωσση αυτου ουδε εποιησεν τω πλησιον αυτου κακον και ονειδισµον ουκ ελαβεν επι 
τουσ εγγιστα αυτου4εξουδενωται ενωπιον αυτου πονηρευοµενοσ τουσ δε φοβουµενουσ κυριον δοξαζε
ι ο οµνυων τω πλησιον αυτου και ουκ αθετων5το αργυριον αυτου ουκ εδωκεν επι τοκω και δωρα επ′ α
θωοισ ουκ ελαβεν ο ποιων ταυτα ου σαλευθησεται εισ τον αιωνα 
 
Chapter 15 
1στηλογραφια τω δαυιδ φυλαξον µε κυριε οτι επι σοι ηλπισα2ειπα τω κυριω κυριοσ µου ει συ οτι των 
αγαθων µου ου χρειαν εχεισ3τοισ αγιοισ τοισ εν τη γη αυτου εθαυµαστωσεν παντα τα θεληµατα αυτο
υ εν αυτοισ4επληθυνθησαν αι ασθενειαι αυτων µετα ταυτα εταχυναν ου µη συναγαγω τασ συναγωγα
σ αυτων εξ αιµατων ουδε µη µνησθω των ονοµατων αυτων δια χειλεων µου5κυριοσ η µερισ τησ κληρ
ονοµιασ µου και του ποτηριου µου συ ει ο αποκαθιστων την κληρονοµιαν µου εµοι6σχοινια επεπεσα
ν µοι εν τοισ κρατιστοισ και γαρ η κληρονοµια µου κρατιστη µοι εστιν7ευλογησω τον κυριον τον συν
ετισαντα µε ετι δε και εωσ νυκτοσ επαιδευσαν µε οι νεφροι µου8προωρωµην τον κυριον ενωπιον µου δ
ια παντοσ οτι εκ δεξιων µου εστιν ινα µη σαλευθω9δια τουτο ηυφρανθη η καρδια µου και ηγαλλιασα
το η γλωσσα µου ετι δε και η σαρξ µου κατασκηνωσει επ′ ελπιδι10οτι ουκ εγκαταλειψεισ την ψυχην µ
ου εισ αδην ουδε δωσεισ τον οσιον σου ιδειν διαφθοραν11εγνωρισασ µοι οδουσ ζωησ πληρωσεισ µε ευ
φροσυνησ µετα του προσωπου σου τερπνοτητεσ εν τη δεξια σου εισ τελοσ 
 
Chapter 16 
1προσευχη του δαυιδ εισακουσον κυριε τησ δικαιοσυνησ µου προσχεσ τη δεησει µου ενωτισαι τησ π
ροσευχησ µου ουκ εν χειλεσιν δολιοισ2εκ προσωπου σου το κριµα µου εξελθοι οι οφθαλµοι µου ιδετω
σαν ευθυτητασ3εδοκιµασασ την καρδιαν µου επεσκεψω νυκτοσ επυρωσασ µε και ουχ ευρεθη εν εµοι 
αδικια4οπωσ αν µη λαληση το στοµα µου τα εργα των ανθρωπων δια τουσ λογουσ των χειλεων σου εγ
ω εφυλαξα οδουσ σκληρασ5καταρτισαι τα διαβηµατα µου εν ταισ τριβοισ σου ινα µη σαλευθωσιν τα
 διαβηµατα µου6εγω εκεκραξα οτι επηκουσασ µου ο θεοσ κλινον το ουσ σου εµοι και εισακουσον τω
ν ρηµατων µου7θαυµαστωσον τα ελεη σου ο σωζων τουσ ελπιζοντασ επι σε εκ των ανθεστηκοτων τη 
δεξια σου8φυλαξον µε ωσ κοραν οφθαλµου εν σκεπη των πτερυγων σου σκεπασεισ µε9απο προσωπου 
ασεβων των ταλαιπωρησαντων µε οι εχθροι µου την ψυχην µου περιεσχον10το στεαρ αυτων συνεκλει
σαν το στοµα αυτων ελαλησεν υπερηφανιαν11εκβαλλοντεσ µε νυνι περιεκυκλωσαν µε τουσ οφθαλµο
υσ αυτων εθεντο εκκλιναι εν τη γη12υπελαβον µε ωσει λεων ετοιµοσ εισ θηραν και ωσει σκυµνοσ οικ
ων εν αποκρυφοισ13αναστηθι κυριε προφθασον αυτουσ και υποσκελισον αυτουσ ρυσαι την ψυχην µο
υ απο ασεβουσ ροµφαιαν σου απο εχθρων τησ χειροσ σου14κυριε απο ολιγων απο γησ διαµερισον αυτ
ουσ εν τη ζωη αυτων και των κεκρυµµενων σου επλησθη η γαστηρ αυτων εχορτασθησαν υιων και αφ
ηκαν τα καταλοιπα τοισ νηπιοισ αυτων15εγω δε εν δικαιοσυνη οφθησοµαι τω προσωπω σου χορτασθη
σοµαι εν τω οφθηναι την δοξαν σου 
 
Chapter 17 
1εισ το τελοσ τω παιδι κυριου τω δαυιδ α ελαλησεν τω κυριω τουσ λογουσ τησ ωδησ ταυτησ εν ηµερα
 η ερρυσατο αυτον κυριοσ εκ χειροσ παντων των εχθρων αυτου και εκ χειροσ σαουλ2και ειπεν αγαπη
σω σε κυριε η ισχυσ µου3κυριοσ στερεωµα µου και καταφυγη µου και ρυστησ µου ο θεοσ µου βοηθο
σ µου και ελπιω επ′ αυτον υπερασπιστησ µου και κερασ σωτηριασ µου αντιληµπτωρ µου4αινων επικ
αλεσοµαι κυριον και εκ των εχθρων µου σωθησοµαι5περιεσχον µε ωδινεσ θανατου και χειµαρροι ανο



µιασ εξεταραξαν µε6ωδινεσ αδου περιεκυκλωσαν µε προεφθασαν µε παγιδεσ θανατου7και εν τω θλιβε
σθαι µε επεκαλεσαµην τον κυριον και προσ τον θεον µου εκεκραξα ηκουσεν εκ ναου αγιου αυτου φω
νησ µου και η κραυγη µου ενωπιον αυτου εισελευσεται εισ τα ωτα αυτου8και εσαλευθη και εντροµο
σ εγενηθη η γη και τα θεµελια των ορεων εταραχθησαν και εσαλευθησαν οτι ωργισθη αυτοισ ο θεοσ9

ανεβη καπνοσ εν οργη αυτου και πυρ απο προσωπου αυτου κατεφλογισεν ανθρακεσ ανηφθησαν απ′ 
αυτου10και εκλινεν ουρανον και κατεβη και γνοφοσ υπο τουσ ποδασ αυτου11και επεβη επι χερουβιν κ
αι επετασθη επετασθη επι πτερυγων ανεµων12και εθετο σκοτοσ αποκρυφην αυτου κυκλω αυτου η σκη
νη αυτου σκοτεινον υδωρ εν νεφελαισ αερων13απο τησ τηλαυγησεωσ ενωπιον αυτου αι νεφελαι διηλθ
ον χαλαζα και ανθρακεσ πυροσ14και εβροντησεν εξ ουρανου κυριοσ και ο υψιστοσ εδωκεν φωνην αυ
του15και εξαπεστειλεν βελη και εσκορπισεν αυτουσ και αστραπασ επληθυνεν και συνεταραξεν αυτο
υσ16και ωφθησαν αι πηγαι των υδατων και ανεκαλυφθη τα θεµελια τησ οικουµενησ απο επιτιµησεωσ 
σου κυριε απο εµπνευσεωσ πνευµατοσ οργησ σου17εξαπεστειλεν εξ υψουσ και ελαβεν µε προσελαβετ
ο µε εξ υδατων πολλων18ρυσεται µε εξ εχθρων µου δυνατων και εκ των µισουντων µε οτι εστερεωθησ
αν υπερ εµε19προεφθασαν µε εν ηµερα κακωσεωσ µου και εγενετο κυριοσ αντιστηριγµα µου20και εξηγ
αγεν µε εισ πλατυσµον ρυσεται µε οτι ηθελησεν µε ρυσεται µε εξ εχθρων µου δυνατων και εκ των µισ
ουντων µε21και ανταποδωσει µοι κυριοσ κατα την δικαιοσυνην µου και κατα την καθαριοτητα των χ
ειρων µου ανταποδωσει µοι22οτι εφυλαξα τασ οδουσ κυριου και ουκ ησεβησα απο του θεου µου23οτι 
παντα τα κριµατα αυτου ενωπιον µου και τα δικαιωµατα αυτου ουκ απεστησα απ′ εµου24και εσοµαι 
αµωµοσ µετ′ αυτου και φυλαξοµαι απο τησ ανοµιασ µου25και ανταποδωσει µοι κυριοσ κατα την δικα
ιοσυνην µου και κατα την καθαριοτητα των χειρων µου ενωπιον των οφθαλµων αυτου26µετα οσιου ο
σιωθηση και µετα ανδροσ αθωου αθωοσ εση27και µετα εκλεκτου εκλεκτοσ εση και µετα στρεβλου δι
αστρεψεισ28οτι συ λαον ταπεινον σωσεισ και οφθαλµουσ υπερηφανων ταπεινωσεισ29οτι συ φωτιεισ λ
υχνον µου κυριε ο θεοσ µου φωτιεισ το σκοτοσ µου30οτι εν σοι ρυσθησοµαι απο πειρατηριου και εν τ
ω θεω µου υπερβησοµαι τειχοσ31ο θεοσ µου αµωµοσ η οδοσ αυτου τα λογια κυριου πεπυρωµενα υπερ
ασπιστησ εστιν παντων των ελπιζοντων επ′ αυτον32οτι τισ θεοσ πλην του κυριου και τισ θεοσ πλην το
υ θεου ηµων33ο θεοσ ο περιζωννυων µε δυναµιν και εθετο αµωµον την οδον µου34ο καταρτιζοµενοσ τ
ουσ ποδασ µου ωσ ελαφου και επι τα υψηλα ιστων µε35διδασκων χειρασ µου εισ πολεµον και εθου το
ξον χαλκουν τουσ βραχιονασ µου36και εδωκασ µοι υπερασπισµον σωτηριασ µου και η δεξια σου αντ
ελαβετο µου και η παιδεια σου ανωρθωσεν µε εισ τελοσ και η παιδεια σου αυτη µε διδαξει37επλατυνα
σ τα διαβηµατα µου υποκατω µου και ουκ ησθενησαν τα ιχνη µου38καταδιωξω τουσ εχθρουσ µου κα
ι καταληµψοµαι αυτουσ και ουκ αποστραφησοµαι εωσ αν εκλιπωσιν39εκθλιψω αυτουσ και ου µη δυν
ωνται στηναι πεσουνται υπο τουσ ποδασ µου40και περιεζωσασ µε δυναµιν εισ πολεµον συνεποδισασ 
παντασ τουσ επανιστανοµενουσ επ′ εµε υποκατω µου41και τουσ εχθρουσ µου εδωκασ µοι νωτον και τ
ουσ µισουντασ µε εξωλεθρευσασ42εκεκραξαν και ουκ ην ο σωζων προσ κυριον και ουκ εισηκουσεν α
υτων43και λεπτυνω αυτουσ ωσ χουν κατα προσωπον ανεµου ωσ πηλον πλατειων λεανω αυτουσ44ρυσ
η µε εξ αντιλογιων λαου καταστησεισ µε εισ κεφαλην εθνων λαοσ ον ουκ εγνων εδουλευσεν µοι45εισ 
ακοην ωτιου υπηκουσεν µοι υιοι αλλοτριοι εψευσαντο µοι46υιοι αλλοτριοι επαλαιωθησαν και εχωλα
ναν απο των τριβων αυτων47ζη κυριοσ και ευλογητοσ ο θεοσ µου και υψωθητω ο θεοσ τησ σωτηριασ 
µου48ο θεοσ ο διδουσ εκδικησεισ εµοι και υποταξασ λαουσ υπ′ εµε49ο ρυστησ µου εξ εχθρων µου οργι
λων απο των επανιστανοµενων επ′ εµε υψωσεισ µε απο ανδροσ αδικου ρυση µε50δια τουτο εξοµολογη
σοµαι σοι εν εθνεσιν κυριε και τω ονοµατι σου ψαλω51µεγαλυνων τασ σωτηριασ του βασιλεωσ αυτου
 και ποιων ελεοσ τω χριστω αυτου τω δαυιδ και τω σπερµατι αυτου εωσ αιωνοσ 
 
Chapter 18 
1εισ το τελοσ ψαλµοσ τω δαυιδ2οι ουρανοι διηγουνται δοξαν θεου ποιησιν δε χειρων αυτου αναγγελλ
ει το στερεωµα3ηµερα τη ηµερα ερευγεται ρηµα και νυξ νυκτι αναγγελλει γνωσιν4ουκ εισιν λαλιαι ου
δε λογοι ων ουχι ακουονται αι φωναι αυτων5εισ πασαν την γην εξηλθεν ο φθογγοσ αυτων και εισ τα π
ερατα τησ οικουµενησ τα ρηµατα αυτων εν τω ηλιω εθετο το σκηνωµα αυτου6και αυτοσ ωσ νυµφιοσ 
εκπορευοµενοσ εκ παστου αυτου αγαλλιασεται ωσ γιγασ δραµειν οδον αυτου7απ′ ακρου του ουρανο
υ η εξοδοσ αυτου και το καταντηµα αυτου εωσ ακρου του ουρανου και ουκ εστιν οσ αποκρυβησεται
 την θερµην αυτου8ο νοµοσ του κυριου αµωµοσ επιστρεφων ψυχασ η µαρτυρια κυριου πιστη σοφιζου
σα νηπια9τα δικαιωµατα κυριου ευθεια ευφραινοντα καρδιαν η εντολη κυριου τηλαυγησ φωτιζουσα 
οφθαλµουσ10ο φοβοσ κυριου αγνοσ διαµενων εισ αιωνα αιωνοσ τα κριµατα κυριου αληθινα δεδικαιω
µενα επι το αυτο11επιθυµητα υπερ χρυσιον και λιθον τιµιον πολυν και γλυκυτερα υπερ µελι και κηριο
ν12και γαρ ο δουλοσ σου φυλασσει αυτα εν τω φυλασσειν αυτα ανταποδοσισ πολλη13παραπτωµατα τι
σ συνησει εκ των κρυφιων µου καθαρισον µε14και απο αλλοτριων φεισαι του δουλου σου εαν µη µου 
κατακυριευσωσιν τοτε αµωµοσ εσοµαι και καθαρισθησοµαι απο αµαρτιασ µεγαλησ15και εσονται εισ
 ευδοκιαν τα λογια του στοµατοσ µου και η µελετη τησ καρδιασ µου ενωπιον σου δια παντοσ κυριε β



οηθε µου και λυτρωτα µου 
 
Chapter 19 
1εισ το τελοσ ψαλµοσ τω δαυιδ2επακουσαι σου κυριοσ εν ηµερα θλιψεωσ υπερασπισαι σου το ονοµα 
του θεου ιακωβ3εξαποστειλαι σοι βοηθειαν εξ αγιου και εκ σιων αντιλαβοιτο σου4µνησθειη πασησ θ
υσιασ σου και το ολοκαυτωµα σου πιανατω διαψαλµα5δωη σοι κατα την καρδιαν σου και πασαν την
 βουλην σου πληρωσαι6αγαλλιασοµεθα εν τω σωτηριω σου και εν ονοµατι θεου ηµων µεγαλυνθησοµ
εθα πληρωσαι κυριοσ παντα τα αιτηµατα σου7νυν εγνων οτι εσωσεν κυριοσ τον χριστον αυτου επακ
ουσεται αυτου εξ ουρανου αγιου αυτου εν δυναστειαισ η σωτηρια τησ δεξιασ αυτου8ουτοι εν αρµασ
ιν και ουτοι εν ιπποισ ηµεισ δε εν ονοµατι κυριου θεου ηµων µεγαλυνθησοµεθα9αυτοι συνεποδισθησ
αν και επεσαν ηµεισ δε ανεστηµεν και ανωρθωθηµεν10κυριε σωσον τον βασιλεα σου και επακουσον 
ηµων εν η αν ηµερα επικαλεσωµεθα σε 
 
Chapter 20 
1εισ το τελοσ ψαλµοσ τω δαυιδ2κυριε εν τη δυναµει σου ευφρανθησεται ο βασιλευσ και επι τω σωτηρι
ω σου αγαλλιασεται σφοδρα3την επιθυµιαν τησ ψυχησ αυτου εδωκασ αυτω και την θελησιν των χειλ
εων αυτου ουκ εστερησασ αυτον διαψαλµα4οτι προεφθασασ αυτον εν ευλογιαισ χρηστοτητοσ εθηκα
σ επι την κεφαλην αυτου στεφανον εκ λιθου τιµιου5ζωην ητησατο σε και εδωκασ αυτω µακροτητα ηµ
ερων εισ αιωνα αιωνοσ6µεγαλη η δοξα αυτου εν τω σωτηριω σου δοξαν και µεγαλοπρεπειαν επιθησει
σ επ′ αυτον7οτι δωσεισ αυτω ευλογιαν εισ αιωνα αιωνοσ ευφρανεισ αυτον εν χαρα µετα του προσωπο
υ σου8οτι ο βασιλευσ ελπιζει επι κυριον και εν τω ελεει του υψιστου ου µη σαλευθη9ευρεθειη η χειρ 
σου πασιν τοισ εχθροισ σου η δεξια σου ευροι παντασ τουσ µισουντασ σε10θησεισ αυτουσ ωσ κλιβα
νον πυροσ εισ καιρον του προσωπου σου κυριοσ εν οργη αυτου συνταραξει αυτουσ και καταφαγεται 
αυτουσ πυρ11τον καρπον αυτων απο γησ απολεισ και το σπερµα αυτων απο υιων ανθρωπων12οτι εκλι
ναν εισ σε κακα διελογισαντο βουλην ην ου µη δυνωνται στησαι13οτι θησεισ αυτουσ νωτον εν τοισ π
εριλοιποισ σου ετοιµασεισ το προσωπον αυτων14υψωθητι κυριε εν τη δυναµει σου ασοµεν και ψαλου
µεν τασ δυναστειασ σου 
 
Chapter 21 
1εισ το τελοσ υπερ τησ αντιληµψεωσ τησ εωθινησ ψαλµοσ τω δαυιδ2ο θεοσ ο θεοσ µου προσχεσ µοι ι
να τι εγκατελιπεσ µε µακραν απο τησ σωτηριασ µου οι λογοι των παραπτωµατων µου3ο θεοσ µου κεκ
ραξοµαι ηµερασ και ουκ εισακουση και νυκτοσ και ουκ εισ ανοιαν εµοι4συ δε εν αγιοισ κατοικεισ ο 
επαινοσ ισραηλ5επι σοι ηλπισαν οι πατερεσ ηµων ηλπισαν και ερρυσω αυτουσ6προσ σε εκεκραξαν κ
αι εσωθησαν επι σοι ηλπισαν και ου κατησχυνθησαν7εγω δε ειµι σκωληξ και ουκ ανθρωποσ ονειδοσ 
ανθρωπου και εξουδενηµα λαου8παντεσ οι θεωρουντεσ µε εξεµυκτηρισαν µε ελαλησαν εν χειλεσιν ε
κινησαν κεφαλην9ηλπισεν επι κυριον ρυσασθω αυτον σωσατω αυτον οτι θελει αυτον10οτι συ ει ο εκσ
πασασ µε εκ γαστροσ η ελπισ µου απο µαστων τησ µητροσ µου11επι σε επερριφην εκ µητρασ εκ κοιλι
ασ µητροσ µου θεοσ µου ει συ12µη αποστησ απ′ εµου οτι θλιψισ εγγυσ οτι ουκ εστιν ο βοηθων13περιεκ
υκλωσαν µε µοσχοι πολλοι ταυροι πιονεσ περιεσχον µε14ηνοιξαν επ′ εµε το στοµα αυτων ωσ λεων ο α
ρπαζων και ωρυοµενοσ15ωσει υδωρ εξεχυθην και διεσκορπισθη παντα τα οστα µου εγενηθη η καρδια 
µου ωσει κηροσ τηκοµενοσ εν µεσω τησ κοιλιασ µου16εξηρανθη ωσ οστρακον η ισχυσ µου και η γλω
σσα µου κεκολληται τω λαρυγγι µου και εισ χουν θανατου κατηγαγεσ µε17οτι εκυκλωσαν µε κυνεσ πο
λλοι συναγωγη πονηρευοµενων περιεσχον µε ωρυξαν χειρασ µου και ποδασ18εξηριθµησα παντα τα ο
στα µου αυτοι δε κατενοησαν και επειδον µε19διεµερισαντο τα ιµατια µου εαυτοισ και επι τον ιµατισ
µον µου εβαλον κληρον20συ δε κυριε µη µακρυνησ την βοηθειαν µου εισ την αντιληµψιν µου προσχε
σ21ρυσαι απο ροµφαιασ την ψυχην µου και εκ χειροσ κυνοσ την µονογενη µου22σωσον µε εκ στοµατο
σ λεοντοσ και απο κερατων µονοκερωτων την ταπεινωσιν µου23διηγησοµαι το ονοµα σου τοισ αδελφο
ισ µου εν µεσω εκκλησιασ υµνησω σε24οι φοβουµενοι κυριον αινεσατε αυτον απαν το σπερµα ιακωβ 
δοξασατε αυτον φοβηθητωσαν αυτον απαν το σπερµα ισραηλ25οτι ουκ εξουδενωσεν ουδε προσωχθισ
εν τη δεησει του πτωχου ουδε απεστρεψεν το προσωπον αυτου απ′ εµου και εν τω κεκραγεναι µε προσ
 αυτον εισηκουσεν µου26παρα σου ο επαινοσ µου εν εκκλησια µεγαλη τασ ευχασ µου αποδωσω ενωπι
ον των φοβουµενων αυτον27φαγονται πενητεσ και εµπλησθησονται και αινεσουσιν κυριον οι εκζητου
ντεσ αυτον ζησονται αι καρδιαι αυτων εισ αιωνα αιωνοσ28µνησθησονται και επιστραφησονται προσ 
κυριον παντα τα περατα τησ γησ και προσκυνησουσιν ενωπιον σου πασαι αι πατριαι των εθνων29οτι 
του κυριου η βασιλεια και αυτοσ δεσποζει των εθνων30εφαγον και προσεκυνησαν παντεσ οι πιονεσ τ
ησ γησ ενωπιον αυτου προπεσουνται παντεσ οι καταβαινοντεσ εισ την γην και η ψυχη µου αυτω ζη31

και το σπερµα µου δουλευσει αυτω αναγγελησεται τω κυριω γενεα η ερχοµενη32και αναγγελουσιν την
 δικαιοσυνην αυτου λαω τω τεχθησοµενω οτι εποιησεν ο κυριοσ 



 
Chapter 22 
1ψαλµοσ τω δαυιδ κυριοσ ποιµαινει µε και ουδεν µε υστερησει2εισ τοπον χλοησ εκει µε κατεσκηνωσε
ν επι υδατοσ αναπαυσεωσ εξεθρεψεν µε3την ψυχην µου επεστρεψεν ωδηγησεν µε επι τριβουσ δικαιοσ
υνησ ενεκεν του ονοµατοσ αυτου4εαν γαρ και πορευθω εν µεσω σκιασ θανατου ου φοβηθησοµαι κακ
α οτι συ µετ′ εµου ει η ραβδοσ σου και η βακτηρια σου αυται µε παρεκαλεσαν5ητοιµασασ ενωπιον µ
ου τραπεζαν εξ εναντιασ των θλιβοντων µε ελιπανασ εν ελαιω την κεφαλην µου και το ποτηριον σου 
µεθυσκον ωσ κρατιστον6και το ελεοσ σου καταδιωξεται µε πασασ τασ ηµερασ τησ ζωησ µου και το κ
ατοικειν µε εν οικω κυριου εισ µακροτητα ηµερων 
 
Chapter 23 
1ψαλµοσ τω δαυιδ τησ µιασ σαββατων του κυριου η γη και το πληρωµα αυτησ η οικουµενη και παντ
εσ οι κατοικουντεσ εν αυτη2αυτοσ επι θαλασσων εθεµελιωσεν αυτην και επι ποταµων ητοιµασεν αυτ
ην3τισ αναβησεται εισ το οροσ του κυριου και τισ στησεται εν τοπω αγιω αυτου4αθωοσ χερσιν και κ
αθαροσ τη καρδια οσ ουκ ελαβεν επι µαταιω την ψυχην αυτου και ουκ ωµοσεν επι δολω τω πλησιον 
αυτου5ουτοσ ληµψεται ευλογιαν παρα κυριου και ελεηµοσυνην παρα θεου σωτηροσ αυτου6αυτη η γε
νεα ζητουντων αυτον ζητουντων το προσωπον του θεου ιακωβ διαψαλµα7αρατε πυλασ οι αρχοντεσ υ
µων και επαρθητε πυλαι αιωνιοι και εισελευσεται ο βασιλευσ τησ δοξησ8τισ εστιν ουτοσ ο βασιλευσ 
τησ δοξησ κυριοσ κραταιοσ και δυνατοσ κυριοσ δυνατοσ εν πολεµω9αρατε πυλασ οι αρχοντεσ υµων 
και επαρθητε πυλαι αιωνιοι και εισελευσεται ο βασιλευσ τησ δοξησ10τισ εστιν ουτοσ ο βασιλευσ τησ
 δοξησ κυριοσ των δυναµεων αυτοσ εστιν ο βασιλευσ τησ δοξησ 
 
Chapter 24 
1ψαλµοσ τω δαυιδ προσ σε κυριε ηρα την ψυχην µου ο θεοσ µου2επι σοι πεποιθα µη καταισχυνθειην 
µηδε καταγελασατωσαν µου οι εχθροι µου3και γαρ παντεσ οι υποµενοντεσ σε ου µη καταισχυνθωσιν 
αισχυνθητωσαν παντεσ οι ανοµουντεσ δια κενησ4τασ οδουσ σου κυριε γνωρισον µοι και τασ τριβου
σ σου διδαξον µε5οδηγησον µε επι την αληθειαν σου και διδαξον µε οτι συ ει ο θεοσ ο σωτηρ µου και 
σε υπεµεινα ολην την ηµεραν6µνησθητι των οικτιρµων σου κυριε και τα ελεη σου οτι απο του αιωνοσ
 εισιν7αµαρτιασ νεοτητοσ µου και αγνοιασ µου µη µνησθησ κατα το ελεοσ σου µνησθητι µου συ ενε
κα τησ χρηστοτητοσ σου κυριε8χρηστοσ και ευθησ ο κυριοσ δια τουτο νοµοθετησει αµαρτανοντασ ε
ν οδω9οδηγησει πραεισ εν κρισει διδαξει πραεισ οδουσ αυτου10πασαι αι οδοι κυριου ελεοσ και αληθε
ια τοισ εκζητουσιν την διαθηκην αυτου και τα µαρτυρια αυτου11ενεκα του ονοµατοσ σου κυριε και ι
λαση τη αµαρτια µου πολλη γαρ εστιν12τισ εστιν ανθρωποσ ο φοβουµενοσ τον κυριον νοµοθετησει α
υτω εν οδω η ηρετισατο13η ψυχη αυτου εν αγαθοισ αυλισθησεται και το σπερµα αυτου κληρονοµησε
ι γην14κραταιωµα κυριοσ των φοβουµενων αυτον και το ονοµα κυριου των φοβουµενων αυτον και η δ
ιαθηκη αυτου του δηλωσαι αυτοισ15οι οφθαλµοι µου δια παντοσ προσ τον κυριον οτι αυτοσ εκσπασε
ι εκ παγιδοσ τουσ ποδασ µου16επιβλεψον επ′ εµε και ελεησον µε οτι µονογενησ και πτωχοσ ειµι εγω17α
ι θλιψεισ τησ καρδιασ µου επλατυνθησαν εκ των αναγκων µου εξαγαγε µε18ιδε την ταπεινωσιν µου κ
αι τον κοπον µου και αφεσ πασασ τασ αµαρτιασ µου19ιδε τουσ εχθρουσ µου οτι επληθυνθησαν και µι
σοσ αδικον εµισησαν µε20φυλαξον την ψυχην µου και ρυσαι µε µη καταισχυνθειην οτι ηλπισα επι σε
21ακακοι και ευθεισ εκολλωντο µοι οτι υπεµεινα σε κυριε22λυτρωσαι ο θεοσ τον ισραηλ εκ πασων των
 θλιψεων αυτου 
 
Chapter 25 
1του δαυιδ κρινον µε κυριε οτι εγω εν ακακια µου επορευθην και επι τω κυριω ελπιζων ου µη ασθενη
σω2δοκιµασον µε κυριε και πειρασον µε πυρωσον τουσ νεφρουσ µου και την καρδιαν µου3οτι το ελεο
σ σου κατεναντι των οφθαλµων µου εστιν και ευηρεστησα εν τη αληθεια σου4ουκ εκαθισα µετα συνε
δριου µαταιοτητοσ και µετα παρανοµουντων ου µη εισελθω5εµισησα εκκλησιαν πονηρευοµενων και 
µετα ασεβων ου µη καθισω6νιψοµαι εν αθωοισ τασ χειρασ µου και κυκλωσω το θυσιαστηριον σου κ
υριε7του ακουσαι φωνην αινεσεωσ και διηγησασθαι παντα τα θαυµασια σου8κυριε ηγαπησα ευπρεπε
ιαν οικου σου και τοπον σκηνωµατοσ δοξησ σου9µη συναπολεσησ µετα ασεβων την ψυχην µου και 
µετα ανδρων αιµατων την ζωην µου10ων εν χερσιν ανοµιαι η δεξια αυτων επλησθη δωρων11εγω δε εν 
ακακια µου επορευθην λυτρωσαι µε και ελεησον µε12ο γαρ πουσ µου εστη εν ευθυτητι εν εκκλησιαισ 
ευλογησω σε κυριε 
 
Chapter 26 
1του δαυιδ προ του χρισθηναι κυριοσ φωτισµοσ µου και σωτηρ µου τινα φοβηθησοµαι κυριοσ υπερα
σπιστησ τησ ζωησ µου απο τινοσ δειλιασω2εν τω εγγιζειν επ′ εµε κακουντασ του φαγειν τασ σαρκασ 



µου οι θλιβοντεσ µε και οι εχθροι µου αυτοι ησθενησαν και επεσαν3εαν παραταξηται επ′ εµε παρεµβ
ολη ου φοβηθησεται η καρδια µου εαν επαναστη επ′ εµε πολεµοσ εν ταυτη εγω ελπιζω4µιαν ητησαµη
ν παρα κυριου ταυτην εκζητησω του κατοικειν µε εν οικω κυριου πασασ τασ ηµερασ τησ ζωησ µου τ
ου θεωρειν µε την τερπνοτητα του κυριου και επισκεπτεσθαι τον ναον αυτου5οτι εκρυψεν µε εν σκην
η εν ηµερα κακων µου εσκεπασεν µε εν αποκρυφω τησ σκηνησ αυτου εν πετρα υψωσεν µε6και νυν ιδ
ου υψωσεν την κεφαλην µου επ′ εχθρουσ µου εκυκλωσα και εθυσα εν τη σκηνη αυτου θυσιαν αλαλα
γµου ασοµαι και ψαλω τω κυριω7εισακουσον κυριε τησ φωνησ µου ησ εκεκραξα ελεησον µε και εισα
κουσον µου8σοι ειπεν η καρδια µου εζητησεν το προσωπον µου το προσωπον σου κυριε ζητησω9µη α
ποστρεψησ το προσωπον σου απ′ εµου µη εκκλινησ εν οργη απο του δουλου σου βοηθοσ µου γενου µ
η αποσκορακισησ µε και µη εγκαταλιπησ µε ο θεοσ ο σωτηρ µου10οτι ο πατηρ µου και η µητηρ µου εγ
κατελιπον µε ο δε κυριοσ προσελαβετο µε11νοµοθετησον µε κυριε τη οδω σου και οδηγησον µε εν τριβ
ω ευθεια ενεκα των εχθρων µου12µη παραδωσ µε εισ ψυχασ θλιβοντων µε οτι επανεστησαν µοι µαρτυ
ρεσ αδικοι και εψευσατο η αδικια εαυτη13πιστευω του ιδειν τα αγαθα κυριου εν γη ζωντων14υποµεινο
ν τον κυριον ανδριζου και κραταιουσθω η καρδια σου και υποµεινον τον κυριον 
 
Chapter 27 
1του δαυιδ προσ σε κυριε εκεκραξα ο θεοσ µου µη παρασιωπησησ απ′ εµου µηποτε παρασιωπησησ α
π′ εµου και οµοιωθησοµαι τοισ καταβαινουσιν εισ λακκον2εισακουσον τησ φωνησ τησ δεησεωσ µου 
εν τω δεεσθαι µε προσ σε εν τω µε αιρειν χειρασ µου προσ ναον αγιον σου3µη συνελκυσησ µετα αµαρ
τωλων την ψυχην µου και µετα εργαζοµενων αδικιαν µη συναπολεσησ µε των λαλουντων ειρηνην µε
τα των πλησιον αυτων κακα δε εν ταισ καρδιαισ αυτων4δοσ αυτοισ κατα τα εργα αυτων και κατα τη
ν πονηριαν των επιτηδευµατων αυτων κατα τα εργα των χειρων αυτων δοσ αυτοισ αποδοσ το ανταπο
δοµα αυτων αυτοισ5οτι ου συνηκαν εισ τα εργα κυριου και εισ τα εργα των χειρων αυτου καθελεισ α
υτουσ και ου µη οικοδοµησεισ αυτουσ6ευλογητοσ κυριοσ οτι εισηκουσεν τησ φωνησ τησ δεησεωσ µο
υ7κυριοσ βοηθοσ µου και υπερασπιστησ µου επ′ αυτω ηλπισεν η καρδια µου και εβοηθηθην και ανεθ
αλεν η σαρξ µου και εκ θεληµατοσ µου εξοµολογησοµαι αυτω8κυριοσ κραταιωµα του λαου αυτου κ
αι υπερασπιστησ των σωτηριων του χριστου αυτου εστιν9σωσον τον λαον σου και ευλογησον την κλ
ηρονοµιαν σου και ποιµανον αυτουσ και επαρον αυτουσ εωσ του αιωνοσ 
 
Chapter 28 
1ψαλµοσ τω δαυιδ εξοδιου σκηνησ ενεγκατε τω κυριω υιοι θεου ενεγκατε τω κυριω υιουσ κριων ενεγκ
ατε τω κυριω δοξαν και τιµην2ενεγκατε τω κυριω δοξαν ονοµατι αυτου προσκυνησατε τω κυριω εν α
υλη αγια αυτου3φωνη κυριου επι των υδατων ο θεοσ τησ δοξησ εβροντησεν κυριοσ επι υδατων πολλω
ν4φωνη κυριου εν ισχυι φωνη κυριου εν µεγαλοπρεπεια5φωνη κυριου συντριβοντοσ κεδρουσ και συντ
ριψει κυριοσ τασ κεδρουσ του λιβανου6και λεπτυνει αυτασ ωσ τον µοσχον τον λιβανον και ο ηγαπηµ
ενοσ ωσ υιοσ µονοκερωτων7φωνη κυριου διακοπτοντοσ φλογα πυροσ8φωνη κυριου συσσειοντοσ ερηµ
ον και συσσεισει κυριοσ την ερηµον καδησ9φωνη κυριου καταρτιζοµενου ελαφουσ και αποκαλυψει δ
ρυµουσ και εν τω ναω αυτου πασ τισ λεγει δοξαν10κυριοσ τον κατακλυσµον κατοικιει και καθιεται κ
υριοσ βασιλευσ εισ τον αιωνα11κυριοσ ισχυν τω λαω αυτου δωσει κυριοσ ευλογησει τον λαον αυτου 
εν ειρηνη 
 
Chapter 29 
1εισ το τελοσ ψαλµοσ ωδησ του εγκαινισµου του οικου τω δαυιδ2υψωσω σε κυριε οτι υπελαβεσ µε και
 ουκ ηυφρανασ τουσ εχθρουσ µου επ′ εµε3κυριε ο θεοσ µου εκεκραξα προσ σε και ιασω µε4κυριε ανηγ
αγεσ εξ αδου την ψυχην µου εσωσασ µε απο των καταβαινοντων εισ λακκον5ψαλατε τω κυριω οι οσι
οι αυτου και εξοµολογεισθε τη µνηµη τησ αγιωσυνησ αυτου6οτι οργη εν τω θυµω αυτου και ζωη εν τ
ω θεληµατι αυτου το εσπερασ αυλισθησεται κλαυθµοσ και εισ το πρωι αγαλλιασισ7εγω δε ειπα εν τη 
ευθηνια µου ου µη σαλευθω εισ τον αιωνα8κυριε εν τω θεληµατι σου παρεσχου τω καλλει µου δυναµ
ιν απεστρεψασ δε το προσωπον σου και εγενηθην τεταραγµενοσ9προσ σε κυριε κεκραξοµαι και προσ 
τον θεον µου δεηθησοµαι10τισ ωφελεια εν τω αιµατι µου εν τω καταβηναι µε εισ διαφθοραν µη εξοµολ
ογησεται σοι χουσ η αναγγελει την αληθειαν σου11ηκουσεν κυριοσ και ηλεησεν µε κυριοσ εγενηθη β
οηθοσ µου12εστρεψασ τον κοπετον µου εισ χορον εµοι διερρηξασ τον σακκον µου και περιεζωσασ µε 
ευφροσυνην13οπωσ αν ψαλη σοι η δοξα µου και ου µη κατανυγω κυριε ο θεοσ µου εισ τον αιωνα εξο
µολογησοµαι σοι 
 
Chapter 30 
1εισ το τελοσ ψαλµοσ τω δαυιδ εκστασεωσ2επι σοι κυριε ηλπισα µη καταισχυνθειην εισ τον αιωνα εν
 τη δικαιοσυνη σου ρυσαι µε και εξελου µε3κλινον προσ µε το ουσ σου ταχυνον του εξελεσθαι µε γεν



ου µοι εισ θεον υπερασπιστην και εισ οικον καταφυγησ του σωσαι µε4οτι κραταιωµα µου και καταφυ
γη µου ει συ και ενεκεν του ονοµατοσ σου οδηγησεισ µε και διαθρεψεισ µε5εξαξεισ µε εκ παγιδοσ ταυ
τησ ησ εκρυψαν µοι οτι συ ει ο υπερασπιστησ µου6εισ χειρασ σου παραθησοµαι το πνευµα µου ελυτ
ρωσω µε κυριε ο θεοσ τησ αληθειασ7εµισησασ τουσ διαφυλασσοντασ µαταιοτητασ δια κενησ εγω δε 
επι τω κυριω ηλπισα8αγαλλιασοµαι και ευφρανθησοµαι επι τω ελεει σου οτι επειδεσ την ταπεινωσιν µ
ου εσωσασ εκ των αναγκων την ψυχην µου9και ου συνεκλεισασ µε εισ χειρασ εχθρου εστησασ εν ευ
ρυχωρω τουσ ποδασ µου10ελεησον µε κυριε οτι θλιβοµαι εταραχθη εν θυµω ο οφθαλµοσ µου η ψυχη 
µου και η γαστηρ µου11οτι εξελιπεν εν οδυνη η ζωη µου και τα ετη µου εν στεναγµοισ ησθενησεν εν π
τωχεια η ισχυσ µου και τα οστα µου εταραχθησαν12παρα παντασ τουσ εχθρουσ µου εγενηθην ονειδο
σ και τοισ γειτοσιν µου σφοδρα και φοβοσ τοισ γνωστοισ µου οι θεωρουντεσ µε εξω εφυγον απ′ εµου13

επελησθην ωσει νεκροσ απο καρδιασ εγενηθην ωσει σκευοσ απολωλοσ14οτι ηκουσα ψογον πολλων π
αροικουντων κυκλοθεν εν τω επισυναχθηναι αυτουσ αµα επ′ εµε του λαβειν την ψυχην µου εβουλευ
σαντο15εγω δε επι σε ηλπισα κυριε ειπα συ ει ο θεοσ µου16εν ταισ χερσιν σου οι καιροι µου ρυσαι µε ε
κ χειροσ εχθρων µου και εκ των καταδιωκοντων µε17επιφανον το προσωπον σου επι τον δουλον σου σ
ωσον µε εν τω ελεει σου18κυριε µη καταισχυνθειην οτι επεκαλεσαµην σε αισχυνθειησαν οι ασεβεισ κ
αι καταχθειησαν εισ αδου19αλαλα γενηθητω τα χειλη τα δολια τα λαλουντα κατα του δικαιου ανοµι
αν εν υπερηφανια και εξουδενωσει20ωσ πολυ το πληθοσ τησ χρηστοτητοσ σου κυριε ησ εκρυψασ τοι
σ φοβουµενοισ σε εξειργασω τοισ ελπιζουσιν επι σε εναντιον των υιων των ανθρωπων21κατακρυψεισ 
αυτουσ εν αποκρυφω του προσωπου σου απο ταραχησ ανθρωπων σκεπασεισ αυτουσ εν σκηνη απο α
ντιλογιασ γλωσσων22ευλογητοσ κυριοσ οτι εθαυµαστωσεν το ελεοσ αυτου εν πολει περιοχησ23εγω δε 
ειπα εν τη εκστασει µου απερριµµαι αρα απο προσωπου των οφθαλµων σου δια τουτο εισηκουσασ τη
σ φωνησ τησ δεησεωσ µου εν τω κεκραγεναι µε προσ σε24αγαπησατε τον κυριον παντεσ οι οσιοι αυτο
υ οτι αληθειασ εκζητει κυριοσ και ανταποδιδωσιν τοισ περισσωσ ποιουσιν υπερηφανιαν25ανδριζεσθε
 και κραταιουσθω η καρδια υµων παντεσ οι ελπιζοντεσ επι κυριον 
 
Chapter 31 
1τω δαυιδ συνεσεωσ µακαριοι ων αφεθησαν αι ανοµιαι και ων επεκαλυφθησαν αι αµαρτιαι2µακαριο
σ ανηρ ου ου µη λογισηται κυριοσ αµαρτιαν ουδε εστιν εν τω στοµατι αυτου δολοσ3οτι εσιγησα επαλ
αιωθη τα οστα µου απο του κραζειν µε ολην την ηµεραν4οτι ηµερασ και νυκτοσ εβαρυνθη επ′ εµε η χ
ειρ σου εστραφην εισ ταλαιπωριαν εν τω εµπαγηναι ακανθαν διαψαλµα5την αµαρτιαν µου εγνωρισα 
και την ανοµιαν µου ουκ εκαλυψα ειπα εξαγορευσω κατ′ εµου την ανοµιαν µου τω κυριω και συ αφη
κασ την ασεβειαν τησ αµαρτιασ µου διαψαλµα6υπερ ταυτησ προσευξεται πασ οσιοσ προσ σε εν καιρ
ω ευθετω πλην εν κατακλυσµω υδατων πολλων προσ αυτον ουκ εγγιουσιν7συ µου ει καταφυγη απο θλ
ιψεωσ τησ περιεχουσησ µε το αγαλλιαµα µου λυτρωσαι µε απο των κυκλωσαντων µε διαψαλµα8συνε
τιω σε και συµβιβω σε εν οδω ταυτη η πορευση επιστηριω επι σε τουσ οφθαλµουσ µου9µη γινεσθε ωσ 
ιπποσ και ηµιονοσ οισ ουκ εστιν συνεσισ εν χαλινω και κηµω τασ σιαγονασ αυτων αγξαι των µη εγγι
ζοντων προσ σε10πολλαι αι µαστιγεσ του αµαρτωλου τον δε ελπιζοντα επι κυριον ελεοσ κυκλωσει11ευ
φρανθητε επι κυριον και αγαλλιασθε δικαιοι και καυχασθε παντεσ οι ευθεισ τη καρδια 
 
Chapter 32 
1τω δαυιδ αγαλλιασθε δικαιοι εν τω κυριω τοισ ευθεσι πρεπει αινεσισ2εξοµολογεισθε τω κυριω εν κιθ
αρα εν ψαλτηριω δεκαχορδω ψαλατε αυτω3ασατε αυτω ασµα καινον καλωσ ψαλατε εν αλαλαγµω4οτ
ι ευθησ ο λογοσ του κυριου και παντα τα εργα αυτου εν πιστει5αγαπα ελεηµοσυνην και κρισιν του ελ
εουσ κυριου πληρησ η γη6τω λογω του κυριου οι ουρανοι εστερεωθησαν και τω πνευµατι του στοµατ
οσ αυτου πασα η δυναµισ αυτων7συναγων ωσ ασκον υδατα θαλασσησ τιθεισ εν θησαυροισ αβυσσο
υσ8φοβηθητω τον κυριον πασα η γη απ′ αυτου δε σαλευθητωσαν παντεσ οι κατοικουντεσ την οικουµ
ενην9οτι αυτοσ ειπεν και εγενηθησαν αυτοσ ενετειλατο και εκτισθησαν10κυριοσ διασκεδαζει βουλασ
 εθνων αθετει δε λογισµουσ λαων και αθετει βουλασ αρχοντων11η δε βουλη του κυριου εισ τον αιωνα
 µενει λογισµοι τησ καρδιασ αυτου εισ γενεαν και γενεαν12µακαριον το εθνοσ ου εστιν κυριοσ ο θεοσ 
αυτου λαοσ ον εξελεξατο εισ κληρονοµιαν εαυτω13εξ ουρανου επεβλεψεν ο κυριοσ ειδεν παντασ του
σ υιουσ των ανθρωπων14εξ ετοιµου κατοικητηριου αυτου επεβλεψεν επι παντασ τουσ κατοικουντασ τ
ην γην15ο πλασασ κατα µονασ τασ καρδιασ αυτων ο συνιεισ εισ παντα τα εργα αυτων16ου σωζεται β
ασιλευσ δια πολλην δυναµιν και γιγασ ου σωθησεται εν πληθει ισχυοσ αυτου17ψευδησ ιπποσ εισ σωτ
ηριαν εν δε πληθει δυναµεωσ αυτου ου σωθησεται18ιδου οι οφθαλµοι κυριου επι τουσ φοβουµενουσ α
υτον τουσ ελπιζοντασ επι το ελεοσ αυτου19ρυσασθαι εκ θανατου τασ ψυχασ αυτων και διαθρεψαι αυ
τουσ εν λιµω20η ψυχη ηµων υποµενει τω κυριω οτι βοηθοσ και υπερασπιστησ ηµων εστιν21οτι εν αυτ
ω ευφρανθησεται η καρδια ηµων και εν τω ονοµατι τω αγιω αυτου ηλπισαµεν22γενοιτο το ελεοσ σου κ
υριε εφ′ ηµασ καθαπερ ηλπισαµεν επι σε 



 
Chapter 33 
1τω δαυιδ οποτε ηλλοιωσεν το προσωπον αυτου εναντιον αβιµελεχ και απελυσεν αυτον και απηλθεν2

ευλογησω τον κυριον εν παντι καιρω δια παντοσ η αινεσισ αυτου εν τω στοµατι µου3εν τω κυριω επα
ινεσθησεται η ψυχη µου ακουσατωσαν πραεισ και ευφρανθητωσαν4µεγαλυνατε τον κυριον συν εµοι 
και υψωσωµεν το ονοµα αυτου επι το αυτο5εξεζητησα τον κυριον και επηκουσεν µου και εκ πασων τ
ων παροικιων µου ερρυσατο µε6προσελθατε προσ αυτον και φωτισθητε και τα προσωπα υµων ου µη κ
αταισχυνθη7ουτοσ ο πτωχοσ εκεκραξεν και ο κυριοσ εισηκουσεν αυτου και εκ πασων των θλιψεων α
υτου εσωσεν αυτον8παρεµβαλει αγγελοσ κυριου κυκλω των φοβουµενων αυτον και ρυσεται αυτουσ9γ
ευσασθε και ιδετε οτι χρηστοσ ο κυριοσ µακαριοσ ανηρ οσ ελπιζει επ′ αυτον10φοβηθητε τον κυριον ο
ι αγιοι αυτου οτι ουκ εστιν υστερηµα τοισ φοβουµενοισ αυτον11πλουσιοι επτωχευσαν και επεινασαν 
οι δε εκζητουντεσ τον κυριον ουκ ελαττωθησονται παντοσ αγαθου διαψαλµα12δευτε τεκνα ακουσατε 
µου φοβον κυριου διδαξω υµασ13τισ εστιν ανθρωποσ ο θελων ζωην αγαπων ηµερασ ιδειν αγαθασ14πα
υσον την γλωσσαν σου απο κακου και χειλη σου του µη λαλησαι δολον15εκκλινον απο κακου και ποι
ησον αγαθον ζητησον ειρηνην και διωξον αυτην16οφθαλµοι κυριου επι δικαιουσ και ωτα αυτου εισ δ
εησιν αυτων17προσωπον δε κυριου επι ποιουντασ κακα του εξολεθρευσαι εκ γησ το µνηµοσυνον αυτ
ων18εκεκραξαν οι δικαιοι και ο κυριοσ εισηκουσεν αυτων και εκ πασων των θλιψεων αυτων ερρυσατ
ο αυτουσ19εγγυσ κυριοσ τοισ συντετριµµενοισ την καρδιαν και τουσ ταπεινουσ τω πνευµατι σωσει20π
ολλαι αι θλιψεισ των δικαιων και εκ πασων αυτων ρυσεται αυτουσ21κυριοσ φυλασσει παντα τα οστα 
αυτων εν εξ αυτων ου συντριβησεται22θανατοσ αµαρτωλων πονηροσ και οι µισουντεσ τον δικαιον πλ
ηµµελησουσιν23λυτρωσεται κυριοσ ψυχασ δουλων αυτου και ου µη πληµµελησωσιν παντεσ οι ελπιζ
οντεσ επ′ αυτον 
 
Chapter 34 
1τω δαυιδ δικασον κυριε τουσ αδικουντασ µε πολεµησον τουσ πολεµουντασ µε2επιλαβου οπλου και θ
υρεου και αναστηθι εισ βοηθειαν µου3εκχεον ροµφαιαν και συγκλεισον εξ εναντιασ των καταδιωκον
των µε ειπον τη ψυχη µου σωτηρια σου εγω ειµι4αισχυνθητωσαν και εντραπητωσαν οι ζητουντεσ την
 ψυχην µου αποστραφητωσαν εισ τα οπισω και καταισχυνθητωσαν οι λογιζοµενοι µοι κακα5γενηθητ
ωσαν ωσει χνουσ κατα προσωπον ανεµου και αγγελοσ κυριου εκθλιβων αυτουσ6γενηθητω η οδοσ αυ
των σκοτοσ και ολισθηµα και αγγελοσ κυριου καταδιωκων αυτουσ7οτι δωρεαν εκρυψαν µοι διαφθορ
αν παγιδοσ αυτων µατην ωνειδισαν την ψυχην µου8ελθετω αυτοισ παγισ ην ου γινωσκουσιν και η θη
ρα ην εκρυψαν συλλαβετω αυτουσ και εν τη παγιδι πεσουνται εν αυτη9η δε ψυχη µου αγαλλιασεται ε
πι τω κυριω τερφθησεται επι τω σωτηριω αυτου10παντα τα οστα µου ερουσιν κυριε τισ οµοιοσ σοι ρυ
οµενοσ πτωχον εκ χειροσ στερεωτερων αυτου και πτωχον και πενητα απο των διαρπαζοντων αυτον11

ανασταντεσ µαρτυρεσ αδικοι α ουκ εγινωσκον ηρωτων µε12ανταπεδιδοσαν µοι πονηρα αντι καλων κ
αι ατεκνιαν τη ψυχη µου13εγω δε εν τω αυτουσ παρενοχλειν µοι ενεδυοµην σακκον και εταπεινουν εν
 νηστεια την ψυχην µου και η προσευχη µου εισ κολπον µου αποστραφησεται14ωσ πλησιον ωσ αδελφ
ον ηµετερον ουτωσ ευηρεστουν ωσ πενθων και σκυθρωπαζων ουτωσ εταπεινουµην15και κατ′ εµου ηυ
φρανθησαν και συνηχθησαν συνηχθησαν επ′ εµε µαστιγεσ και ουκ εγνων διεσχισθησαν και ου κατεν
υγησαν16επειρασαν µε εξεµυκτηρισαν µε µυκτηρισµον εβρυξαν επ′ εµε τουσ οδοντασ αυτων17κυριε π
οτε εποψη αποκαταστησον την ψυχην µου απο τησ κακουργιασ αυτων απο λεοντων την µονογενη µο
υ18εξοµολογησοµαι σοι κυριε εν εκκλησια πολλη εν λαω βαρει αινεσω σε19µη επιχαρειησαν µοι οι εχ
θραινοντεσ µοι αδικωσ οι µισουντεσ µε δωρεαν και διανευοντεσ οφθαλµοισ20οτι εµοι µεν ειρηνικα ελ
αλουν και επ′ οργην δολουσ διελογιζοντο21και επλατυναν επ′ εµε το στοµα αυτων ειπαν ευγε ευγε ειδα
ν οι οφθαλµοι ηµων22ειδεσ κυριε µη παρασιωπησησ κυριε µη αποστησ απ′ εµου23εξεγερθητι κυριε και
 προσχεσ τη κρισει µου ο θεοσ µου και ο κυριοσ µου εισ την δικην µου24κρινον µε κατα την δικαιοσυ
νην σου κυριε ο θεοσ µου και µη επιχαρειησαν µοι25µη ειπαισαν εν καρδιαισ αυτων ευγε ευγε τη ψυχ
η ηµων µηδε ειπαισαν κατεπιοµεν αυτον26αισχυνθειησαν και εντραπειησαν αµα οι επιχαιροντεσ τοι
σ κακοισ µου ενδυσασθωσαν αισχυνην και εντροπην οι µεγαλορρηµονουντεσ επ′ εµε27αγαλλιασαιντ
ο και ευφρανθειησαν οι θελοντεσ την δικαιοσυνην µου και ειπατωσαν δια παντοσ µεγαλυνθητω ο κυ
ριοσ οι θελοντεσ την ειρηνην του δουλου αυτου28και η γλωσσα µου µελετησει την δικαιοσυνην σου 
ολην την ηµεραν τον επαινον σου 
 
Chapter 35 
1εισ το τελοσ τω δουλω κυριου τω δαυιδ2φησιν ο παρανοµοσ του αµαρτανειν εν εαυτω ουκ εστιν φοβ
οσ θεου απεναντι των οφθαλµων αυτου3οτι εδολωσεν ενωπιον αυτου του ευρειν την ανοµιαν αυτου κ
αι µισησαι4τα ρηµατα του στοµατοσ αυτου ανοµια και δολοσ ουκ εβουληθη συνιεναι του αγαθυναι5

ανοµιαν διελογισατο επι τησ κοιτησ αυτου παρεστη παση οδω ουκ αγαθη τη δε κακια ου προσωχθισε



ν6κυριε εν τω ουρανω το ελεοσ σου και η αληθεια σου εωσ των νεφελων7η δικαιοσυνη σου ωσει ορη 
θεου τα κριµατα σου αβυσσοσ πολλη ανθρωπουσ και κτηνη σωσεισ κυριε8ωσ επληθυνασ το ελεοσ σ
ου ο θεοσ οι δε υιοι των ανθρωπων εν σκεπη των πτερυγων σου ελπιουσιν9µεθυσθησονται απο πιοτητ
οσ του οικου σου και τον χειµαρρουν τησ τρυφησ σου ποτιεισ αυτουσ10οτι παρα σοι πηγη ζωησ εν τω
 φωτι σου οψοµεθα φωσ11παρατεινον το ελεοσ σου τοισ γινωσκουσιν σε και την δικαιοσυνην σου τοι
σ ευθεσι τη καρδια12µη ελθετω µοι πουσ υπερηφανιασ και χειρ αµαρτωλων µη σαλευσαι µε13εκει επε
σον οι εργαζοµενοι την ανοµιαν εξωσθησαν και ου µη δυνωνται στηναι 
 
Chapter 36 
1του δαυιδ µη παραζηλου εν πονηρευοµενοισ µηδε ζηλου τουσ ποιουντασ την ανοµιαν2οτι ωσει χορτ
οσ ταχυ αποξηρανθησονται και ωσει λαχανα χλοησ ταχυ αποπεσουνται3ελπισον επι κυριον και ποιε
ι χρηστοτητα και κατασκηνου την γην και ποιµανθηση επι τω πλουτω αυτησ4κατατρυφησον του κυρ
ιου και δωσει σοι τα αιτηµατα τησ καρδιασ σου5αποκαλυψον προσ κυριον την οδον σου και ελπισον
 επ′ αυτον και αυτοσ ποιησει6και εξοισει ωσ φωσ την δικαιοσυνην σου και το κριµα σου ωσ µεσηµβρ
ιαν7υποταγηθι τω κυριω και ικετευσον αυτον µη παραζηλου εν τω κατευοδουµενω εν τη οδω αυτου ε
ν ανθρωπω ποιουντι παρανοµιασ8παυσαι απο οργησ και εγκαταλιπε θυµον µη παραζηλου ωστε πονη
ρευεσθαι9οτι οι πονηρευοµενοι εξολεθρευθησονται οι δε υποµενοντεσ τον κυριον αυτοι κληρονοµησ
ουσιν γην10και ετι ολιγον και ου µη υπαρξη ο αµαρτωλοσ και ζητησεισ τον τοπον αυτου και ου µη ευ
ρησ11οι δε πραεισ κληρονοµησουσιν γην και κατατρυφησουσιν επι πληθει ειρηνησ12παρατηρησεται ο
 αµαρτωλοσ τον δικαιον και βρυξει επ′ αυτον τουσ οδοντασ αυτου13ο δε κυριοσ εκγελασεται αυτον ο
τι προβλεπει οτι ηξει η ηµερα αυτου14ροµφαιαν εσπασαντο οι αµαρτωλοι ενετειναν τοξον αυτων του 
καταβαλειν πτωχον και πενητα του σφαξαι τουσ ευθεισ τη καρδια15η ροµφαια αυτων εισελθοι εισ τη
ν καρδιαν αυτων και τα τοξα αυτων συντριβειησαν16κρεισσον ολιγον τω δικαιω υπερ πλουτον αµαρτ
ωλων πολυν17οτι βραχιονεσ αµαρτωλων συντριβησονται υποστηριζει δε τουσ δικαιουσ κυριοσ18γινω
σκει κυριοσ τασ οδουσ των αµωµων και η κληρονοµια αυτων εισ τον αιωνα εσται19ου καταισχυνθησ
ονται εν καιρω πονηρω και εν ηµεραισ λιµου χορτασθησονται20οτι οι αµαρτωλοι απολουνται οι δε εχ
θροι του κυριου αµα τω δοξασθηναι αυτουσ και υψωθηναι εκλιποντεσ ωσει καπνοσ εξελιπον21δανειζ
εται ο αµαρτωλοσ και ουκ αποτεισει ο δε δικαιοσ οικτιρει και διδοι22οτι οι ευλογουντεσ αυτον κληρο
νοµησουσι γην οι δε καταρωµενοι αυτον εξολεθρευθησονται23παρα κυριου τα διαβηµατα ανθρωπου 
κατευθυνεται και την οδον αυτου θελησει24οταν πεση ου καταραχθησεται οτι κυριοσ αντιστηριζει χε
ιρα αυτου25νεωτεροσ εγενοµην και γαρ εγηρασα και ουκ ειδον δικαιον εγκαταλελειµµενον ουδε το σπ
ερµα αυτου ζητουν αρτουσ26ολην την ηµεραν ελεα και δανειζει και το σπερµα αυτου εισ ευλογιαν εσ
ται27εκκλινον απο κακου και ποιησον αγαθον και κατασκηνου εισ αιωνα αιωνοσ28οτι κυριοσ αγαπα 
κρισιν και ουκ εγκαταλειψει τουσ οσιουσ αυτου εισ τον αιωνα φυλαχθησονται ανοµοι δε εκδιωχθησ
ονται και σπερµα ασεβων εξολεθρευθησεται29δικαιοι δε κληρονοµησουσι γην και κατασκηνωσουσιν 
εισ αιωνα αιωνοσ επ′ αυτησ30στοµα δικαιου µελετησει σοφιαν και η γλωσσα αυτου λαλησει κρισιν31

ο νοµοσ του θεου αυτου εν καρδια αυτου και ουχ υποσκελισθησεται τα διαβηµατα αυτου32κατανοει 
ο αµαρτωλοσ τον δικαιον και ζητει του θανατωσαι αυτον33ο δε κυριοσ ου µη εγκαταλιπη αυτον εισ τ
ασ χειρασ αυτου ουδε µη καταδικασηται αυτον οταν κρινηται αυτω34υποµεινον τον κυριον και φυλα
ξον την οδον αυτου και υψωσει σε του κατακληρονοµησαι γην εν τω εξολεθρευεσθαι αµαρτωλουσ ο
ψη35ειδον ασεβη υπερυψουµενον και επαιροµενον ωσ τασ κεδρουσ του λιβανου36και παρηλθον και ιδ
ου ουκ ην και εζητησα αυτον και ουχ ευρεθη ο τοποσ αυτου37φυλασσε ακακιαν και ιδε ευθυτητα οτι 
εστιν εγκαταλειµµα ανθρωπω ειρηνικω38οι δε παρανοµοι εξολεθρευθησονται επι το αυτο τα εγκαταλε
ιµµατα των ασεβων εξολεθρευθησονται39σωτηρια δε των δικαιων παρα κυριου και υπερασπιστησ αυ
των εστιν εν καιρω θλιψεωσ40και βοηθησει αυτοισ κυριοσ και ρυσεται αυτουσ και εξελειται αυτουσ 
εξ αµαρτωλων και σωσει αυτουσ οτι ηλπισαν επ′ αυτον 
 
Chapter 37 
1ψαλµοσ τω δαυιδ εισ αναµνησιν περι σαββατου2κυριε µη τω θυµω σου ελεγξησ µε µηδε τη οργη σου 
παιδευσησ µε3οτι τα βελη σου ενεπαγησαν µοι και επεστηρισασ επ′ εµε την χειρα σου4ουκ εστιν ιασι
σ εν τη σαρκι µου απο προσωπου τησ οργησ σου ουκ εστιν ειρηνη τοισ οστεοισ µου απο προσωπου τ
ων αµαρτιων µου5οτι αι ανοµιαι µου υπερηραν την κεφαλην µου ωσει φορτιον βαρυ εβαρυνθησαν επ′
 εµε6προσωζεσαν και εσαπησαν οι µωλωπεσ µου απο προσωπου τησ αφροσυνησ µου7εταλαιπωρησα 
και κατεκαµφθην εωσ τελουσ ολην την ηµεραν σκυθρωπαζων επορευοµην8οτι αι ψυαι µου επλησθησ
αν εµπαιγµων και ουκ εστιν ιασισ εν τη σαρκι µου9εκακωθην και εταπεινωθην εωσ σφοδρα ωρυοµην 
απο στεναγµου τησ καρδιασ µου10κυριε εναντιον σου πασα η επιθυµια µου και ο στεναγµοσ µου απο 
σου ουκ εκρυβη11η καρδια µου εταραχθη εγκατελιπεν µε η ισχυσ µου και το φωσ των οφθαλµων µου 
και αυτο ουκ εστιν µετ′ εµου12οι φιλοι µου και οι πλησιον µου εξ εναντιασ µου ηγγισαν και εστησαν 



και οι εγγιστα µου απο µακροθεν εστησαν13και εξεβιασαντο οι ζητουντεσ την ψυχην µου και οι ζητο
υντεσ τα κακα µοι ελαλησαν µαταιοτητασ και δολιοτητασ ολην την ηµεραν εµελετησαν14εγω δε ωσει
 κωφοσ ουκ ηκουον και ωσει αλαλοσ ουκ ανοιγων το στοµα αυτου15και εγενοµην ωσει ανθρωποσ ουκ
 ακουων και ουκ εχων εν τω στοµατι αυτου ελεγµουσ16οτι επι σοι κυριε ηλπισα συ εισακουση κυριε ο
 θεοσ µου17οτι ειπα µηποτε επιχαρωσιν µοι οι εχθροι µου και εν τω σαλευθηναι ποδασ µου επ′ εµε εµε
γαλορρηµονησαν18οτι εγω εισ µαστιγασ ετοιµοσ και η αλγηδων µου ενωπιον µου δια παντοσ19οτι την 
ανοµιαν µου εγω αναγγελω και µεριµνησω υπερ τησ αµαρτιασ µου20οι δε εχθροι µου ζωσιν και κεκρα
ταιωνται υπερ εµε και επληθυνθησαν οι µισουντεσ µε αδικωσ21οι ανταποδιδοντεσ κακα αντι αγαθων 
ενδιεβαλλον µε επει κατεδιωκον δικαιοσυνην και απερριψαν µε τον αγαπητον ωσει νεκρον εβδελυγµε
νον22µη εγκαταλιπησ µε κυριε ο θεοσ µου µη αποστησ απ′ εµου23προσχεσ εισ την βοηθειαν µου κυριε
 τησ σωτηριασ µου 
 
Chapter 38 
1εισ το τελοσ τω ιδιθουν ωδη τω δαυιδ2ειπα φυλαξω τασ οδουσ µου του µη αµαρτανειν εν γλωσση µο
υ εθεµην τω στοµατι µου φυλακην εν τω συστηναι τον αµαρτωλον εναντιον µου3εκωφωθην και εταπε
ινωθην και εσιγησα εξ αγαθων και το αλγηµα µου ανεκαινισθη4εθερµανθη η καρδια µου εντοσ µου κ
αι εν τη µελετη µου εκκαυθησεται πυρ ελαλησα εν γλωσση µου5γνωρισον µοι κυριε το περασ µου και
 τον αριθµον των ηµερων µου τισ εστιν ινα γνω τι υστερω εγω6ιδου παλαιστασ εθου τασ ηµερασ µου 
και η υποστασισ µου ωσει ουθεν ενωπιον σου πλην τα συµπαντα µαταιοτησ πασ ανθρωποσ ζων διαψ
αλµα7µεντοιγε εν εικονι διαπορευεται ανθρωποσ πλην µατην ταρασσονται θησαυριζει και ου γινωσκ
ει τινι συναξει αυτα8και νυν τισ η υποµονη µου ουχι ο κυριοσ και η υποστασισ µου παρα σου εστιν9

απο πασων των ανοµιων µου ρυσαι µε ονειδοσ αφρονι εδωκασ µε10εκωφωθην και ουκ ηνοιξα το στοµ
α µου οτι συ ει ο ποιησασ µε11αποστησον απ′ εµου τασ µαστιγασ σου απο τησ ισχυοσ τησ χειροσ σο
υ εγω εξελιπον12εν ελεγµοισ υπερ ανοµιασ επαιδευσασ ανθρωπον και εξετηξασ ωσ αραχνην την ψυχ
ην αυτου πλην µατην ταρασσεται πασ ανθρωποσ διαψαλµα13εισακουσον τησ προσευχησ µου κυριε 
και τησ δεησεωσ µου ενωτισαι των δακρυων µου µη παρασιωπησησ οτι παροικοσ εγω ειµι παρα σοι 
και παρεπιδηµοσ καθωσ παντεσ οι πατερεσ µου14ανεσ µοι ινα αναψυξω προ του µε απελθειν και ουκε
τι µη υπαρξω 
 
Chapter 39 
1εισ το τελοσ τω δαυιδ ψαλµοσ2υποµενων υπεµεινα τον κυριον και προσεσχεν µοι και εισηκουσεν τη
σ δεησεωσ µου3και ανηγαγεν µε εκ λακκου ταλαιπωριασ και απο πηλου ιλυοσ και εστησεν επι πετρα
ν τουσ ποδασ µου και κατηυθυνεν τα διαβηµατα µου4και ενεβαλεν εισ το στοµα µου ασµα καινον υµ
νον τω θεω ηµων οψονται πολλοι και φοβηθησονται και ελπιουσιν επι κυριον5µακαριοσ ανηρ ου εστι
ν το ονοµα κυριου ελπισ αυτου και ουκ ενεβλεψεν εισ µαταιοτητασ και µανιασ ψευδεισ6πολλα εποιη
σασ συ κυριε ο θεοσ µου τα θαυµασια σου και τοισ διαλογισµοισ σου ουκ εστιν τισ οµοιωθησεται σο
ι απηγγειλα και ελαλησα επληθυνθησαν υπερ αριθµον7θυσιαν και προσφοραν ουκ ηθελησασ ωτια δε 
κατηρτισω µοι ολοκαυτωµα και περι αµαρτιασ ουκ ητησασ8τοτε ειπον ιδου ηκω εν κεφαλιδι βιβλιου 
γεγραπται περι εµου9του ποιησαι το θεληµα σου ο θεοσ µου εβουληθην και τον νοµον σου εν µεσω τη
σ κοιλιασ µου10ευηγγελισαµην δικαιοσυνην εν εκκλησια µεγαλη ιδου τα χειλη µου ου µη κωλυσω κυ
ριε συ εγνωσ11την δικαιοσυνην σου ουκ εκρυψα εν τη καρδια µου την αληθειαν σου και το σωτηριον 
σου ειπα ουκ εκρυψα το ελεοσ σου και την αληθειαν σου απο συναγωγησ πολλησ12συ δε κυριε µη µα
κρυνησ τουσ οικτιρµουσ σου απ′ εµου το ελεοσ σου και η αληθεια σου δια παντοσ αντελαβοντο µου1

3οτι περιεσχον µε κακα ων ουκ εστιν αριθµοσ κατελαβον µε αι ανοµιαι µου και ουκ ηδυνηθην του βλ
επειν επληθυνθησαν υπερ τασ τριχασ τησ κεφαλησ µου και η καρδια µου εγκατελιπεν µε14ευδοκησον
 κυριε του ρυσασθαι µε κυριε εισ το βοηθησαι µοι προσχεσ15καταισχυνθειησαν και εντραπειησαν αµ
α οι ζητουντεσ την ψυχην µου του εξαραι αυτην αποστραφειησαν εισ τα οπισω και εντραπειησαν οι 
θελοντεσ µοι κακα16κοµισασθωσαν παραχρηµα αισχυνην αυτων οι λεγοντεσ µοι ευγε ευγε17αγαλλιασ
αιντο και ευφρανθειησαν επι σοι παντεσ οι ζητουντεσ σε κυριε και ειπατωσαν δια παντοσ µεγαλυνθη
τω ο κυριοσ οι αγαπωντεσ το σωτηριον σου18εγω δε πτωχοσ ειµι και πενησ κυριοσ φροντιει µου βοηθο
σ µου και υπερασπιστησ µου συ ει ο θεοσ µου µη χρονισησ 
 
Chapter 40 
1εισ το τελοσ ψαλµοσ τω δαυιδ2µακαριοσ ο συνιων επι πτωχον και πενητα εν ηµερα πονηρα ρυσεται 
αυτον ο κυριοσ3κυριοσ διαφυλαξαι αυτον και ζησαι αυτον και µακαρισαι αυτον εν τη γη και µη παρ
αδωη αυτον εισ χειρασ εχθρου αυτου4κυριοσ βοηθησαι αυτω επι κλινησ οδυνησ αυτου ολην την κοι
την αυτου εστρεψασ εν τη αρρωστια αυτου5εγω ειπα κυριε ελεησον µε ιασαι την ψυχην µου οτι ηµαρ
τον σοι6οι εχθροι µου ειπαν κακα µοι ποτε αποθανειται και απολειται το ονοµα αυτου7και ει εισεπορ



ευετο του ιδειν µατην ελαλει η καρδια αυτου συνηγαγεν ανοµιαν εαυτω εξεπορευετο εξω και ελαλει8

επι το αυτο κατ′ εµου εψιθυριζον παντεσ οι εχθροι µου κατ′ εµου ελογιζοντο κακα µοι9λογον παρανο
µον κατεθεντο κατ′ εµου µη ο κοιµωµενοσ ουχι προσθησει του αναστηναι10και γαρ ο ανθρωποσ τησ ε
ιρηνησ µου εφ′ ον ηλπισα ο εσθιων αρτουσ µου εµεγαλυνεν επ′ εµε πτερνισµον11συ δε κυριε ελεησον 
µε και αναστησον µε και ανταποδωσω αυτοισ12εν τουτω εγνων οτι τεθεληκασ µε οτι ου µη επιχαρη ο 
εχθροσ µου επ′ εµε13εµου δε δια την ακακιαν αντελαβου και εβεβαιωσασ µε ενωπιον σου εισ τον αιω
να14ευλογητοσ κυριοσ ο θεοσ ισραηλ απο του αιωνοσ και εισ τον αιωνα γενοιτο γενοιτο 
 
Chapter 41 
1εισ το τελοσ εισ συνεσιν τοισ υιοισ κορε2ον τροπον επιποθει η ελαφοσ επι τασ πηγασ των υδατων ουτ
ωσ επιποθει η ψυχη µου προσ σε ο θεοσ3εδιψησεν η ψυχη µου προσ τον θεον τον ζωντα ποτε ηξω και 
οφθησοµαι τω προσωπω του θεου4εγενηθη µοι τα δακρυα µου αρτοσ ηµερασ και νυκτοσ εν τω λεγεσθ
αι µοι καθ′ εκαστην ηµεραν που εστιν ο θεοσ σου5ταυτα εµνησθην και εξεχεα επ′ εµε την ψυχην µου 
οτι διελευσοµαι εν τοπω σκηνησ θαυµαστησ εωσ του οικου του θεου εν φωνη αγαλλιασεωσ και εξοµ
ολογησεωσ ηχου εορταζοντοσ6ινα τι περιλυποσ ει ψυχη και ινα τι συνταρασσεισ µε ελπισον επι τον 
θεον οτι εξοµολογησοµαι αυτω σωτηριον του προσωπου µου ο θεοσ µου7προσ εµαυτον η ψυχη µου ετ
αραχθη δια τουτο µνησθησοµαι σου εκ γησ ιορδανου και ερµωνιιµ απο ορουσ µικρου8αβυσσοσ αβυ
σσον επικαλειται εισ φωνην των καταρρακτων σου παντεσ οι µετεωρισµοι σου και τα κυµατα σου επ′
 εµε διηλθον9ηµερασ εντελειται κυριοσ το ελεοσ αυτου και νυκτοσ ωδη παρ′ εµοι προσευχη τω θεω τ
ησ ζωησ µου10ερω τω θεω αντιληµπτωρ µου ει δια τι µου επελαθου ινα τι σκυθρωπαζων πορευοµαι εν
 τω εκθλιβειν τον εχθρον µου11εν τω καταθλασαι τα οστα µου ωνειδισαν µε οι θλιβοντεσ µε εν τω λεγε
ιν αυτουσ µοι καθ′ εκαστην ηµεραν που εστιν ο θεοσ σου12ινα τι περιλυποσ ει ψυχη και ινα τι συντα
ρασσεισ µε ελπισον επι τον θεον οτι εξοµολογησοµαι αυτω η σωτηρια του προσωπου µου ο θεοσ µου 
 
Chapter 42 
1ψαλµοσ τω δαυιδ κρινον µε ο θεοσ και δικασον την δικην µου εξ εθνουσ ουχ οσιου απο ανθρωπου α
δικου και δολιου ρυσαι µε2οτι συ ει ο θεοσ κραταιωµα µου ινα τι απωσω µε και ινα τι σκυθρωπαζων 
πορευοµαι εν τω εκθλιβειν τον εχθρον µου3εξαποστειλον το φωσ σου και την αληθειαν σου αυτα µε ω
δηγησαν και ηγαγον µε εισ οροσ αγιον σου και εισ τα σκηνωµατα σου4και εισελευσοµαι προσ το θυσ
ιαστηριον του θεου προσ τον θεον τον ευφραινοντα την νεοτητα µου εξοµολογησοµαι σοι εν κιθαρα 
ο θεοσ ο θεοσ µου5ινα τι περιλυποσ ει ψυχη και ινα τι συνταρασσεισ µε ελπισον επι τον θεον οτι εξοµ
ολογησοµαι αυτω σωτηριον του προσωπου µου ο θεοσ µου 
 
Chapter 43 
1εισ το τελοσ τοισ υιοισ κορε εισ συνεσιν ψαλµοσ2ο θεοσ εν τοισ ωσιν ηµων ηκουσαµεν οι πατερεσ η
µων ανηγγειλαν ηµιν εργον ο ειργασω εν ταισ ηµεραισ αυτων εν ηµεραισ αρχαιαισ3η χειρ σου εθνη ε
ξωλεθρευσεν και κατεφυτευσασ αυτουσ εκακωσασ λαουσ και εξεβαλεσ αυτουσ4ου γαρ εν τη ροµφαι
α αυτων εκληρονοµησαν γην και ο βραχιων αυτων ουκ εσωσεν αυτουσ αλλ′ η δεξια σου και ο βραχι
ων σου και ο φωτισµοσ του προσωπου σου οτι ευδοκησασ εν αυτοισ5συ ει αυτοσ ο βασιλευσ µου και 
ο θεοσ µου ο εντελλοµενοσ τασ σωτηριασ ιακωβ6εν σοι τουσ εχθρουσ ηµων κερατιουµεν και εν τω ον
οµατι σου εξουθενωσοµεν τουσ επανιστανοµενουσ ηµιν7ου γαρ επι τω τοξω µου ελπιω και η ροµφαια
 µου ου σωσει µε8εσωσασ γαρ ηµασ εκ των θλιβοντων ηµασ και τουσ µισουντασ ηµασ κατησχυνασ9ε
ν τω θεω επαινεσθησοµεθα ολην την ηµεραν και εν τω ονοµατι σου εξοµολογησοµεθα εισ τον αιωνα 
διαψαλµα10νυνι δε απωσω και κατησχυνασ ηµασ και ουκ εξελευση εν ταισ δυναµεσιν ηµων11απεστρ
εψασ ηµασ εισ τα οπισω παρα τουσ εχθρουσ ηµων και οι µισουντεσ ηµασ διηρπαζον εαυτοισ12εδωκα
σ ηµασ ωσ προβατα βρωσεωσ και εν τοισ εθνεσιν διεσπειρασ ηµασ13απεδου τον λαον σου ανευ τιµησ
 και ουκ ην πληθοσ εν τοισ αλλαγµασιν αυτων14εθου ηµασ ονειδοσ τοισ γειτοσιν ηµων µυκτηρισµον 
και καταγελωτα τοισ κυκλω ηµων15εθου ηµασ εισ παραβολην εν τοισ εθνεσιν κινησιν κεφαλησ εν τοι
σ λαοισ16ολην την ηµεραν η εντροπη µου κατεναντιον µου εστιν και η αισχυνη του προσωπου µου εκ
αλυψεν µε17απο φωνησ ονειδιζοντοσ και παραλαλουντοσ απο προσωπου εχθρου και εκδιωκοντοσ18τα
υτα παντα ηλθεν εφ′ ηµασ και ουκ επελαθοµεθα σου και ουκ ηδικησαµεν εν διαθηκη σου19και ουκ α
πεστη εισ τα οπισω η καρδια ηµων και εξεκλινασ τασ τριβουσ ηµων απο τησ οδου σου20οτι εταπεινω
σασ ηµασ εν τοπω κακωσεωσ και επεκαλυψεν ηµασ σκια θανατου21ει επελαθοµεθα του ονοµατοσ το
υ θεου ηµων και ει διεπετασαµεν χειρασ ηµων προσ θεον αλλοτριον22ουχι ο θεοσ εκζητησει ταυτα αυ
τοσ γαρ γινωσκει τα κρυφια τησ καρδιασ23οτι ενεκα σου θανατουµεθα ολην την ηµεραν ελογισθηµεν 
ωσ προβατα σφαγησ24εξεγερθητι ινα τι υπνοισ κυριε αναστηθι και µη απωση εισ τελοσ25ινα τι το προ
σωπον σου αποστρεφεισ επιλανθανη τησ πτωχειασ ηµων και τησ θλιψεωσ ηµων26οτι εταπεινωθη εισ 
χουν η ψυχη ηµων εκολληθη εισ γην η γαστηρ ηµων27αναστα κυριε βοηθησον ηµιν και λυτρωσαι ηµ



ασ ενεκεν του ονοµατοσ σου 
 
Chapter 44 
1εισ το τελοσ υπερ των αλλοιωθησοµενων τοισ υιοισ κορε εισ συνεσιν ωδη υπερ του αγαπητου2εξηρε
υξατο η καρδια µου λογον αγαθον λεγω εγω τα εργα µου τω βασιλει η γλωσσα µου καλαµοσ γραµµατ
εωσ οξυγραφου3ωραιοσ καλλει παρα τουσ υιουσ των ανθρωπων εξεχυθη χαρισ εν χειλεσιν σου δια τ
ουτο ευλογησεν σε ο θεοσ εισ τον αιωνα4περιζωσαι την ροµφαιαν σου επι τον µηρον σου δυνατε τη ω
ραιοτητι σου και τω καλλει σου5και εντεινον και κατευοδου και βασιλευε ενεκεν αληθειασ και πραυ
+τητοσ και δικαιοσυνησ και οδηγησει σε θαυµαστωσ η δεξια σου6τα βελη σου ηκονηµενα δυνατε λα
οι υποκατω σου πεσουνται εν καρδια των εχθρων του βασιλεωσ7ο θρονοσ σου ο θεοσ εισ τον αιωνα τ
ου αιωνοσ ραβδοσ ευθυτητοσ η ραβδοσ τησ βασιλειασ σου8ηγαπησασ δικαιοσυνην και εµισησασ αν
οµιαν δια τουτο εχρισεν σε ο θεοσ ο θεοσ σου ελαιον αγαλλιασεωσ παρα τουσ µετοχουσ σου9σµυρνα
 και στακτη και κασια απο των ιµατιων σου απο βαρεων ελεφαντινων εξ ων ηυφραναν σε10θυγατερεσ 
βασιλεων εν τη τιµη σου παρεστη η βασιλισσα εκ δεξιων σου εν ιµατισµω διαχρυσω περιβεβληµενη 
πεποικιλµενη11ακουσον θυγατερ και ιδε και κλινον το ουσ σου και επιλαθου του λαου σου και του οι
κου του πατροσ σου12οτι επεθυµησεν ο βασιλευσ του καλλουσ σου οτι αυτοσ εστιν ο κυριοσ σου13κα
ι προσκυνησουσιν αυτω θυγατερεσ τυρου εν δωροισ το προσωπον σου λιτανευσουσιν οι πλουσιοι το
υ λαου14πασα η δοξα αυτησ θυγατροσ βασιλεωσ εσωθεν εν κροσσωτοισ χρυσοισ περιβεβληµενη πεπ
οικιλµενη15απενεχθησονται τω βασιλει παρθενοι οπισω αυτησ αι πλησιον αυτησ απενεχθησονται σο
ι16απενεχθησονται εν ευφροσυνη και αγαλλιασει αχθησονται εισ ναον βασιλεωσ17αντι των πατερων 
σου εγενηθησαν σοι υιοι καταστησεισ αυτουσ αρχοντασ επι πασαν την γην18µνησθησονται του ονοµ
ατοσ σου εν παση γενεα και γενεα δια τουτο λαοι εξοµολογησονται σοι εισ τον αιωνα και εισ τον αιω
να του αιωνοσ 
 
Chapter 45 
1εισ το τελοσ υπερ των υιων κορε υπερ των κρυφιων ψαλµοσ2ο θεοσ ηµων καταφυγη και δυναµισ βοη
θοσ εν θλιψεσιν ταισ ευρουσαισ ηµασ σφοδρα3δια τουτο ου φοβηθησοµεθα εν τω ταρασσεσθαι την γ
ην και µετατιθεσθαι ορη εν καρδιαισ θαλασσων4ηχησαν και εταραχθησαν τα υδατα αυτων εταραχθ
ησαν τα ορη εν τη κραταιοτητι αυτου διαψαλµα5του ποταµου τα ορµηµατα ευφραινουσιν την πολιν 
του θεου ηγιασεν το σκηνωµα αυτου ο υψιστοσ6ο θεοσ εν µεσω αυτησ ου σαλευθησεται βοηθησει αυ
τη ο θεοσ το προσ πρωι7εταραχθησαν εθνη εκλιναν βασιλειαι εδωκεν φωνην αυτου εσαλευθη η γη8κυ
ριοσ των δυναµεων µεθ′ ηµων αντιληµπτωρ ηµων ο θεοσ ιακωβ διαψαλµα9δευτε ιδετε τα εργα κυριου 
α εθετο τερατα επι τησ γησ10ανταναιρων πολεµουσ µεχρι των περατων τησ γησ τοξον συντριψει και σ
υγκλασει οπλον και θυρεουσ κατακαυσει εν πυρι11σχολασατε και γνωτε οτι εγω ειµι ο θεοσ υψωθησο
µαι εν τοισ εθνεσιν υψωθησοµαι εν τη γη12κυριοσ των δυναµεων µεθ′ ηµων αντιληµπτωρ ηµων ο θεοσ
 ιακωβ 
 
Chapter 46 
1εισ το τελοσ υπερ των υιων κορε ψαλµοσ2παντα τα εθνη κροτησατε χειρασ αλαλαξατε τω θεω εν φω
νη αγαλλιασεωσ3οτι κυριοσ υψιστοσ φοβεροσ βασιλευσ µεγασ επι πασαν την γην4υπεταξεν λαουσ ηµ
ιν και εθνη υπο τουσ ποδασ ηµων5εξελεξατο ηµιν την κληρονοµιαν αυτου την καλλονην ιακωβ ην ηγ
απησεν διαψαλµα6ανεβη ο θεοσ εν αλαλαγµω κυριοσ εν φωνη σαλπιγγοσ7ψαλατε τω θεω ηµων ψαλατ
ε ψαλατε τω βασιλει ηµων ψαλατε8οτι βασιλευσ πασησ τησ γησ ο θεοσ ψαλατε συνετωσ9εβασιλευσε
ν ο θεοσ επι τα εθνη ο θεοσ καθηται επι θρονου αγιου αυτου10αρχοντεσ λαων συνηχθησαν µετα του θ
εου αβρααµ οτι του θεου οι κραταιοι τησ γησ σφοδρα επηρθησαν 
 
Chapter 47 
1ψαλµοσ ωδησ τοισ υιοισ κορε δευτερα σαββατου2µεγασ κυριοσ και αινετοσ σφοδρα εν πολει του θεο
υ ηµων ορει αγιω αυτου3ευ ριζων αγαλλιαµατι πασησ τησ γησ ορη σιων τα πλευρα του βορρα η πολι
σ του βασιλεωσ του µεγαλου4ο θεοσ εν ταισ βαρεσιν αυτησ γινωσκεται οταν αντιλαµβανηται αυτησ5

οτι ιδου οι βασιλεισ συνηχθησαν ηλθοσαν επι το αυτο6αυτοι ιδοντεσ ουτωσ εθαυµασαν εταραχθησα
ν εσαλευθησαν7τροµοσ επελαβετο αυτων εκει ωδινεσ ωσ τικτουσησ8εν πνευµατι βιαιω συντριψεισ πλ
οια θαρσισ9καθαπερ ηκουσαµεν ουτωσ ειδοµεν εν πολει κυριου των δυναµεων εν πολει του θεου ηµω
ν ο θεοσ εθεµελιωσεν αυτην εισ τον αιωνα διαψαλµα10υπελαβοµεν ο θεοσ το ελεοσ σου εν µεσω του ν
αου σου11κατα το ονοµα σου ο θεοσ ουτωσ και η αινεσισ σου επι τα περατα τησ γησ δικαιοσυνησ πλ
ηρησ η δεξια σου12ευφρανθητω το οροσ σιων αγαλλιασθωσαν αι θυγατερεσ τησ ιουδαιασ ενεκεν των 
κριµατων σου κυριε13κυκλωσατε σιων και περιλαβετε αυτην διηγησασθε εν τοισ πυργοισ αυτησ14θεσ
θε τασ καρδιασ υµων εισ την δυναµιν αυτησ και καταδιελεσθε τασ βαρεισ αυτησ οπωσ αν διηγησησ



θε εισ γενεαν ετεραν15οτι ουτοσ εστιν ο θεοσ ο θεοσ ηµων εισ τον αιωνα και εισ τον αιωνα του αιωνο
σ αυτοσ ποιµανει ηµασ εισ τουσ αιωνασ 
 
Chapter 48 
1εισ το τελοσ τοισ υιοισ κορε ψαλµοσ2ακουσατε ταυτα παντα τα εθνη ενωτισασθε παντεσ οι κατοικο
υντεσ την οικουµενην3οι τε γηγενεισ και οι υιοι των ανθρωπων επι το αυτο πλουσιοσ και πενησ4το στ
οµα µου λαλησει σοφιαν και η µελετη τησ καρδιασ µου συνεσιν5κλινω εισ παραβολην το ουσ µου αν
οιξω εν ψαλτηριω το προβληµα µου6ινα τι φοβουµαι εν ηµερα πονηρα η ανοµια τησ πτερνησ µου κυκ
λωσει µε7οι πεποιθοτεσ επι τη δυναµει αυτων και επι τω πληθει του πλουτου αυτων καυχωµενοι8αδελ
φοσ ου λυτρουται λυτρωσεται ανθρωποσ ου δωσει τω θεω εξιλασµα αυτου9και την τιµην τησ λυτρωσ
εωσ τησ ψυχησ αυτου10και εκοπασεν εισ τον αιωνα και ζησεται εισ τελοσ οτι ουκ οψεται καταφθορα
ν οταν ιδη σοφουσ αποθνησκοντασ11επι το αυτο αφρων και ανουσ απολουνται και καταλειψουσιν αλ
λοτριοισ τον πλουτον αυτων12και οι ταφοι αυτων οικιαι αυτων εισ τον αιωνα σκηνωµατα αυτων εισ γ
ενεαν και γενεαν επεκαλεσαντο τα ονοµατα αυτων επι των γαιων αυτων13και ανθρωποσ εν τιµη ων ου
 συνηκεν παρασυνεβληθη τοισ κτηνεσιν τοισ ανοητοισ και ωµοιωθη αυτοισ14αυτη η οδοσ αυτων σκ
ανδαλον αυτοισ και µετα ταυτα εν τω στοµατι αυτων ευδοκησουσιν διαψαλµα15ωσ προβατα εν αδη ε
θεντο θανατοσ ποιµαινει αυτουσ και κατακυριευσουσιν αυτων οι ευθεισ το πρωι και η βοηθεια αυτω
ν παλαιωθησεται εν τω αδη εκ τησ δοξησ αυτων16πλην ο θεοσ λυτρωσεται την ψυχην µου εκ χειροσ α
δου οταν λαµβανη µε διαψαλµα17µη φοβου οταν πλουτηση ανθρωποσ και οταν πληθυνθη η δοξα του 
οικου αυτου18οτι ουκ εν τω αποθνησκειν αυτον ληµψεται τα παντα ουδε συγκαταβησεται αυτω η δοξ
α αυτου19οτι η ψυχη αυτου εν τη ζωη αυτου ευλογηθησεται εξοµολογησεται σοι οταν αγαθυνησ αυτ
ω20εισελευσεται εωσ γενεασ πατερων αυτου εωσ αιωνοσ ουκ οψεται φωσ21ανθρωποσ εν τιµη ων ου συ
νηκεν παρασυνεβληθη τοισ κτηνεσιν τοισ ανοητοισ και ωµοιωθη αυτοισ 
 
Chapter 49 
1ψαλµοσ τω ασαφ θεοσ θεων κυριοσ ελαλησεν και εκαλεσεν την γην απο ανατολων ηλιου και µεχρι δ
υσµων2εκ σιων η ευπρεπεια τησ ωραιοτητοσ αυτου ο θεοσ εµφανωσ ηξει3ο θεοσ ηµων και ου παρασι
ωπησεται πυρ εναντιον αυτου καυθησεται και κυκλω αυτου καταιγισ σφοδρα4προσκαλεσεται τον ου
ρανον ανω και την γην διακριναι τον λαον αυτου5συναγαγετε αυτω τουσ οσιουσ αυτου τουσ διατιθε
µενουσ την διαθηκην αυτου επι θυσιαισ6και αναγγελουσιν οι ουρανοι την δικαιοσυνην αυτου οτι ο θ
εοσ κριτησ εστιν διαψαλµα7ακουσον λαοσ µου και λαλησω σοι ισραηλ και διαµαρτυροµαι σοι ο θεο
σ ο θεοσ σου ειµι εγω8ουκ επι ταισ θυσιαισ σου ελεγξω σε τα δε ολοκαυτωµατα σου ενωπιον µου εστι
ν δια παντοσ9ου δεξοµαι εκ του οικου σου µοσχουσ ουδε εκ των ποιµνιων σου χιµαρουσ10οτι εµα εστι
ν παντα τα θηρια του δρυµου κτηνη εν τοισ ορεσιν και βοεσ11εγνωκα παντα τα πετεινα του ουρανου 
και ωραιοτησ αγρου µετ′ εµου εστιν12εαν πεινασω ου µη σοι ειπω εµη γαρ εστιν η οικουµενη και το π
ληρωµα αυτησ13µη φαγοµαι κρεα ταυρων η αιµα τραγων πιοµαι14θυσον τω θεω θυσιαν αινεσεωσ και 
αποδοσ τω υψιστω τασ ευχασ σου15και επικαλεσαι µε εν ηµερα θλιψεωσ και εξελουµαι σε και δοξασ
εισ µε διαψαλµα16τω δε αµαρτωλω ειπεν ο θεοσ ινα τι συ διηγη τα δικαιωµατα µου και αναλαµβανεισ
 την διαθηκην µου δια στοµατοσ σου17συ δε εµισησασ παιδειαν και εξεβαλεσ τουσ λογουσ µου εισ τα
 οπισω18ει εθεωρεισ κλεπτην συνετρεχεσ αυτω και µετα µοιχων την µεριδα σου ετιθεισ19το στοµα σου
 επλεονασεν κακιαν και η γλωσσα σου περιεπλεκεν δολιοτητα20καθηµενοσ κατα του αδελφου σου κα
τελαλεισ και κατα του υιου τησ µητροσ σου ετιθεισ σκανδαλον21ταυτα εποιησασ και εσιγησα υπελα
βεσ ανοµιαν οτι εσοµαι σοι οµοιοσ ελεγξω σε και παραστησω κατα προσωπον σου22συνετε δη ταυτα 
οι επιλανθανοµενοι του θεου µηποτε αρπαση και µη η ο ρυοµενοσ23θυσια αινεσεωσ δοξασει µε και ε
κει οδοσ η δειξω αυτω το σωτηριον του θεου 
 
Chapter 50 
1εισ το τελοσ ψαλµοσ τω δαυιδ2εν τω ελθειν προσ αυτον ναθαν τον προφητην ηνικα εισηλθεν προσ β
ηρσαβεε3ελεησον µε ο θεοσ κατα το µεγα ελεοσ σου και κατα το πληθοσ των οικτιρµων σου εξαλειψο
ν το ανοµηµα µου4επι πλειον πλυνον µε απο τησ ανοµιασ µου και απο τησ αµαρτιασ µου καθαρισον 
µε5οτι την ανοµιαν µου εγω γινωσκω και η αµαρτια µου ενωπιον µου εστιν δια παντοσ6σοι µονω ηµα
ρτον και το πονηρον ενωπιον σου εποιησα οπωσ αν δικαιωθησ εν τοισ λογοισ σου και νικησησ εν τω 
κρινεσθαι σε7ιδου γαρ εν ανοµιαισ συνεληµφθην και εν αµαρτιαισ εκισσησεν µε η µητηρ µου8ιδου γα
ρ αληθειαν ηγαπησασ τα αδηλα και τα κρυφια τησ σοφιασ σου εδηλωσασ µοι9ραντιεισ µε υσσωπω κ
αι καθαρισθησοµαι πλυνεισ µε και υπερ χιονα λευκανθησοµαι10ακουτιεισ µε αγαλλιασιν και ευφροσ
υνην αγαλλιασονται οστα τεταπεινωµενα11αποστρεψον το προσωπον σου απο των αµαρτιων µου και 
πασασ τασ ανοµιασ µου εξαλειψον12καρδιαν καθαραν κτισον εν εµοι ο θεοσ και πνευµα ευθεσ εγκαι
νισον εν τοισ εγκατοισ µου13µη απορριψησ µε απο του προσωπου σου και το πνευµα το αγιον σου µη 



αντανελησ απ′ εµου14αποδοσ µοι την αγαλλιασιν του σωτηριου σου και πνευµατι ηγεµονικω στηρισο
ν µε15διδαξω ανοµουσ τασ οδουσ σου και ασεβεισ επι σε επιστρεψουσιν16ρυσαι µε εξ αιµατων ο θεοσ 
ο θεοσ τησ σωτηριασ µου αγαλλιασεται η γλωσσα µου την δικαιοσυνην σου17κυριε τα χειλη µου ανο
ιξεισ και το στοµα µου αναγγελει την αινεσιν σου18οτι ει ηθελησασ θυσιαν εδωκα αν ολοκαυτωµατα 
ουκ ευδοκησεισ19θυσια τω θεω πνευµα συντετριµµενον καρδιαν συντετριµµενην και τεταπεινωµενην 
ο θεοσ ουκ εξουθενωσει20αγαθυνον κυριε εν τη ευδοκια σου την σιων και οικοδοµηθητω τα τειχη ιερ
ουσαληµ21τοτε ευδοκησεισ θυσιαν δικαιοσυνησ αναφοραν και ολοκαυτωµατα τοτε ανοισουσιν επι τ
ο θυσιαστηριον σου µοσχουσ 
 
Chapter 51 
1εισ το τελοσ συνεσεωσ τω δαυιδ2εν τω ελθειν δωηκ τον ιδουµαιον και αναγγειλαι τω σαουλ και ειπει
ν αυτω ηλθεν δαυιδ εισ τον οικον αβιµελεχ3τι εγκαυχα εν κακια ο δυνατοσ ανοµιαν ολην την ηµεραν
4αδικιαν ελογισατο η γλωσσα σου ωσει ξυρον ηκονηµενον εποιησασ δολον5ηγαπησασ κακιαν υπερ α
γαθωσυνην αδικιαν υπερ το λαλησαι δικαιοσυνην διαψαλµα6ηγαπησασ παντα τα ρηµατα καταποντι
σµου γλωσσαν δολιαν7δια τουτο ο θεοσ καθελει σε εισ τελοσ εκτιλαι σε και µεταναστευσαι σε απο σ
κηνωµατοσ και το ριζωµα σου εκ γησ ζωντων διαψαλµα8και οψονται δικαιοι και φοβηθησονται και ε
π′ αυτον γελασονται και ερουσιν9ιδου ανθρωποσ οσ ουκ εθετο τον θεον βοηθον αυτου αλλ′ επηλπισε
ν επι το πληθοσ του πλουτου αυτου και εδυναµωθη επι τη µαταιοτητι αυτου10εγω δε ωσει ελαια κατα
καρποσ εν τω οικω του θεου ηλπισα επι το ελεοσ του θεου εισ τον αιωνα και εισ τον αιωνα του αιωνο
σ11εξοµολογησοµαι σοι εισ τον αιωνα οτι εποιησασ και υποµενω το ονοµα σου οτι χρηστον εναντιον 
των οσιων σου 
 
Chapter 52 
1εισ το τελοσ υπερ µαελεθ συνεσεωσ τω δαυιδ2ειπεν αφρων εν καρδια αυτου ουκ εστιν θεοσ διεφθαρη
σαν και εβδελυχθησαν εν ανοµιαισ ουκ εστιν ποιων αγαθον3ο θεοσ εκ του ουρανου διεκυψεν επι του
σ υιουσ των ανθρωπων του ιδειν ει εστιν συνιων η εκζητων τον θεον4παντεσ εξεκλιναν αµα ηχρεωθη
σαν ουκ εστιν ποιων αγαθον ουκ εστιν εωσ ενοσ5ουχι γνωσονται παντεσ οι εργαζοµενοι την ανοµιαν 
οι εσθοντεσ τον λαον µου βρωσει αρτου τον θεον ουκ επεκαλεσαντο6εκει φοβηθησονται φοβον ου ου
κ ην φοβοσ οτι ο θεοσ διεσκορπισεν οστα ανθρωπαρεσκων κατησχυνθησαν οτι ο θεοσ εξουδενωσεν α
υτουσ7τισ δωσει εκ σιων το σωτηριον του ισραηλ εν τω επιστρεψαι κυριον την αιχµαλωσιαν του λαο
υ αυτου αγαλλιασεται ιακωβ και ευφρανθησεται ισραηλ 
 
Chapter 53 
1εισ το τελοσ εν υµνοισ συνεσεωσ τω δαυιδ2εν τω ελθειν τουσ ζιφαιουσ και ειπειν τω σαουλ ουκ ιδου 
δαυιδ κεκρυπται παρ′ ηµιν3ο θεοσ εν τω ονοµατι σου σωσον µε και εν τη δυναµει σου κρινον µε4ο θεο
σ εισακουσον τησ προσευχησ µου ενωτισαι τα ρηµατα του στοµατοσ µου5οτι αλλοτριοι επανεστησα
ν επ′ εµε και κραταιοι εζητησαν την ψυχην µου ου προεθεντο τον θεον ενωπιον αυτων διαψαλµα6ιδο
υ γαρ ο θεοσ βοηθει µοι και ο κυριοσ αντιληµπτωρ τησ ψυχησ µου7αποστρεψει τα κακα τοισ εχθροισ
 µου εν τη αληθεια σου εξολεθρευσον αυτουσ8εκουσιωσ θυσω σοι εξοµολογησοµαι τω ονοµατι σου κ
υριε οτι αγαθον9οτι εκ πασησ θλιψεωσ ερρυσω µε και εν τοισ εχθροισ µου επειδεν ο οφθαλµοσ µου 
 
Chapter 54 
1εισ το τελοσ εν υµνοισ συνεσεωσ τω δαυιδ2ενωτισαι ο θεοσ την προσευχην µου και µη υπεριδησ την 
δεησιν µου3προσχεσ µοι και εισακουσον µου ελυπηθην εν τη αδολεσχια µου και εταραχθην4απο φων
ησ εχθρου και απο θλιψεωσ αµαρτωλου οτι εξεκλιναν επ′ εµε ανοµιαν και εν οργη ενεκοτουν µοι5η κ
αρδια µου εταραχθη εν εµοι και δειλια θανατου επεπεσεν επ′ εµε6φοβοσ και τροµοσ ηλθεν επ′ εµε και 
εκαλυψεν µε σκοτοσ7και ειπα τισ δωσει µοι πτερυγασ ωσει περιστερασ και πετασθησοµαι και καταπ
αυσω8ιδου εµακρυνα φυγαδευων και ηυλισθην εν τη ερηµω διαψαλµα9προσεδεχοµην τον σωζοντα µε
 απο ολιγοψυχιασ και καταιγιδοσ10καταποντισον κυριε και καταδιελε τασ γλωσσασ αυτων οτι ειδον 
ανοµιαν και αντιλογιαν εν τη πολει11ηµερασ και νυκτοσ κυκλωσει αυτην επι τα τειχη αυτησ ανοµια 
και κοποσ εν µεσω αυτησ και αδικια12και ουκ εξελιπεν εκ των πλατειων αυτησ τοκοσ και δολοσ13οτι 
ει εχθροσ ωνειδισεν µε υπηνεγκα αν και ει ο µισων µε επ′ εµε εµεγαλορρηµονησεν εκρυβην αν απ′ αυ
του14συ δε ανθρωπε ισοψυχε ηγεµων µου και γνωστε µου15οσ επι το αυτο µοι εγλυκανασ εδεσµατα εν 
τω οικω του θεου επορευθηµεν εν οµονοια16ελθετω θανατοσ επ′ αυτουσ και καταβητωσαν εισ αδου ζ
ωντεσ οτι πονηριαι εν ταισ παροικιαισ αυτων εν µεσω αυτων17εγω δε προσ τον θεον εκεκραξα και ο κ
υριοσ εισηκουσεν µου18εσπερασ και πρωι και µεσηµβριασ διηγησοµαι απαγγελω και εισακουσεται τ
ησ φωνησ µου19λυτρωσεται εν ειρηνη την ψυχην µου απο των εγγιζοντων µοι οτι εν πολλοισ ησαν συ
ν εµοι20εισακουσεται ο θεοσ και ταπεινωσει αυτουσ ο υπαρχων προ των αιωνων διαψαλµα ου γαρ εσ



τιν αυτοισ ανταλλαγµα και ουκ εφοβηθησαν τον θεον21εξετεινεν την χειρα αυτου εν τω αποδιδοναι ε
βεβηλωσαν την διαθηκην αυτου22διεµερισθησαν απο οργησ του προσωπου αυτου και ηγγισεν η καρδ
ια αυτου ηπαλυνθησαν οι λογοι αυτου υπερ ελαιον και αυτοι εισιν βολιδεσ23επιρριψον επι κυριον τη
ν µεριµναν σου και αυτοσ σε διαθρεψει ου δωσει εισ τον αιωνα σαλον τω δικαιω24συ δε ο θεοσ καταξ
εισ αυτουσ εισ φρεαρ διαφθορασ ανδρεσ αιµατων και δολιοτητοσ ου µη ηµισευσωσιν τασ ηµερασ αυ
των εγω δε ελπιω επι σε κυριε 
 
Chapter 55 
1εισ το τελοσ υπερ του λαου του απο των αγιων µεµακρυµµενου τω δαυιδ εισ στηλογραφιαν οποτε εκρ
ατησαν αυτον οι αλλοφυλοι εν γεθ2ελεησον µε κυριε οτι κατεπατησεν µε ανθρωποσ ολην την ηµεραν 
πολεµων εθλιψεν µε3κατεπατησαν µε οι εχθροι µου ολην την ηµεραν οτι πολλοι οι πολεµουντεσ µε α
πο υψουσ4ηµερασ φοβηθησοµαι εγω δε επι σοι ελπιω5εν τω θεω επαινεσω τουσ λογουσ µου ολην την 
ηµεραν επι τω θεω ηλπισα ου φοβηθησοµαι τι ποιησει µοι σαρξ6ολην την ηµεραν τουσ λογουσ µου εβ
δελυσσοντο κατ′ εµου παντεσ οι διαλογισµοι αυτων εισ κακον7παροικησουσιν και κατακρυψουσιν α
υτοι την πτερναν µου φυλαξουσιν καθαπερ υπεµειναν την ψυχην µου8υπερ του µηθενοσ σωσεισ αυτο
υσ εν οργη λαουσ καταξεισ ο θεοσ9την ζωην µου εξηγγειλα σοι εθου τα δακρυα µου ενωπιον σου ωσ 
και εν τη επαγγελια σου10επιστρεψουσιν οι εχθροι µου εισ τα οπισω εν η αν ηµερα επικαλεσωµαι σε ι
δου εγνων οτι θεοσ µου ει συ11επι τω θεω αινεσω ρηµα επι τω κυριω αινεσω λογον12επι τω θεω ηλπισα 
ου φοβηθησοµαι τι ποιησει µοι ανθρωποσ13εν εµοι ο θεοσ αι ευχαι ασ αποδωσω αινεσεωσ σοι14οτι ερ
ρυσω την ψυχην µου εκ θανατου και τουσ ποδασ µου εξ ολισθηµατοσ του ευαρεστησαι ενωπιον του 
θεου εν φωτι ζωντων 
 
Chapter 56 
1εισ το τελοσ µη διαφθειρησ τω δαυιδ εισ στηλογραφιαν εν τω αυτον αποδιδρασκειν απο προσωπου σ
αουλ εισ το σπηλαιον2ελεησον µε ο θεοσ ελεησον µε οτι επι σοι πεποιθεν η ψυχη µου και εν τη σκια τ
ων πτερυγων σου ελπιω εωσ ου παρελθη η ανοµια3κεκραξοµαι προσ τον θεον τον υψιστον τον θεον το
ν ευεργετησαντα µε4εξαπεστειλεν εξ ουρανου και εσωσεν µε εδωκεν εισ ονειδοσ τουσ καταπατουντα
σ µε διαψαλµα εξαπεστειλεν ο θεοσ το ελεοσ αυτου και την αληθειαν αυτου5και ερρυσατο την ψυχη
ν µου εκ µεσου σκυµνων εκοιµηθην τεταραγµενοσ υιοι ανθρωπων οι οδοντεσ αυτων οπλον και βελη κ
αι η γλωσσα αυτων µαχαιρα οξεια6υψωθητι επι τουσ ουρανουσ ο θεοσ και επι πασαν την γην η δοξα 
σου7παγιδα ητοιµασαν τοισ ποσιν µου και κατεκαµψαν την ψυχην µου ωρυξαν προ προσωπου µου β
οθρον και ενεπεσαν εισ αυτον διαψαλµα8ετοιµη η καρδια µου ο θεοσ ετοιµη η καρδια µου ασοµαι κα
ι ψαλω9εξεγερθητι η δοξα µου εξεγερθητι ψαλτηριον και κιθαρα εξεγερθησοµαι ορθρου10εξοµολογησ
οµαι σοι εν λαοισ κυριε ψαλω σοι εν εθνεσιν11οτι εµεγαλυνθη εωσ των ουρανων το ελεοσ σου και εω
σ των νεφελων η αληθεια σου12υψωθητι επι τουσ ουρανουσ ο θεοσ και επι πασαν την γην η δοξα σου 
 
Chapter 57 
1εισ το τελοσ µη διαφθειρησ τω δαυιδ εισ στηλογραφιαν2ει αληθωσ αρα δικαιοσυνην λαλειτε ευθεια 
κρινετε οι υιοι των ανθρωπων3και γαρ εν καρδια ανοµιασ εργαζεσθε εν τη γη αδικιαν αι χειρεσ υµων 
συµπλεκουσιν4απηλλοτριωθησαν οι αµαρτωλοι απο µητρασ επλανηθησαν απο γαστροσ ελαλησαν ψ
ευδη5θυµοσ αυτοισ κατα την οµοιωσιν του οφεωσ ωσει ασπιδοσ κωφησ και βυουσησ τα ωτα αυτησ6η
τισ ουκ εισακουσεται φωνην επαδοντων φαρµακου τε φαρµακευοµενου παρα σοφου7ο θεοσ συνετριψ
εν τουσ οδοντασ αυτων εν τω στοµατι αυτων τασ µυλασ των λεοντων συνεθλασεν κυριοσ8εξουδενωθ
ησονται ωσ υδωρ διαπορευοµενον εντενει το τοξον αυτου εωσ ου ασθενησουσιν9ωσει κηροσ ο τακεισ
 ανταναιρεθησονται επεπεσε πυρ και ουκ ειδον τον ηλιον10προ του συνιεναι τασ ακανθασ υµων την 
ραµνον ωσει ζωντασ ωσει εν οργη καταπιεται υµασ11ευφρανθησεται δικαιοσ οταν ιδη εκδικησιν ασε
βων τασ χειρασ αυτου νιψεται εν τω αιµατι του αµαρτωλου12και ερει ανθρωποσ ει αρα εστιν καρποσ 
τω δικαιω αρα εστιν ο θεοσ κρινων αυτουσ εν τη γη 
 
Chapter 58 
1εισ το τελοσ µη διαφθειρησ τω δαυιδ εισ στηλογραφιαν οποτε απεστειλεν σαουλ και εφυλαξεν τον οι
κον αυτου του θανατωσαι αυτον2εξελου µε εκ των εχθρων µου ο θεοσ και εκ των επανιστανοµενων ε
π′ εµε λυτρωσαι µε3ρυσαι µε εκ των εργαζοµενων την ανοµιαν και εξ ανδρων αιµατων σωσον µε4οτι ι
δου εθηρευσαν την ψυχην µου επεθεντο επ′ εµε κραταιοι ουτε η ανοµια µου ουτε η αµαρτια µου κυρι
ε5ανευ ανοµιασ εδραµον και κατευθυναν εξεγερθητι εισ συναντησιν µου και ιδε6και συ κυριε ο θεοσ 
των δυναµεων ο θεοσ ισραηλ προσχεσ του επισκεψασθαι παντα τα εθνη µη οικτιρησησ παντασ τουσ 
εργαζοµενουσ την ανοµιαν διαψαλµα7επιστρεψουσιν εισ εσπεραν και λιµωξουσιν ωσ κυων και κυκλ
ωσουσιν πολιν8ιδου αποφθεγξονται εν τω στοµατι αυτων και ροµφαια εν τοισ χειλεσιν αυτων οτι τισ 



ηκουσεν9και συ κυριε εκγελαση αυτουσ εξουδενωσεισ παντα τα εθνη10το κρατοσ µου προσ σε φυλαξ
ω οτι ο θεοσ αντιληµπτωρ µου ει11ο θεοσ µου το ελεοσ αυτου προφθασει µε ο θεοσ δειξει µοι εν τοισ ε
χθροισ µου12µη αποκτεινησ αυτουσ µηποτε επιλαθωνται του λαου µου διασκορπισον αυτουσ εν τη δ
υναµει σου και καταγαγε αυτουσ ο υπερασπιστησ µου κυριε13αµαρτιαν στοµατοσ αυτων λογον χειλε
ων αυτων και συλληµφθητωσαν εν τη υπερηφανια αυτων και εξ αρασ και ψευδουσ διαγγελησονται σ
υντελειαι14εν οργη συντελειασ και ου µη υπαρξωσιν και γνωσονται οτι ο θεοσ δεσποζει του ιακωβ τω
ν περατων τησ γησ διαψαλµα15επιστρεψουσιν εισ εσπεραν και λιµωξουσιν ωσ κυων και κυκλωσουσι
ν πολιν16αυτοι διασκορπισθησονται του φαγειν εαν δε µη χορτασθωσιν και γογγυσουσιν17εγω δε ασοµ
αι τη δυναµει σου και αγαλλιασοµαι το πρωι το ελεοσ σου οτι εγενηθησ αντιληµπτωρ µου και καταφ
υγη εν ηµερα θλιψεωσ µου18βοηθοσ µου σοι ψαλω οτι ο θεοσ αντιληµπτωρ µου ει ο θεοσ µου το ελεο
σ µου 
 
Chapter 59 
1εισ το τελοσ τοισ αλλοιωθησοµενοισ ετι εισ στηλογραφιαν τω δαυιδ εισ διδαχην2οποτε ενεπυρισεν τ
ην µεσοποταµιαν συριασ και την συριαν σωβα και επεστρεψεν ιωαβ και επαταξεν την φαραγγα των 
αλων δωδεκα χιλιαδασ3ο θεοσ απωσω ηµασ και καθειλεσ ηµασ ωργισθησ και οικτιρησασ ηµασ4συνε
σεισασ την γην και συνεταραξασ αυτην ιασαι τα συντριµµατα αυτησ οτι εσαλευθη5εδειξασ τω λαω 
σου σκληρα εποτισασ ηµασ οινον κατανυξεωσ6εδωκασ τοισ φοβουµενοισ σε σηµειωσιν του φυγειν α
πο προσωπου τοξου διαψαλµα7οπωσ αν ρυσθωσιν οι αγαπητοι σου σωσον τη δεξια σου και επακουσ
ον µου8ο θεοσ ελαλησεν εν τω αγιω αυτου αγαλλιασοµαι και διαµεριω σικιµα και την κοιλαδα των σ
κηνων διαµετρησω9εµοσ εστιν γαλααδ και εµοσ εστιν µανασση και εφραιµ κραταιωσισ τησ κεφαλησ 
µου ιουδασ βασιλευσ µου10µωαβ λεβησ τησ ελπιδοσ µου επι την ιδουµαιαν εκτενω το υποδηµα µου ε
µοι αλλοφυλοι υπεταγησαν11τισ απαξει µε εισ πολιν περιοχησ τισ οδηγησει µε εωσ τησ ιδουµαιασ12ου
χι συ ο θεοσ ο απωσαµενοσ ηµασ και ουκ εξελευση ο θεοσ εν ταισ δυναµεσιν ηµων13δοσ ηµιν βοηθει
αν εκ θλιψεωσ και µαταια σωτηρια ανθρωπου14εν δε τω θεω ποιησοµεν δυναµιν και αυτοσ εξουδενω
σει τουσ θλιβοντασ ηµασ 
 
Chapter 60 
1εισ το τελοσ εν υµνοισ τω δαυιδ2εισακουσον ο θεοσ τησ δεησεωσ µου προσχεσ τη προσευχη µου3απ
ο των περατων τησ γησ προσ σε εκεκραξα εν τω ακηδιασαι την καρδιαν µου εν πετρα υψωσασ µε4ωδ
ηγησασ µε οτι εγενηθησ ελπισ µου πυργοσ ισχυοσ απο προσωπου εχθρου5παροικησω εν τω σκηνωµα
τι σου εισ τουσ αιωνασ σκεπασθησοµαι εν σκεπη των πτερυγων σου διαψαλµα6οτι συ ο θεοσ εισηκου
σασ των ευχων µου εδωκασ κληρονοµιαν τοισ φοβουµενοισ το ονοµα σου7ηµερασ εφ′ ηµερασ βασιλε
ωσ προσθησεισ ετη αυτου εωσ ηµερασ γενεασ και γενεασ8διαµενει εισ τον αιωνα ενωπιον του θεου ελ
εοσ και αληθειαν αυτου τισ εκζητησει9ουτωσ ψαλω τω ονοµατι σου εισ τον αιωνα του αιωνοσ του α
ποδουναι µε τασ ευχασ µου ηµεραν εξ ηµερασ 
 
Chapter 61 
1εισ το τελοσ υπερ ιδιθουν ψαλµοσ τω δαυιδ2ουχι τω θεω υποταγησεται η ψυχη µου παρ′ αυτου γαρ τ
ο σωτηριον µου3και γαρ αυτοσ θεοσ µου και σωτηρ µου αντιληµπτωρ µου ου µη σαλευθω επι πλειον4

εωσ ποτε επιτιθεσθε επ′ ανθρωπον φονευετε παντεσ ωσ τοιχω κεκλιµενω και φραγµω ωσµενω5πλην τη
ν τιµην µου εβουλευσαντο απωσασθαι εδραµον εν ψευδει τω στοµατι αυτων ευλογουσαν και τη καρδ
ια αυτων κατηρωντο διαψαλµα6πλην τω θεω υποταγηθι η ψυχη µου οτι παρ′ αυτου η υποµονη µου7οτ
ι αυτοσ θεοσ µου και σωτηρ µου αντιληµπτωρ µου ου µη µεταναστευσω8επι τω θεω το σωτηριον µου 
και η δοξα µου ο θεοσ τησ βοηθειασ µου και η ελπισ µου επι τω θεω9ελπισατε επ′ αυτον πασα συναγ
ωγη λαου εκχεετε ενωπιον αυτου τασ καρδιασ υµων ο θεοσ βοηθοσ ηµων διαψαλµα10πλην µαταιοι οι
 υιοι των ανθρωπων ψευδεισ οι υιοι των ανθρωπων εν ζυγοισ του αδικησαι αυτοι εκ µαταιοτητοσ επι 
το αυτο11µη ελπιζετε επι αδικιαν και επι αρπαγµα µη επιποθειτε πλουτοσ εαν ρεη µη προστιθεσθε καρ
διαν12απαξ ελαλησεν ο θεοσ δυο ταυτα ηκουσα13οτι το κρατοσ του θεου και σοι κυριε το ελεοσ οτι σ
υ αποδωσεισ εκαστω κατα τα εργα αυτου 
 
Chapter 62 
1ψαλµοσ τω δαυιδ εν τω ειναι αυτον εν τη ερηµω τησ ιουδαιασ2ο θεοσ ο θεοσ µου προσ σε ορθριζω εδ
ιψησεν σοι η ψυχη µου ποσαπλωσ σοι η σαρξ µου εν γη ερηµω και αβατω και ανυδρω3ουτωσ εν τω α
γιω ωφθην σοι του ιδειν την δυναµιν σου και την δοξαν σου4οτι κρεισσον το ελεοσ σου υπερ ζωασ τα 
χειλη µου επαινεσουσιν σε5ουτωσ ευλογησω σε εν τη ζωη µου εν τω ονοµατι σου αρω τασ χειρασ µο
υ6ωσει στεατοσ και πιοτητοσ εµπλησθειη η ψυχη µου και χειλη αγαλλιασεωσ αινεσει το στοµα µου7ε
ι εµνηµονευον σου επι τησ στρωµνησ µου εν τοισ ορθροισ εµελετων εισ σε8οτι εγενηθησ βοηθοσ µου 



και εν τη σκεπη των πτερυγων σου αγαλλιασοµαι9εκολληθη η ψυχη µου οπισω σου εµου αντελαβετο 
η δεξια σου10αυτοι δε εισ µατην εζητησαν την ψυχην µου εισελευσονται εισ τα κατωτατα τησ γησ11π
αραδοθησονται εισ χειρασ ροµφαιασ µεριδεσ αλωπεκων εσονται12ο δε βασιλευσ ευφρανθησεται επι τ
ω θεω επαινεσθησεται πασ ο οµνυων εν αυτω οτι ενεφραγη στοµα λαλουντων αδικα 
 
Chapter 63 
1εισ το τελοσ ψαλµοσ τω δαυιδ2εισακουσον ο θεοσ τησ φωνησ µου εν τω δεεσθαι µε απο φοβου εχθρο
υ εξελου την ψυχην µου3εσκεπασασ µε απο συστροφησ πονηρευοµενων απο πληθουσ εργαζοµενων τ
ην ανοµιαν4οιτινεσ ηκονησαν ωσ ροµφαιαν τασ γλωσσασ αυτων ενετειναν τοξον αυτων πραγµα πικρ
ον5του κατατοξευσαι εν αποκρυφοισ αµωµον εξαπινα κατατοξευσουσιν αυτον και ου φοβηθησονται6

εκραταιωσαν εαυτοισ λογον πονηρον διηγησαντο του κρυψαι παγιδασ ειπαν τισ οψεται αυτουσ7εξηρ
ευνησαν ανοµιασ εξελιπον εξερευνωντεσ εξερευνησει προσελευσεται ανθρωποσ και καρδια βαθεια8

και υψωθησεται ο θεοσ βελοσ νηπιων εγενηθησαν αι πληγαι αυτων9και εξησθενησαν επ′ αυτουσ αι γ
λωσσαι αυτων εταραχθησαν παντεσ οι θεωρουντεσ αυτουσ10και εφοβηθη πασ ανθρωποσ και ανηγγει
λαν τα εργα του θεου και τα ποιηµατα αυτου συνηκαν11ευφρανθησεται δικαιοσ επι τω κυριω και ελπι
ει επ′ αυτον και επαινεσθησονται παντεσ οι ευθεισ τη καρδια 
 
Chapter 64 
1εισ το τελοσ ψαλµοσ τω δαυιδ ωδη ιερεµιου και ιεζεκιηλ εκ του λογου τησ παροικιασ οτε εµελλον εκ
πορευεσθαι2σοι πρεπει υµνοσ ο θεοσ εν σιων και σοι αποδοθησεται ευχη εν ιερουσαληµ3εισακουσον 
προσευχησ µου προσ σε πασα σαρξ ηξει4λογοι ανοµιων υπερεδυναµωσαν ηµασ και τασ ασεβειασ ηµ
ων συ ιλαση5µακαριοσ ον εξελεξω και προσελαβου κατασκηνωσει εν ταισ αυλαισ σου πλησθησοµεθ
α εν τοισ αγαθοισ του οικου σου αγιοσ ο ναοσ σου θαυµαστοσ εν δικαιοσυνη6επακουσον ηµων ο θεο
σ ο σωτηρ ηµων η ελπισ παντων των περατων τησ γησ και εν θαλασση µακραν7ετοιµαζων ορη εν τη ι
σχυι αυτου περιεζωσµενοσ εν δυναστεια8ο συνταρασσων το κυτοσ τησ θαλασσησ ηχουσ κυµατων α
υτησ ταραχθησονται τα εθνη9και φοβηθησονται οι κατοικουντεσ τα περατα απο των σηµειων σου εξ
οδουσ πρωιασ και εσπερασ τερψεισ10επεσκεψω την γην και εµεθυσασ αυτην επληθυνασ του πλουτισ
αι αυτην ο ποταµοσ του θεου επληρωθη υδατων ητοιµασασ την τροφην αυτων οτι ουτωσ η ετοιµασια
 σου11τουσ αυλακασ αυτησ µεθυσον πληθυνον τα γενηµατα αυτησ εν ταισ σταγοσιν αυτησ ευφρανθ
ησεται ανατελλουσα12ευλογησεισ τον στεφανον του ενιαυτου τησ χρηστοτητοσ σου και τα πεδια σου
 πλησθησονται πιοτητοσ13πιανθησονται τα ωραια τησ ερηµου και αγαλλιασιν οι βουνοι περιζωσοντ
αι14ενεδυσαντο οι κριοι των προβατων και αι κοιλαδεσ πληθυνουσι σιτον κεκραξονται και γαρ υµνη
σουσιν 
 
Chapter 65 
1εισ το τελοσ ωδη ψαλµου αναστασεωσ αλαλαξατε τω θεω πασα η γη2ψαλατε δη τω ονοµατι αυτου δ
οτε δοξαν αινεσει αυτου3ειπατε τω θεω ωσ φοβερα τα εργα σου εν τω πληθει τησ δυναµεωσ σου ψευσ
ονται σε οι εχθροι σου4πασα η γη προσκυνησατωσαν σοι και ψαλατωσαν σοι ψαλατωσαν τω ονοµατ
ι σου διαψαλµα5δευτε και ιδετε τα εργα του θεου φοβεροσ εν βουλαισ υπερ τουσ υιουσ των ανθρωπω
ν6ο µεταστρεφων την θαλασσαν εισ ξηραν εν ποταµω διελευσονται ποδι εκει ευφρανθησοµεθα επ′ αυ
τω7τω δεσποζοντι εν τη δυναστεια αυτου του αιωνοσ οι οφθαλµοι αυτου επι τα εθνη επιβλεπουσιν οι 
παραπικραινοντεσ µη υψουσθωσαν εν εαυτοισ διαψαλµα8ευλογειτε εθνη τον θεον ηµων και ακουτισ
ασθε την φωνην τησ αινεσεωσ αυτου9του θεµενου την ψυχην µου εισ ζωην και µη δοντοσ εισ σαλον 
τουσ ποδασ µου10οτι εδοκιµασασ ηµασ ο θεοσ επυρωσασ ηµασ ωσ πυρουται το αργυριον11εισηγαγεσ 
ηµασ εισ την παγιδα εθου θλιψεισ επι τον νωτον ηµων12επεβιβασασ ανθρωπουσ επι τασ κεφαλασ ηµω
ν διηλθοµεν δια πυροσ και υδατοσ και εξηγαγεσ ηµασ εισ αναψυχην13εισελευσοµαι εισ τον οικον σο
υ εν ολοκαυτωµασιν αποδωσω σοι τασ ευχασ µου14ασ διεστειλεν τα χειλη µου και ελαλησεν το στοµ
α µου εν τη θλιψει µου15ολοκαυτωµατα µεµυαλωµενα ανοισω σοι µετα θυµιαµατοσ και κριων ποιησ
ω σοι βοασ µετα χιµαρων διαψαλµα16δευτε ακουσατε και διηγησοµαι παντεσ οι φοβουµενοι τον θεον 
οσα εποιησεν τη ψυχη µου17προσ αυτον τω στοµατι µου εκεκραξα και υψωσα υπο την γλωσσαν µου18

αδικιαν ει εθεωρουν εν καρδια µου µη εισακουσατω κυριοσ19δια τουτο εισηκουσεν µου ο θεοσ προσε
σχεν τη φωνη τησ δεησεωσ µου20ευλογητοσ ο θεοσ οσ ουκ απεστησεν την προσευχην µου και το ελεο
σ αυτου απ′ εµου 
 
Chapter 66 
1εισ το τελοσ εν υµνοισ ψαλµοσ ωδησ2ο θεοσ οικτιρησαι ηµασ και ευλογησαι ηµασ επιφαναι το προσ
ωπον αυτου εφ′ ηµασ διαψαλµα3του γνωναι εν τη γη την οδον σου εν πασιν εθνεσιν το σωτηριον σου4

εξοµολογησασθωσαν σοι λαοι ο θεοσ εξοµολογησασθωσαν σοι λαοι παντεσ5ευφρανθητωσαν και αγα



λλιασθωσαν εθνη οτι κρινεισ λαουσ εν ευθυτητι και εθνη εν τη γη οδηγησεισ διαψαλµα6εξοµολογησ
ασθωσαν σοι λαοι ο θεοσ εξοµολογησασθωσαν σοι λαοι παντεσ7γη εδωκεν τον καρπον αυτησ ευλογη
σαι ηµασ ο θεοσ ο θεοσ ηµων8ευλογησαι ηµασ ο θεοσ και φοβηθητωσαν αυτον παντα τα περατα τησ 
γησ 
 
Chapter 67 
1εισ το τελοσ τω δαυιδ ψαλµοσ ωδησ2αναστητω ο θεοσ και διασκορπισθητωσαν οι εχθροι αυτου και 
φυγετωσαν οι µισουντεσ αυτον απο προσωπου αυτου3ωσ εκλειπει καπνοσ εκλιπετωσαν ωσ τηκεται κ
ηροσ απο προσωπου πυροσ ουτωσ απολοιντο οι αµαρτωλοι απο προσωπου του θεου4και οι δικαιοι ευ
φρανθητωσαν αγαλλιασθωσαν ενωπιον του θεου τερφθητωσαν εν ευφροσυνη5ασατε τω θεω ψαλατε τ
ω ονοµατι αυτου οδοποιησατε τω επιβεβηκοτι επι δυσµων κυριοσ ονοµα αυτω και αγαλλιασθε ενωπι
ον αυτου ταραχθησονται απο προσωπου αυτου6του πατροσ των ορφανων και κριτου των χηρων ο θε
οσ εν τοπω αγιω αυτου7ο θεοσ κατοικιζει µονοτροπουσ εν οικω εξαγων πεπεδηµενουσ εν ανδρεια οµο
ιωσ τουσ παραπικραινοντασ τουσ κατοικουντασ εν ταφοισ8ο θεοσ εν τω εκπορευεσθαι σε ενωπιον το
υ λαου σου εν τω διαβαινειν σε εν τη ερηµω διαψαλµα9γη εσεισθη και γαρ οι ουρανοι εσταξαν απο π
ροσωπου του θεου τουτο σινα απο προσωπου του θεου ισραηλ10βροχην εκουσιον αφοριεισ ο θεοσ τη 
κληρονοµια σου και ησθενησεν συ δε κατηρτισω αυτην11τα ζωα σου κατοικουσιν εν αυτη ητοιµασα
σ εν τη χρηστοτητι σου τω πτωχω ο θεοσ12κυριοσ δωσει ρηµα τοισ ευαγγελιζοµενοισ δυναµει πολλη13

ο βασιλευσ των δυναµεων του αγαπητου και ωραιοτητι του οικου διελεσθαι σκυλα14εαν κοιµηθητε α
να µεσον των κληρων πτερυγεσ περιστερασ περιηργυρωµεναι και τα µεταφρενα αυτησ εν χλωροτητι 
χρυσιου διαψαλµα15εν τω διαστελλειν τον επουρανιον βασιλεισ επ′ αυτησ χιονωθησονται εν σελµων
16οροσ του θεου οροσ πιον οροσ τετυρωµενον οροσ πιον17ινα τι υπολαµβανετε ορη τετυρωµενα το ορ
οσ ο ευδοκησεν ο θεοσ κατοικειν εν αυτω και γαρ ο κυριοσ κατασκηνωσει εισ τελοσ18το αρµα του θε
ου µυριοπλασιον χιλιαδεσ ευθηνουντων ο κυριοσ εν αυτοισ εν σινα εν τω αγιω19ανεβησ εισ υψοσ ηχ
µαλωτευσασ αιχµαλωσιαν ελαβεσ δοµατα εν ανθρωπω και γαρ απειθουντεσ του κατασκηνωσαι κυρι
οσ ο θεοσ ευλογητοσ20ευλογητοσ κυριοσ ηµεραν καθ′ ηµεραν κατευοδωσει ηµιν ο θεοσ των σωτηριω
ν ηµων διαψαλµα21ο θεοσ ηµων θεοσ του σωζειν και του κυριου κυριου αι διεξοδοι του θανατου22πλ
ην ο θεοσ συνθλασει κεφαλασ εχθρων αυτου κορυφην τριχοσ διαπορευοµενων εν πληµµελειαισ αυτω
ν23ειπεν κυριοσ εκ βασαν επιστρεψω επιστρεψω εν βυθοισ θαλασσησ24οπωσ αν βαφη ο πουσ σου εν α
ιµατι η γλωσσα των κυνων σου εξ εχθρων παρ′ αυτου25εθεωρηθησαν αι πορειαι σου ο θεοσ αι πορεια
ι του θεου µου του βασιλεωσ του εν τω αγιω26προεφθασαν αρχοντεσ εχοµενοι ψαλλοντων εν µεσω νε
ανιδων τυµπανιστριων27εν εκκλησιαισ ευλογειτε τον θεον τον κυριον εκ πηγων ισραηλ28εκει βενιαµιν 
νεωτεροσ εν εκστασει αρχοντεσ ιουδα ηγεµονεσ αυτων αρχοντεσ ζαβουλων αρχοντεσ νεφθαλι29εντει
λαι ο θεοσ τη δυναµει σου δυναµωσον ο θεοσ τουτο ο κατειργασω ηµιν30απο του ναου σου επι ιερουσ
αληµ σοι οισουσιν βασιλεισ δωρα31επιτιµησον τοισ θηριοισ του καλαµου η συναγωγη των ταυρων εν
 ταισ δαµαλεσιν των λαων του µη αποκλεισθηναι τουσ δεδοκιµασµενουσ τω αργυριω διασκορπισον ε
θνη τα τουσ πολεµουσ θελοντα32ηξουσιν πρεσβεισ εξ αιγυπτου αιθιοπια προφθασει χειρα αυτησ τω θ
εω33αι βασιλειαι τησ γησ ασατε τω θεω ψαλατε τω κυριω διαψαλµα34ψαλατε τω θεω τω επιβεβηκοτι ε
πι τον ουρανον του ουρανου κατα ανατολασ ιδου δωσει εν τη φωνη αυτου φωνην δυναµεωσ35δοτε δο
ξαν τω θεω επι τον ισραηλ η µεγαλοπρεπεια αυτου και η δυναµισ αυτου εν ταισ νεφελαισ36θαυµαστο
σ ο θεοσ εν τοισ αγιοισ αυτου ο θεοσ ισραηλ αυτοσ δωσει δυναµιν και κραταιωσιν τω λαω αυτου ευλ
ογητοσ ο θεοσ 
 
Chapter 68 
1εισ το τελοσ υπερ των αλλοιωθησοµενων τω δαυιδ2σωσον µε ο θεοσ οτι εισηλθοσαν υδατα εωσ ψυχη
σ µου3ενεπαγην εισ ιλυν βυθου και ουκ εστιν υποστασισ ηλθον εισ τα βαθη τησ θαλασσησ και καται
γισ κατεποντισεν µε4εκοπιασα κραζων εβραγχιασεν ο λαρυγξ µου εξελιπον οι οφθαλµοι µου απο του 
ελπιζειν επι τον θεον µου5επληθυνθησαν υπερ τασ τριχασ τησ κεφαλησ µου οι µισουντεσ µε δωρεαν ε
κραταιωθησαν οι εχθροι µου οι εκδιωκοντεσ µε αδικωσ α ουχ ηρπασα τοτε απετιννυον6ο θεοσ συ εγν
ωσ την αφροσυνην µου και αι πληµµελειαι µου απο σου ουκ εκρυβησαν7µη αισχυνθειησαν επ′ εµοι ο
ι υποµενοντεσ σε κυριε κυριε των δυναµεων µη εντραπειησαν επ′ εµοι οι ζητουντεσ σε ο θεοσ του ισρ
αηλ8οτι ενεκα σου υπηνεγκα ονειδισµον εκαλυψεν εντροπη το προσωπον µου9απηλλοτριωµενοσ εγεν
ηθην τοισ αδελφοισ µου και ξενοσ τοισ υιοισ τησ µητροσ µου10οτι ο ζηλοσ του οικου σου κατεφαγεν 
µε και οι ονειδισµοι των ονειδιζοντων σε επεπεσαν επ′ εµε11και συνεκαµψα εν νηστεια την ψυχην µο
υ και εγενηθη εισ ονειδισµον εµοι12και εθεµην το ενδυµα µου σακκον και εγενοµην αυτοισ εισ παραβ
ολην13κατ′ εµου ηδολεσχουν οι καθηµενοι εν πυλη και εισ εµε εψαλλον οι πινοντεσ τον οινον14εγω δε 
τη προσευχη µου προσ σε κυριε καιροσ ευδοκιασ ο θεοσ εν τω πληθει του ελεουσ σου επακουσον µο
υ εν αληθεια τησ σωτηριασ σου15σωσον µε απο πηλου ινα µη εµπαγω ρυσθειην εκ των µισουντων µε 



και εκ του βαθουσ των υδατων16µη µε καταποντισατω καταιγισ υδατοσ µηδε καταπιετω µε βυθοσ µηδ
ε συσχετω επ′ εµε φρεαρ το στοµα αυτου17εισακουσον µου κυριε οτι χρηστον το ελεοσ σου κατα το π
ληθοσ των οικτιρµων σου επιβλεψον επ′ εµε18µη αποστρεψησ το προσωπον σου απο του παιδοσ σου ο
τι θλιβοµαι ταχυ επακουσον µου19προσχεσ τη ψυχη µου και λυτρωσαι αυτην ενεκα των εχθρων µου 
ρυσαι µε20συ γαρ γινωσκεισ τον ονειδισµον µου και την αισχυνην µου και την εντροπην µου εναντιο
ν σου παντεσ οι θλιβοντεσ µε21ονειδισµον προσεδοκησεν η ψυχη µου και ταλαιπωριαν και υπεµεινα 
συλλυπουµενον και ουχ υπηρξεν και παρακαλουντασ και ουχ ευρον22και εδωκαν εισ το βρωµα µου χ
ολην και εισ την διψαν µου εποτισαν µε οξοσ23γενηθητω η τραπεζα αυτων ενωπιον αυτων εισ παγιδα 
και εισ ανταποδοσιν και εισ σκανδαλον24σκοτισθητωσαν οι οφθαλµοι αυτων του µη βλεπειν και τον 
νωτον αυτων δια παντοσ συγκαµψον25εκχεον επ′ αυτουσ την οργην σου και ο θυµοσ τησ οργησ σου κ
αταλαβοι αυτουσ26γενηθητω η επαυλισ αυτων ηρηµωµενη και εν τοισ σκηνωµασιν αυτων µη εστω ο 
κατοικων27οτι ον συ επαταξασ αυτοι κατεδιωξαν και επι το αλγοσ των τραυµατιων σου προσεθηκαν28

προσθεσ ανοµιαν επι την ανοµιαν αυτων και µη εισελθετωσαν εν δικαιοσυνη σου29εξαλειφθητωσαν ε
κ βιβλου ζωντων και µετα δικαιων µη γραφητωσαν30πτωχοσ και αλγων ειµι εγω και η σωτηρια του πρ
οσωπου σου ο θεοσ αντελαβετο µου31αινεσω το ονοµα του θεου µετ′ ωδησ µεγαλυνω αυτον εν αινεσει
32και αρεσει τω θεω υπερ µοσχον νεον κερατα εκφεροντα και οπλασ33ιδετωσαν πτωχοι και ευφρανθητ
ωσαν εκζητησατε τον θεον και ζησεται η ψυχη υµων34οτι εισηκουσεν των πενητων ο κυριοσ και τουσ
 πεπεδηµενουσ αυτου ουκ εξουδενωσεν35αινεσατωσαν αυτον οι ουρανοι και η γη θαλασσα και παντα
 τα ερποντα εν αυτοισ36οτι ο θεοσ σωσει την σιων και οικοδοµηθησονται αι πολεισ τησ ιουδαιασ και 
κατοικησουσιν εκει και κληρονοµησουσιν αυτην37και το σπερµα των δουλων αυτου καθεξουσιν αυτ
ην και οι αγαπωντεσ το ονοµα αυτου κατασκηνωσουσιν εν αυτη 
 
Chapter 69 
1εισ το τελοσ τω δαυιδ εισ αναµνησιν2εισ το σωσαι µε κυριον ο θεοσ εισ την βοηθειαν µου προσχεσ3α
ισχυνθειησαν και εντραπειησαν οι ζητουντεσ µου την ψυχην αποστραφειησαν εισ τα οπισω και κατ
αισχυνθειησαν οι βουλοµενοι µοι κακα4αποστραφειησαν παραυτικα αισχυνοµενοι οι λεγοντεσ µοι ε
υγε ευγε5αγαλλιασθωσαν και ευφρανθητωσαν επι σοι παντεσ οι ζητουντεσ σε και λεγετωσαν δια παντ
οσ µεγαλυνθητω ο θεοσ οι αγαπωντεσ το σωτηριον σου6εγω δε πτωχοσ και πενησ ο θεοσ βοηθησον µο
ι βοηθοσ µου και ρυστησ µου ει συ κυριε µη χρονισησ 
 
Chapter 70 
1τω δαυιδ υιων ιωναδαβ και των πρωτων αιχµαλωτισθεντων ο θεοσ επι σοι ηλπισα µη καταισχυνθειη
ν εισ τον αιωνα2εν τη δικαιοσυνη σου ρυσαι µε και εξελου µε κλινον προσ µε το ουσ σου και σωσον 
µε3γενου µοι εισ θεον υπερασπιστην και εισ τοπον οχυρον του σωσαι µε οτι στερεωµα µου και καταφ
υγη µου ει συ4ο θεοσ µου ρυσαι µε εκ χειροσ αµαρτωλου εκ χειροσ παρανοµουντοσ και αδικουντοσ5

οτι συ ει η υποµονη µου κυριε κυριοσ η ελπισ µου εκ νεοτητοσ µου6επι σε επεστηριχθην απο γαστροσ
 εκ κοιλιασ µητροσ µου συ µου ει σκεπαστησ εν σοι η υµνησισ µου δια παντοσ7ωσει τερασ εγενηθην 
τοισ πολλοισ και συ βοηθοσ κραταιοσ8πληρωθητω το στοµα µου αινεσεωσ οπωσ υµνησω την δοξαν 
σου ολην την ηµεραν την µεγαλοπρεπειαν σου9µη απορριψησ µε εισ καιρον γηρουσ εν τω εκλειπειν τ
ην ισχυν µου µη εγκαταλιπησ µε10οτι ειπαν οι εχθροι µου εµοι και οι φυλασσοντεσ την ψυχην µου εβ
ουλευσαντο επι το αυτο11λεγοντεσ ο θεοσ εγκατελιπεν αυτον καταδιωξατε και καταλαβετε αυτον οτι 
ουκ εστιν ο ρυοµενοσ12ο θεοσ µη µακρυνησ απ′ εµου ο θεοσ µου εισ την βοηθειαν µου προσχεσ13αισχ
υνθητωσαν και εκλιπετωσαν οι ενδιαβαλλοντεσ την ψυχην µου περιβαλεσθωσαν αισχυνην και εντρο
πην οι ζητουντεσ τα κακα µοι14εγω δε δια παντοσ ελπιω και προσθησω επι πασαν την αινεσιν σου15το
 στοµα µου εξαγγελει την δικαιοσυνην σου ολην την ηµεραν την σωτηριαν σου οτι ουκ εγνων γραµµα
τειασ16εισελευσοµαι εν δυναστεια κυριου κυριε µνησθησοµαι τησ δικαιοσυνησ σου µονου17εδιδαξα
σ µε ο θεοσ εκ νεοτητοσ µου και µεχρι νυν απαγγελω τα θαυµασια σου18και εωσ γηρουσ και πρεσβειο
υ ο θεοσ µη εγκαταλιπησ µε εωσ αν απαγγειλω τον βραχιονα σου παση τη γενεα τη ερχοµενη την δυν
αστειαν σου και την δικαιοσυνην σου19ο θεοσ εωσ υψιστων α εποιησασ µεγαλεια ο θεοσ τισ οµοιοσ 
σοι20οσασ εδειξασ µοι θλιψεισ πολλασ και κακασ και επιστρεψασ εζωοποιησασ µε και εκ των αβυσσ
ων τησ γησ παλιν ανηγαγεσ µε21επλεονασασ την µεγαλοσυνην σου και επιστρεψασ παρεκαλεσασ µε 
και εκ των αβυσσων τησ γησ παλιν ανηγαγεσ µε22και γαρ εγω εξοµολογησοµαι σοι εν σκευει ψαλµου 
την αληθειαν σου ο θεοσ ψαλω σοι εν κιθαρα ο αγιοσ του ισραηλ23αγαλλιασονται τα χειλη µου οταν 
ψαλω σοι και η ψυχη µου ην ελυτρωσω24ετι δε και η γλωσσα µου ολην την ηµεραν µελετησει την δικ
αιοσυνην σου οταν αισχυνθωσιν και εντραπωσιν οι ζητουντεσ τα κακα µοι 
 
Chapter 71 
1εισ σαλωµων ο θεοσ το κριµα σου τω βασιλει δοσ και την δικαιοσυνην σου τω υιω του βασιλεωσ2κρι



νειν τον λαον σου εν δικαιοσυνη και τουσ πτωχουσ σου εν κρισει3αναλαβετω τα ορη ειρηνην τω λαω
 σου και οι βουνοι εν δικαιοσυνη4κρινει τουσ πτωχουσ του λαου και σωσει τουσ υιουσ των πενητων 
και ταπεινωσει συκοφαντην5και συµπαραµενει τω ηλιω και προ τησ σεληνησ γενεασ γενεων6και κατ
αβησεται ωσ υετοσ επι ποκον και ωσει σταγονεσ σταζουσαι επι την γην7ανατελει εν ταισ ηµεραισ αυ
του δικαιοσυνη και πληθοσ ειρηνησ εωσ ου ανταναιρεθη η σεληνη8και κατακυριευσει απο θαλασση
σ εωσ θαλασσησ και απο ποταµου εωσ περατων τησ οικουµενησ9ενωπιον αυτου προπεσουνται αιθιο
πεσ και οι εχθροι αυτου χουν λειξουσιν10βασιλεισ θαρσισ και αι νησοι δωρα προσοισουσιν βασιλεισ
 αραβων και σαβα δωρα προσαξουσιν11και προσκυνησουσιν αυτω παντεσ οι βασιλεισ παντα τα εθνη
 δουλευσουσιν αυτω12οτι ερρυσατο πτωχον εκ χειροσ δυναστου και πενητα ω ουχ υπηρχεν βοηθοσ13φ
εισεται πτωχου και πενητοσ και ψυχασ πενητων σωσει14εκ τοκου και εξ αδικιασ λυτρωσεται τασ ψυχ
ασ αυτων και εντιµον το ονοµα αυτων ενωπιον αυτου15και ζησεται και δοθησεται αυτω εκ του χρυσι
ου τησ αραβιασ και προσευξονται περι αυτου δια παντοσ ολην την ηµεραν ευλογησουσιν αυτον16εστ
αι στηριγµα εν τη γη επ′ ακρων των ορεων υπεραρθησεται υπερ τον λιβανον ο καρποσ αυτου και εξα
νθησουσιν εκ πολεωσ ωσει χορτοσ τησ γησ17εστω το ονοµα αυτου ευλογηµενον εισ τουσ αιωνασ προ 
του ηλιου διαµενει το ονοµα αυτου και ευλογηθησονται εν αυτω πασαι αι φυλαι τησ γησ παντα τα εθ
νη µακαριουσιν αυτον18ευλογητοσ κυριοσ ο θεοσ ο θεοσ ισραηλ ο ποιων θαυµασια µονοσ19και ευλογ
ητον το ονοµα τησ δοξησ αυτου εισ τον αιωνα και εισ τον αιωνα του αιωνοσ και πληρωθησεται τησ 
δοξησ αυτου πασα η γη γενοιτο γενοιτο20εξελιπον οι υµνοι δαυιδ του υιου ιεσσαι 
 
Chapter 72 
1ψαλµοσ τω ασαφ ωσ αγαθοσ τω ισραηλ ο θεοσ τοισ ευθεσι τη καρδια2εµου δε παρα µικρον εσαλευθη
σαν οι ποδεσ παρ′ ολιγον εξεχυθη τα διαβηµατα µου3οτι εζηλωσα επι τοισ ανοµοισ ειρηνην αµαρτωλ
ων θεωρων4οτι ουκ εστιν ανανευσισ τω θανατω αυτων και στερεωµα εν τη µαστιγι αυτων5εν κοποισ α
νθρωπων ουκ εισιν και µετα ανθρωπων ου µαστιγωθησονται6δια τουτο εκρατησεν αυτουσ η υπερηφα
νια περιεβαλοντο αδικιαν και ασεβειαν αυτων7εξελευσεται ωσ εκ στεατοσ η αδικια αυτων διηλθοσα
ν εισ διαθεσιν καρδιασ8διενοηθησαν και ελαλησαν εν πονηρια αδικιαν εισ το υψοσ ελαλησαν9εθεντ
ο εισ ουρανον το στοµα αυτων και η γλωσσα αυτων διηλθεν επι τησ γησ10δια τουτο επιστρεψει ο λαο
σ µου ενταυθα και ηµεραι πληρεισ ευρεθησονται αυτοισ11και ειπαν πωσ εγνω ο θεοσ και ει εστιν γνω
σισ εν τω υψιστω12ιδου ουτοι αµαρτωλοι και ευθηνουνται εισ τον αιωνα κατεσχον πλουτου13και ειπα
 αρα µαταιωσ εδικαιωσα την καρδιαν µου και ενιψαµην εν αθωοισ τασ χειρασ µου14και εγενοµην µε
µαστιγωµενοσ ολην την ηµεραν και ο ελεγχοσ µου εισ τασ πρωιασ15ει ελεγον διηγησοµαι ουτωσ ιδου 
τη γενεα των υιων σου ησυνθετηκα16και υπελαβον του γνωναι τουτο κοποσ εστιν εναντιον µου17εωσ ε
ισελθω εισ το αγιαστηριον του θεου και συνω εισ τα εσχατα αυτων18πλην δια τασ δολιοτητασ εθου α
υτοισ κατεβαλεσ αυτουσ εν τω επαρθηναι19πωσ εγενοντο εισ ερηµωσιν εξαπινα εξελιπον απωλοντο δι
α την ανοµιαν αυτων20ωσει ενυπνιον εξεγειροµενου κυριε εν τη πολει σου την εικονα αυτων εξουδεν
ωσεισ21οτι εξεκαυθη η καρδια µου και οι νεφροι µου ηλλοιωθησαν22και εγω εξουδενωµενοσ και ουκ ε
γνων κτηνωδησ εγενοµην παρα σοι23και εγω δια παντοσ µετα σου εκρατησασ τησ χειροσ τησ δεξιασ 
µου24εν τη βουλη σου ωδηγησασ µε και µετα δοξησ προσελαβου µε25τι γαρ µοι υπαρχει εν τω ουρανω
 και παρα σου τι ηθελησα επι τησ γησ26εξελιπεν η καρδια µου και η σαρξ µου ο θεοσ τησ καρδιασ µο
υ και η µερισ µου ο θεοσ εισ τον αιωνα27οτι ιδου οι µακρυνοντεσ εαυτουσ απο σου απολουνται εξωλ
εθρευσασ παντα τον πορνευοντα απο σου28εµοι δε το προσκολλασθαι τω θεω αγαθον εστιν τιθεσθαι ε
ν τω κυριω την ελπιδα µου του εξαγγειλαι πασασ τασ αινεσεισ σου εν ταισ πυλαισ τησ θυγατροσ σιω
ν 
 
Chapter 73 
1συνεσεωσ τω ασαφ ινα τι απωσω ο θεοσ εισ τελοσ ωργισθη ο θυµοσ σου επι προβατα νοµησ σου2µνη
σθητι τησ συναγωγησ σου ησ εκτησω απ′ αρχησ ελυτρωσω ραβδον κληρονοµιασ σου οροσ σιων τουτ
ο ο κατεσκηνωσασ εν αυτω3επαρον τασ χειρασ σου επι τασ υπερηφανιασ αυτων εισ τελοσ οσα επονη
ρευσατο ο εχθροσ εν τοισ αγιοισ σου4και ενεκαυχησαντο οι µισουντεσ σε εν µεσω τησ εορτησ σου εθ
εντο τα σηµεια αυτων σηµεια και ουκ εγνωσαν5ωσ εισ την εισοδον υπερανω6ωσ εν δρυµω ξυλων αξιν
αισ εξεκοψαν τασ θυρασ αυτησ επι το αυτο εν πελεκει και λαξευτηριω κατερραξαν αυτην7ενεπυρισα
ν εν πυρι το αγιαστηριον σου εισ την γην εβεβηλωσαν το σκηνωµα του ονοµατοσ σου8ειπαν εν τη κα
ρδια αυτων η συγγενεια αυτων επι το αυτο δευτε και κατακαυσωµεν πασασ τασ εορτασ του θεου απο
 τησ γησ9τα σηµεια ηµων ουκ ειδοµεν ουκ εστιν ετι προφητησ και ηµασ ου γνωσεται ετι10εωσ ποτε ο θ
εοσ ονειδιει ο εχθροσ παροξυνει ο υπεναντιοσ το ονοµα σου εισ τελοσ11ινα τι αποστρεφεισ την χειρα 
σου και την δεξιαν σου εκ µεσου του κολπου σου εισ τελοσ12ο δε θεοσ βασιλευσ ηµων προ αιωνοσ ει
ργασατο σωτηριαν εν µεσω τησ γησ13συ εκραταιωσασ εν τη δυναµει σου την θαλασσαν συ συνετριψ
ασ τασ κεφαλασ των δρακοντων επι του υδατοσ14συ συνεθλασασ τασ κεφαλασ του δρακοντοσ εδωκα



σ αυτον βρωµα λαοισ τοισ αιθιοψιν15συ διερρηξασ πηγασ και χειµαρρουσ συ εξηρανασ ποταµουσ η
θαµ16ση εστιν η ηµερα και ση εστιν η νυξ συ κατηρτισω φαυσιν και ηλιον17συ εποιησασ παντα τα ορ
ια τησ γησ θεροσ και εαρ συ επλασασ αυτα18µνησθητι ταυτησ εχθροσ ωνειδισεν τον κυριον και λαοσ
 αφρων παρωξυνεν το ονοµα σου19µη παραδωσ τοισ θηριοισ ψυχην εξοµολογουµενην σοι των ψυχων 
των πενητων σου µη επιλαθη εισ τελοσ20επιβλεψον εισ την διαθηκην σου οτι επληρωθησαν οι εσκοτι
σµενοι τησ γησ οικων ανοµιων21µη αποστραφητω τεταπεινωµενοσ κατησχυµµενοσ πτωχοσ και πενησ
 αινεσουσιν το ονοµα σου22αναστα ο θεοσ δικασον την δικην σου µνησθητι των ονειδισµων σου των 
υπο αφρονοσ ολην την ηµεραν23µη επιλαθη τησ φωνησ των ικετων σου η υπερηφανια των µισουντων 
σε ανεβη δια παντοσ προσ σε 
 
Chapter 74 
1εισ το τελοσ µη διαφθειρησ ψαλµοσ τω ασαφ ωδησ2εξοµολογησοµεθα σοι ο θεοσ εξοµολογησοµεθα κ
αι επικαλεσοµεθα το ονοµα σου3διηγησοµαι παντα τα θαυµασια σου οταν λαβω καιρον εγω ευθυτητ
ασ κρινω4ετακη η γη και παντεσ οι κατοικουντεσ εν αυτη εγω εστερεωσα τουσ στυλουσ αυτησ διαψα
λµα5ειπα τοισ παρανοµουσιν µη παρανοµειτε και τοισ αµαρτανουσιν µη υψουτε κερασ6µη επαιρετε ε
ισ υψοσ το κερασ υµων µη λαλειτε κατα του θεου αδικιαν7οτι ουτε απο εξοδων ουτε απο δυσµων ουτ
ε απο ερηµων ορεων8οτι ο θεοσ κριτησ εστιν τουτον ταπεινοι και τουτον υψοι9οτι ποτηριον εν χειρι κ
υριου οινου ακρατου πληρεσ κερασµατοσ και εκλινεν εκ τουτου εισ τουτο πλην ο τρυγιασ αυτου ουκ
 εξεκενωθη πιονται παντεσ οι αµαρτωλοι τησ γησ10εγω δε αγαλλιασοµαι εισ τον αιωνα ψαλω τω θεω ι
ακωβ11και παντα τα κερατα των αµαρτωλων συγκλασω και υψωθησεται τα κερατα του δικαιου 
 
Chapter 75 
1εισ το τελοσ εν υµνοισ ψαλµοσ τω ασαφ ωδη προσ τον ασσυριον2γνωστοσ εν τη ιουδαια ο θεοσ εν τω
 ισραηλ µεγα το ονοµα αυτου3και εγενηθη εν ειρηνη ο τοποσ αυτου και το κατοικητηριον αυτου εν σι
ων4εκει συνετριψεν τα κρατη των τοξων οπλον και ροµφαιαν και πολεµον διαψαλµα5φωτιζεισ συ θαυ
µαστωσ απο ορεων αιωνιων6εταραχθησαν παντεσ οι ασυνετοι τη καρδια υπνωσαν υπνον αυτων και 
ουχ ευρον ουδεν παντεσ οι ανδρεσ του πλουτου ταισ χερσιν αυτων7απο επιτιµησεωσ σου ο θεοσ ιακ
ωβ ενυσταξαν οι επιβεβηκοτεσ τουσ ιππουσ8συ φοβεροσ ει και τισ αντιστησεται σοι απο τοτε η οργη 
σου9εκ του ουρανου ηκουτισασ κρισιν γη εφοβηθη και ησυχασεν10εν τω αναστηναι εισ κρισιν τον θε
ον του σωσαι παντασ τουσ πραεισ τησ γησ διαψαλµα11οτι ενθυµιον ανθρωπου εξοµολογησεται σοι κ
αι εγκαταλειµµα ενθυµιου εορτασει σοι12ευξασθε και αποδοτε κυριω τω θεω υµων παντεσ οι κυκλω α
υτου οισουσιν δωρα13τω φοβερω και αφαιρουµενω πνευµατα αρχοντων φοβερω παρα τοισ βασιλευσι 
τησ γησ . 
 
Chapter 76 
1εισ το τελοσ υπερ ιδιθουν τω ασαφ ψαλµοσ2φωνη µου προσ κυριον εκεκραξα φωνη µου προσ τον θεο
ν και προσεσχεν µοι3εν ηµερα θλιψεωσ µου τον θεον εξεζητησα ταισ χερσιν µου νυκτοσ εναντιον αυ
του και ουκ ηπατηθην απηνηνατο παρακληθηναι η ψυχη µου4εµνησθην του θεου και ευφρανθην ηδο
λεσχησα και ωλιγοψυχησεν το πνευµα µου διαψαλµα5προκατελαβοντο φυλακασ οι οφθαλµοι µου ετ
αραχθην και ουκ ελαλησα6διελογισαµην ηµερασ αρχαιασ και ετη αιωνια εµνησθην και εµελετησα7ν
υκτοσ µετα τησ καρδιασ µου ηδολεσχουν και εσκαλλεν το πνευµα µου8µη εισ τουσ αιωνασ απωσετα
ι κυριοσ και ου προσθησει του ευδοκησαι ετι9η εισ τελοσ το ελεοσ αυτου αποκοψει απο γενεασ εισ γε
νεαν10η επιλησεται του οικτιρησαι ο θεοσ η συνεξει εν τη οργη αυτου τουσ οικτιρµουσ αυτου διαψαλ
µα11και ειπα νυν ηρξαµην αυτη η αλλοιωσισ τησ δεξιασ του υψιστου12εµνησθην των εργων κυριου ο
τι µνησθησοµαι απο τησ αρχησ των θαυµασιων σου13και µελετησω εν πασιν τοισ εργοισ σου και εν τ
οισ επιτηδευµασιν σου αδολεσχησω14ο θεοσ εν τω αγιω η οδοσ σου τισ θεοσ µεγασ ωσ ο θεοσ ηµων15

συ ει ο θεοσ ο ποιων θαυµασια εγνωρισασ εν τοισ λαοισ την δυναµιν σου16ελυτρωσω εν τω βραχιονι 
σου τον λαον σου τουσ υιουσ ιακωβ και ιωσηφ διαψαλµα17ειδοσαν σε υδατα ο θεοσ ειδοσαν σε υδατ
α και εφοβηθησαν και εταραχθησαν αβυσσοι πληθοσ ηχουσ υδατων18φωνην εδωκαν αι νεφελαι και γ
αρ τα βελη σου διαπορευονται19φωνη τησ βροντησ σου εν τω τροχω εφαναν αι αστραπαι σου τη οικο
υµενη εσαλευθη και εντροµοσ εγενηθη η γη20εν τη θαλασση η οδοσ σου και αι τριβοι σου εν υδασι π
ολλοισ και τα ιχνη σου ου γνωσθησονται21ωδηγησασ ωσ προβατα τον λαον σου εν χειρι µωυση και α
αρων 
 
Chapter 77 
1συνεσεωσ τω ασαφ προσεχετε λαοσ µου τον νοµον µου κλινατε το ουσ υµων εισ τα ρηµατα του στοµ
ατοσ µου2ανοιξω εν παραβολαισ το στοµα µου φθεγξοµαι προβληµατα απ′ αρχησ3οσα ηκουσαµεν κα
ι εγνωµεν αυτα και οι πατερεσ ηµων διηγησαντο ηµιν4ουκ εκρυβη απο των τεκνων αυτων εισ γενεαν ε



τεραν απαγγελλοντεσ τασ αινεσεισ του κυριου και τασ δυναστειασ αυτου και τα θαυµασια αυτου α 
εποιησεν5και ανεστησεν µαρτυριον εν ιακωβ και νοµον εθετο εν ισραηλ οσα ενετειλατο τοισ πατρασ
ιν ηµων του γνωρισαι αυτα τοισ υιοισ αυτων6οπωσ αν γνω γενεα ετερα υιοι οι τεχθησοµενοι και ανα
στησονται και απαγγελουσιν αυτα τοισ υιοισ αυτων7ινα θωνται επι τον θεον την ελπιδα αυτων και µ
η επιλαθωνται των εργων του θεου και τασ εντολασ αυτου εκζητησουσιν8ινα µη γενωνται ωσ οι πατε
ρεσ αυτων γενεα σκολια και παραπικραινουσα γενεα ητισ ου κατηυθυνεν την καρδιαν αυτησ και ου
κ επιστωθη µετα του θεου το πνευµα αυτησ9υιοι εφραιµ εντεινοντεσ και βαλλοντεσ τοξοισ εστραφησ
αν εν ηµερα πολεµου10ουκ εφυλαξαν την διαθηκην του θεου και εν τω νοµω αυτου ουκ ηθελον πορευ
εσθαι11και επελαθοντο των ευεργεσιων αυτου και των θαυµασιων αυτου ων εδειξεν αυτοισ12εναντιον
 των πατερων αυτων α εποιησεν θαυµασια εν γη αιγυπτω εν πεδιω τανεωσ13διερρηξεν θαλασσαν και δ
ιηγαγεν αυτουσ εστησεν υδατα ωσει ασκον14και ωδηγησεν αυτουσ εν νεφελη ηµερασ και ολην την νυ
κτα εν φωτισµω πυροσ15διερρηξεν πετραν εν ερηµω και εποτισεν αυτουσ ωσ εν αβυσσω πολλη16και εξ
ηγαγεν υδωρ εκ πετρασ και κατηγαγεν ωσ ποταµουσ υδατα17και προσεθεντο ετι του αµαρτανειν αυτω
 παρεπικραναν τον υψιστον εν ανυδρω18και εξεπειρασαν τον θεον εν ταισ καρδιαισ αυτων του αιτησ
αι βρωµατα ταισ ψυχαισ αυτων19και κατελαλησαν του θεου και ειπαν µη δυνησεται ο θεοσ ετοιµασα
ι τραπεζαν εν ερηµω20επει επαταξεν πετραν και ερρυησαν υδατα και χειµαρροι κατεκλυσθησαν µη κ
αι αρτον δυναται δουναι η ετοιµασαι τραπεζαν τω λαω αυτου21δια τουτο ηκουσεν κυριοσ και ανεβα
λετο και πυρ ανηφθη εν ιακωβ και οργη ανεβη επι τον ισραηλ22οτι ουκ επιστευσαν εν τω θεω ουδε ηλ
πισαν επι το σωτηριον αυτου23και ενετειλατο νεφελαισ υπερανωθεν και θυρασ ουρανου ανεωξεν24κα
ι εβρεξεν αυτοισ µαννα φαγειν και αρτον ουρανου εδωκεν αυτοισ25αρτον αγγελων εφαγεν ανθρωποσ ε
πισιτισµον απεστειλεν αυτοισ εισ πλησµονην26απηρεν νοτον εξ ουρανου και επηγαγεν εν τη δυναστει
α αυτου λιβα27και εβρεξεν επ′ αυτουσ ωσει χουν σαρκασ και ωσει αµµον θαλασσων πετεινα πτερωτα
28και επεπεσον εισ µεσον τησ παρεµβολησ αυτων κυκλω των σκηνωµατων αυτων29και εφαγοσαν και ε
νεπλησθησαν σφοδρα και την επιθυµιαν αυτων ηνεγκεν αυτοισ30ουκ εστερηθησαν απο τησ επιθυµια
σ αυτων ετι τησ βρωσεωσ αυτων ουσησ εν τω στοµατι αυτων31και οργη του θεου ανεβη επ′ αυτουσ κ
αι απεκτεινεν εν τοισ πιοσιν αυτων και τουσ εκλεκτουσ του ισραηλ συνεποδισεν32εν πασιν τουτοισ η
µαρτον ετι και ουκ επιστευσαν εν τοισ θαυµασιοισ αυτου33και εξελιπον εν µαταιοτητι αι ηµεραι αυτ
ων και τα ετη αυτων µετα σπουδησ34οταν απεκτεννεν αυτουσ εξεζητουν αυτον και επεστρεφον και ω
ρθριζον προσ τον θεον35και εµνησθησαν οτι ο θεοσ βοηθοσ αυτων εστιν και ο θεοσ ο υψιστοσ λυτρωτ
ησ αυτων εστιν36και ηπατησαν αυτον εν τω στοµατι αυτων και τη γλωσση αυτων εψευσαντο αυτω37η
 δε καρδια αυτων ουκ ευθεια µετ′ αυτου ουδε επιστωθησαν εν τη διαθηκη αυτου38αυτοσ δε εστιν οικτ
ιρµων και ιλασεται ταισ αµαρτιαισ αυτων και ου διαφθερει και πληθυνει του αποστρεψαι τον θυµον 
αυτου και ουχι εκκαυσει πασαν την οργην αυτου39και εµνησθη οτι σαρξ εισιν πνευµα πορευοµενον κ
αι ουκ επιστρεφον40ποσακισ παρεπικραναν αυτον εν τη ερηµω παρωργισαν αυτον εν γη ανυδρω41και 
επεστρεψαν και επειρασαν τον θεον και τον αγιον του ισραηλ παρωξυναν42ουκ εµνησθησαν τησ χειρ
οσ αυτου ηµερασ ησ ελυτρωσατο αυτουσ εκ χειροσ θλιβοντοσ43ωσ εθετο εν αιγυπτω τα σηµεια αυτο
υ και τα τερατα αυτου εν πεδιω τανεωσ44και µετεστρεψεν εισ αιµα τουσ ποταµουσ αυτων και τα οµβ
ρηµατα αυτων οπωσ µη πιωσιν45εξαπεστειλεν εισ αυτουσ κυνοµυιαν και κατεφαγεν αυτουσ και βατρ
αχον και διεφθειρεν αυτουσ46και εδωκεν τη ερυσιβη τον καρπον αυτων και τουσ πονουσ αυτων τη ακ
ριδι47απεκτεινεν εν χαλαζη την αµπελον αυτων και τασ συκαµινουσ αυτων εν τη παχνη48και παρεδω
κεν εισ χαλαζαν τα κτηνη αυτων και την υπαρξιν αυτων τω πυρι49εξαπεστειλεν εισ αυτουσ οργην θυ
µου αυτου θυµον και οργην και θλιψιν αποστολην δι′ αγγελων πονηρων50ωδοποιησεν τριβον τη οργη 
αυτου ουκ εφεισατο απο θανατου των ψυχων αυτων και τα κτηνη αυτων εισ θανατον συνεκλεισεν51κ
αι επαταξεν παν πρωτοτοκον εν αιγυπτω απαρχην των πονων αυτων εν τοισ σκηνωµασι χαµ52και απη
ρεν ωσ προβατα τον λαον αυτου και ανηγαγεν αυτουσ ωσ ποιµνιον εν ερηµω53και ωδηγησεν αυτουσ 
εν ελπιδι και ουκ εδειλιασαν και τουσ εχθρουσ αυτων εκαλυψεν θαλασσα54και εισηγαγεν αυτουσ εισ
 οριον αγιασµατοσ αυτου οροσ τουτο ο εκτησατο η δεξια αυτου55και εξεβαλεν απο προσωπου αυτων 
εθνη και εκληροδοτησεν αυτουσ εν σχοινιω κληροδοσιασ και κατεσκηνωσεν εν τοισ σκηνωµασιν αυ
των τασ φυλασ του ισραηλ56και επειρασαν και παρεπικραναν τον θεον τον υψιστον και τα µαρτυρια 
αυτου ουκ εφυλαξαντο57και απεστρεψαν και ησυνθετησαν καθωσ και οι πατερεσ αυτων και µετεστρ
αφησαν εισ τοξον στρεβλον58και παρωργισαν αυτον εν τοισ βουνοισ αυτων και εν τοισ γλυπτοισ αυτ
ων παρεζηλωσαν αυτον59ηκουσεν ο θεοσ και υπερειδεν και εξουδενωσεν σφοδρα τον ισραηλ60και απ
ωσατο την σκηνην σηλωµ σκηνωµα αυτου ου κατεσκηνωσεν εν ανθρωποισ61και παρεδωκεν εισ αιχµ
αλωσιαν την ισχυν αυτων και την καλλονην αυτων εισ χειρασ εχθρου62και συνεκλεισεν εισ ροµφαια
ν τον λαον αυτου και την κληρονοµιαν αυτου υπερειδεν63τουσ νεανισκουσ αυτων κατεφαγεν πυρ και
 αι παρθενοι αυτων ουκ επενθηθησαν64οι ιερεισ αυτων εν ροµφαια επεσαν και αι χηραι αυτων ου κλα
υσθησονται65και εξηγερθη ωσ ο υπνων κυριοσ ωσ δυνατοσ κεκραιπαληκωσ εξ οινου66και επαταξεν τ
ουσ εχθρουσ αυτου εισ τα οπισω ονειδοσ αιωνιον εδωκεν αυτοισ67και απωσατο το σκηνωµα ιωσηφ κ



αι την φυλην εφραιµ ουκ εξελεξατο68και εξελεξατο την φυλην ιουδα το οροσ το σιων ο ηγαπησεν69και
 ωκοδοµησεν ωσ µονοκερωτων το αγιασµα αυτου εν τη γη εθεµελιωσεν αυτην εισ τον αιωνα70και εξελ
εξατο δαυιδ τον δουλον αυτου και ανελαβεν αυτον εκ των ποιµνιων των προβατων71εξοπισθεν των λο
χευοµενων ελαβεν αυτον ποιµαινειν ιακωβ τον λαον αυτου και ισραηλ την κληρονοµιαν αυτου72και 
εποιµανεν αυτουσ εν τη ακακια τησ καρδιασ αυτου και εν ταισ συνεσεσι των χειρων αυτου ωδηγησε
ν αυτουσ 
 
Chapter 78 
1ψαλµοσ τω ασαφ ο θεοσ ηλθοσαν εθνη εισ την κληρονοµιαν σου εµιαναν τον ναον τον αγιον σου εθ
εντο ιερουσαληµ εισ οπωροφυλακιον2εθεντο τα θνησιµαια των δουλων σου βρωµατα τοισ πετεινοισ τ
ου ουρανου τασ σαρκασ των οσιων σου τοισ θηριοισ τησ γησ3εξεχεαν το αιµα αυτων ωσ υδωρ κυκλ
ω ιερουσαληµ και ουκ ην ο θαπτων4εγενηθηµεν ονειδοσ τοισ γειτοσιν ηµων µυκτηρισµοσ και χλευασ
µοσ τοισ κυκλω ηµων5εωσ ποτε κυριε οργισθηση εισ τελοσ εκκαυθησεται ωσ πυρ ο ζηλοσ σου6εκχεον
 την οργην σου επι εθνη τα µη γινωσκοντα σε και επι βασιλειασ αι το ονοµα σου ουκ επεκαλεσαντο7ο
τι κατεφαγον τον ιακωβ και τον τοπον αυτου ηρηµωσαν8µη µνησθησ ηµων ανοµιων αρχαιων ταχυ πρ
οκαταλαβετωσαν ηµασ οι οικτιρµοι σου οτι επτωχευσαµεν σφοδρα9βοηθησον ηµιν ο θεοσ ο σωτηρ η
µων ενεκα τησ δοξησ του ονοµατοσ σου κυριε ρυσαι ηµασ και ιλασθητι ταισ αµαρτιαισ ηµων ενεκα 
του ονοµατοσ σου10µηποτε ειπωσιν τα εθνη που εστιν ο θεοσ αυτων και γνωσθητω εν τοισ εθνεσιν εν
ωπιον των οφθαλµων ηµων η εκδικησισ του αιµατοσ των δουλων σου του εκκεχυµενου11εισελθατω εν
ωπιον σου ο στεναγµοσ των πεπεδηµενων κατα την µεγαλωσυνην του βραχιονοσ σου περιποιησαι το
υσ υιουσ των τεθανατωµενων12αποδοσ τοισ γειτοσιν ηµων επταπλασιονα εισ τον κολπον αυτων τον ο
νειδισµον αυτων ον ωνειδισαν σε κυριε13ηµεισ δε λαοσ σου και προβατα τησ νοµησ σου ανθοµολογη
σοµεθα σοι εισ τον αιωνα εισ γενεαν και γενεαν εξαγγελουµεν την αινεσιν σου 
 
Chapter 79 
1εισ το τελοσ υπερ των αλλοιωθησοµενων µαρτυριον τω ασαφ ψαλµοσ υπερ του ασσυριου2ο ποιµαιν
ων τον ισραηλ προσχεσ ο οδηγων ωσει προβατα τον ιωσηφ ο καθηµενοσ επι των χερουβιν εµφανηθι3ε
ναντιον εφραιµ και βενιαµιν και µανασση εξεγειρον την δυναστειαν σου και ελθε εισ το σωσαι ηµασ
4ο θεοσ επιστρεψον ηµασ και επιφανον το προσωπον σου και σωθησοµεθα5κυριε ο θεοσ των δυναµεω
ν εωσ ποτε οργιζη επι την προσευχην του δουλου σου6ψωµιεισ ηµασ αρτον δακρυων και ποτιεισ ηµα
σ εν δακρυσιν εν µετρω7εθου ηµασ εισ αντιλογιαν τοισ γειτοσιν ηµων και οι εχθροι ηµων εµυκτηρισα
ν ηµασ8κυριε ο θεοσ των δυναµεων επιστρεψον ηµασ και επιφανον το προσωπον σου και σωθησοµεθ
α διαψαλµα9αµπελον εξ αιγυπτου µετηρασ εξεβαλεσ εθνη και κατεφυτευσασ αυτην10ωδοποιησασ εµ
προσθεν αυτησ και κατεφυτευσασ τασ ριζασ αυτησ και επλησθη η γη11εκαλυψεν ορη η σκια αυτησ κ
αι αι αναδενδραδεσ αυτησ τασ κεδρουσ του θεου12εξετεινεν τα κληµατα αυτησ εωσ θαλασσησ και ε
ωσ ποταµου τασ παραφυαδασ αυτησ13ινα τι καθειλεσ τον φραγµον αυτησ και τρυγωσιν αυτην παντε
σ οι παραπορευοµενοι την οδον14ελυµηνατο αυτην συσ εκ δρυµου και µονιοσ αγριοσ κατενεµησατο 
αυτην15ο θεοσ των δυναµεων επιστρεψον δη επιβλεψον εξ ουρανου και ιδε και επισκεψαι την αµπελο
ν ταυτην16και καταρτισαι αυτην ην εφυτευσεν η δεξια σου και επι υιον ανθρωπου ον εκραταιωσασ σ
εαυτω17εµπεπυρισµενη πυρι και ανεσκαµµενη απο επιτιµησεωσ του προσωπου σου απολουνται18γενη
θητω η χειρ σου επ′ ανδρα δεξιασ σου και επι υιον ανθρωπου ον εκραταιωσασ σεαυτω19και ου µη απ
οστωµεν απο σου ζωωσεισ ηµασ και το ονοµα σου επικαλεσοµεθα20κυριε ο θεοσ των δυναµεων επιστ
ρεψον ηµασ και επιφανον το προσωπον σου και σωθησοµεθα 
 
Chapter 80 
1εισ το τελοσ υπερ των ληνων τω ασαφ ψαλµοσ2αγαλλιασθε τω θεω τω βοηθω ηµων αλαλαξατε τω θε
ω ιακωβ3λαβετε ψαλµον και δοτε τυµπανον ψαλτηριον τερπνον µετα κιθαρασ4σαλπισατε εν νεοµηνι
α σαλπιγγι εν ευσηµω ηµερα εορτησ ηµων5οτι προσταγµα τω ισραηλ εστιν και κριµα τω θεω ιακωβ6µ
αρτυριον εν τω ιωσηφ εθετο αυτον εν τω εξελθειν αυτον εκ γησ αιγυπτου γλωσσαν ην ουκ εγνω ηκουσ
εν7απεστησεν απο αρσεων τον νωτον αυτου αι χειρεσ αυτου εν τω κοφινω εδουλευσαν8εν θλιψει επεκ
αλεσω µε και ερρυσαµην σε επηκουσα σου εν αποκρυφω καταιγιδοσ εδοκιµασα σε επι υδατοσ αντιλο
γιασ διαψαλµα9ακουσον λαοσ µου και διαµαρτυροµαι σοι ισραηλ εαν ακουσησ µου10ουκ εσται εν σ
οι θεοσ προσφατοσ ουδε προσκυνησεισ θεω αλλοτριω11εγω γαρ ειµι κυριοσ ο θεοσ σου ο αναγαγων σε
 εκ γησ αιγυπτου πλατυνον το στοµα σου και πληρωσω αυτο12και ουκ ηκουσεν ο λαοσ µου τησ φωνη
σ µου και ισραηλ ου προσεσχεν µοι13και εξαπεστειλα αυτουσ κατα τα επιτηδευµατα των καρδιων αυ
των πορευσονται εν τοισ επιτηδευµασιν αυτων14ει ο λαοσ µου ηκουσεν µου ισραηλ ταισ οδοισ µου ει
 επορευθη15εν τω µηδενι αν τουσ εχθρουσ αυτων εταπεινωσα και επι τουσ θλιβοντασ αυτουσ επεβαλ
ον την χειρα µου16οι εχθροι κυριου εψευσαντο αυτω και εσται ο καιροσ αυτων εισ τον αιωνα17και εψ



ωµισεν αυτουσ εκ στεατοσ πυρου και εκ πετρασ µελι εχορτασεν αυτουσ 
 
Chapter 81 
1ψαλµοσ τω ασαφ ο θεοσ εστη εν συναγωγη θεων εν µεσω δε θεουσ διακρινει2εωσ ποτε κρινετε αδικια
ν και προσωπα αµαρτωλων λαµβανετε διαψαλµα3κρινατε ορφανον και πτωχον ταπεινον και πενητα δ
ικαιωσατε4εξελεσθε πενητα και πτωχον εκ χειροσ αµαρτωλου ρυσασθε5ουκ εγνωσαν ουδε συνηκαν ε
ν σκοτει διαπορευονται σαλευθησονται παντα τα θεµελια τησ γησ6εγω ειπα θεοι εστε και υιοι υψιστο
υ παντεσ7υµεισ δε ωσ ανθρωποι αποθνησκετε και ωσ εισ των αρχοντων πιπτετε8αναστα ο θεοσ κρινο
ν την γην οτι συ κατακληρονοµησεισ εν πασιν τοισ εθνεσιν 
 
Chapter 82 
1ωδη ψαλµου τω ασαφ2ο θεοσ τισ οµοιωθησεται σοι µη σιγησησ µηδε καταπραυ+νησ ο θεοσ3οτι ιδου 
οι εχθροι σου ηχησαν και οι µισουντεσ σε ηραν κεφαλην4επι τον λαον σου κατεπανουργευσαντο γνω
µην και εβουλευσαντο κατα των αγιων σου5ειπαν δευτε και εξολεθρευσωµεν αυτουσ εξ εθνουσ και ο
υ µη µνησθη το ονοµα ισραηλ ετι6οτι εβουλευσαντο εν οµονοια επι το αυτο κατα σου διαθηκην διεθε
ντο7τα σκηνωµατα των ιδουµαιων και οι ισµαηλιται µωαβ και οι αγαρηνοι8γεβαλ και αµµων και αµα
ληκ και αλλοφυλοι µετα των κατοικουντων τυρον9και γαρ και ασσουρ συµπαρεγενετο µετ′ αυτων εγε
νηθησαν εισ αντιληµψιν τοισ υιοισ λωτ διαψαλµα10ποιησον αυτοισ ωσ τη µαδιαµ και τω σισαρα ωσ 
ο ιαβιν εν τω χειµαρρω κισων11εξωλεθρευθησαν εν αενδωρ εγενηθησαν ωσει κοπροσ τη γη12θου τουσ 
αρχοντασ αυτων ωσ τον ωρηβ και ζηβ και ζεβεε και σαλµανα παντασ τουσ αρχοντασ αυτων13οιτινε
σ ειπαν κληρονοµησωµεν εαυτοισ το αγιαστηριον του θεου14ο θεοσ µου θου αυτουσ ωσ τροχον ωσ κ
αλαµην κατα προσωπον ανεµου15ωσει πυρ ο διαφλεξει δρυµον ωσ ει φλοξ κατακαυσαι ορη16ουτωσ κ
αταδιωξεισ αυτουσ εν τη καταιγιδι σου και εν τη οργη σου ταραξεισ αυτουσ17πληρωσον τα προσωπα 
αυτων ατιµιασ και ζητησουσιν το ονοµα σου κυριε18αισχυνθητωσαν και ταραχθητωσαν εισ τον αιω
να του αιωνοσ και εντραπητωσαν και απολεσθωσαν19και γνωτωσαν οτι ονοµα σοι κυριοσ συ µονοσ 
υψιστοσ επι πασαν την γην 
 
Chapter 83 
1εισ το τελοσ υπερ των ληνων τοισ υιοισ κορε ψαλµοσ2ωσ αγαπητα τα σκηνωµατα σου κυριε των δυν
αµεων3επιποθει και εκλειπει η ψυχη µου εισ τασ αυλασ του κυριου η καρδια µου και η σαρξ µου ηγα
λλιασαντο επι θεον ζωντα4και γαρ στρουθιον ευρεν εαυτω οικιαν και τρυγων νοσσιαν εαυτη ου θησε
ι τα νοσσια αυτησ τα θυσιαστηρια σου κυριε των δυναµεων ο βασιλευσ µου και ο θεοσ µου5µακαριο
ι οι κατοικουντεσ εν τω οικω σου εισ τουσ αιωνασ των αιωνων αινεσουσιν σε διαψαλµα6µακαριοσ α
νηρ ου εστιν η αντιληµψισ αυτου παρα σου κυριε αναβασεισ εν τη καρδια αυτου διεθετο7εν τη κοιλα
δι του κλαυθµωνοσ εισ τοπον ον εθετο και γαρ ευλογιασ δωσει ο νοµοθετων8πορευσονται εκ δυναµεω
σ εισ δυναµιν οφθησεται ο θεοσ των θεων εν σιων9κυριε ο θεοσ των δυναµεων εισακουσον τησ προσε
υχησ µου ενωτισαι ο θεοσ ιακωβ διαψαλµα10υπερασπιστα ηµων ιδε ο θεοσ και επιβλεψον επι το προσ
ωπον του χριστου σου11οτι κρεισσων ηµερα µια εν ταισ αυλαισ σου υπερ χιλιαδασ εξελεξαµην παρα
ρριπτεισθαι εν τω οικω του θεου µαλλον η οικειν εν σκηνωµασιν αµαρτωλων12οτι ελεον και αληθειαν
 αγαπα κυριοσ ο θεοσ χαριν και δοξαν δωσει κυριοσ ου στερησει τα αγαθα τουσ πορευοµενουσ εν ακ
ακια13κυριε των δυναµεων µακαριοσ ανθρωποσ ο ελπιζων επι σε 
 
Chapter 84 
1εισ το τελοσ τοισ υιοισ κορε ψαλµοσ2ευδοκησασ κυριε την γην σου απεστρεψασ την αιχµαλωσιαν ι
ακωβ3αφηκασ τασ ανοµιασ τω λαω σου εκαλυψασ πασασ τασ αµαρτιασ αυτων διαψαλµα4κατεπαυσ
ασ πασαν την οργην σου απεστρεψασ απο οργησ θυµου σου5επιστρεψον ηµασ ο θεοσ των σωτηριων 
ηµων και αποστρεψον τον θυµον σου αφ′ ηµων6µη εισ τον αιωνα οργισθηση ηµιν η διατενεισ την οργ
ην σου απο γενεασ εισ γενεαν7ο θεοσ συ επιστρεψασ ζωωσεισ ηµασ και ο λαοσ σου ευφρανθησεται ε
πι σοι8δειξον ηµιν κυριε το ελεοσ σου και το σωτηριον σου δωησ ηµιν9ακουσοµαι τι λαλησει εν εµοι 
κυριοσ ο θεοσ οτι λαλησει ειρηνην επι τον λαον αυτου και επι τουσ οσιουσ αυτου και επι τουσ επιστ
ρεφοντασ προσ αυτον καρδιαν10πλην εγγυσ των φοβουµενων αυτον το σωτηριον αυτου του κατασκην
ωσαι δοξαν εν τη γη ηµων11ελεοσ και αληθεια συνηντησαν δικαιοσυνη και ειρηνη κατεφιλησαν12αλ
ηθεια εκ τησ γησ ανετειλεν και δικαιοσυνη εκ του ουρανου διεκυψεν13και γαρ ο κυριοσ δωσει χρηστο
τητα και η γη ηµων δωσει τον καρπον αυτησ14δικαιοσυνη εναντιον αυτου προπορευσεται και θησει ε
ισ οδον τα διαβηµατα αυτου 
 
Chapter 85 
1προσευχη τω δαυιδ κλινον κυριε το ουσ σου και επακουσον µου οτι πτωχοσ και πενησ ειµι εγω2φυλα



ξον την ψυχην µου οτι οσιοσ ειµι σωσον τον δουλον σου ο θεοσ µου τον ελπιζοντα επι σε3ελεησον µε 
κυριε οτι προσ σε κεκραξοµαι ολην την ηµεραν4ευφρανον την ψυχην του δουλου σου οτι προσ σε κυ
ριε ηρα την ψυχην µου5οτι συ κυριε χρηστοσ και επιεικησ και πολυελεοσ πασι τοισ επικαλουµενοισ 
σε6ενωτισαι κυριε την προσευχην µου και προσχεσ τη φωνη τησ δεησεωσ µου7εν ηµερα θλιψεωσ µου 
εκεκραξα προσ σε οτι εισηκουσασ µου8ουκ εστιν οµοιοσ σοι εν θεοισ κυριε και ουκ εστιν κατα τα ερ
γα σου9παντα τα εθνη οσα εποιησασ ηξουσιν και προσκυνησουσιν ενωπιον σου κυριε και δοξασουσι
ν το ονοµα σου10οτι µεγασ ει συ και ποιων θαυµασια συ ει ο θεοσ µονοσ ο µεγασ11οδηγησον µε κυριε 
τη οδω σου και πορευσοµαι εν τη αληθεια σου ευφρανθητω η καρδια µου του φοβεισθαι το ονοµα σο
υ12εξοµολογησοµαι σοι κυριε ο θεοσ µου εν ολη καρδια µου και δοξασω το ονοµα σου εισ τον αιωνα1

3οτι το ελεοσ σου µεγα επ′ εµε και ερρυσω την ψυχην µου εξ αδου κατωτατου14ο θεοσ παρανοµοι επα
νεστησαν επ′ εµε και συναγωγη κραταιων εζητησαν την ψυχην µου και ου προεθεντο σε ενωπιον αυτ
ων15και συ κυριε ο θεοσ οικτιρµων και ελεηµων µακροθυµοσ και πολυελεοσ και αληθινοσ16επιβλεψο
ν επ′ εµε και ελεησον µε δοσ το κρατοσ σου τω παιδι σου και σωσον τον υιον τησ παιδισκησ σου17ποι
ησον µετ′ εµου σηµειον εισ αγαθον και ιδετωσαν οι µισουντεσ µε και αισχυνθητωσαν οτι συ κυριε εβ
οηθησασ µοι και παρεκαλεσασ µε 
 
Chapter 86 
1τοισ υιοισ κορε ψαλµοσ ωδησ οι θεµελιοι αυτου εν τοισ ορεσιν τοισ αγιοισ2αγαπα κυριοσ τασ πυλα
σ σιων υπερ παντα τα σκηνωµατα ιακωβ3δεδοξασµενα ελαληθη περι σου η πολισ του θεου διαψαλµα
4µνησθησοµαι ρααβ και βαβυλωνοσ τοισ γινωσκουσιν µε και ιδου αλλοφυλοι και τυροσ και λαοσ αι
θιοπων ουτοι εγενηθησαν εκει5µητηρ σιων ερει ανθρωποσ και ανθρωποσ εγενηθη εν αυτη και αυτοσ ε
θεµελιωσεν αυτην ο υψιστοσ6κυριοσ διηγησεται εν γραφη λαων και αρχοντων τουτων των γεγενηµεν
ων εν αυτη διαψαλµα7ωσ ευφραινοµενων παντων η κατοικια εν σοι 
 
Chapter 87 
1ωδη ψαλµου τοισ υιοισ κορε εισ το τελοσ υπερ µαελεθ του αποκριθηναι συνεσεωσ αιµαν τω ισραηλι
τη2κυριε ο θεοσ τησ σωτηριασ µου ηµερασ εκεκραξα και εν νυκτι εναντιον σου3εισελθατω ενωπιον σ
ου η προσευχη µου κλινον το ουσ σου εισ την δεησιν µου κυριε4οτι επλησθη κακων η ψυχη µου και 
η ζωη µου τω αδη ηγγισεν5προσελογισθην µετα των καταβαινοντων εισ λακκον εγενηθην ωσ ανθρωπ
οσ αβοηθητοσ εν νεκροισ ελευθεροσ6ωσει τραυµατιαι ερριµµενοι καθευδοντεσ εν ταφω ων ουκ εµνησ
θησ ετι και αυτοι εκ τησ χειροσ σου απωσθησαν7εθεντο µε εν λακκω κατωτατω εν σκοτεινοισ και εν 
σκια θανατου8επ′ εµε επεστηριχθη ο θυµοσ σου και παντασ τουσ µετεωρισµουσ σου επ′ εµε επηγαγεσ
 διαψαλµα9εµακρυνασ τουσ γνωστουσ µου απ′ εµου εθεντο µε βδελυγµα εαυτοισ παρεδοθην και ουκ 
εξεπορευοµην10οι οφθαλµοι µου ησθενησαν απο πτωχειασ εκεκραξα προσ σε κυριε ολην την ηµεραν 
διεπετασα προσ σε τασ χειρασ µου11µη τοισ νεκροισ ποιησεισ θαυµασια η ιατροι αναστησουσιν και 
εξοµολογησονται σοι12µη διηγησεται τισ εν ταφω το ελεοσ σου και την αληθειαν σου εν τη απωλεια13

µη γνωσθησεται εν τω σκοτει τα θαυµασια σου και η δικαιοσυνη σου εν γη επιλελησµενη14καγω προ
σ σε κυριε εκεκραξα και το πρωι η προσευχη µου προφθασει σε15ινα τι κυριε απωθεισ την ψυχην µου 
αποστρεφεισ το προσωπον σου απ′ εµου16πτωχοσ ειµι εγω και εν κοποισ εκ νεοτητοσ µου υψωθεισ δε 
εταπεινωθην και εξηπορηθην17επ′ εµε διηλθον αι οργαι σου και οι φοβερισµοι σου εξεταραξαν µε18εκ
υκλωσαν µε ωσ υδωρ ολην την ηµεραν περιεσχον µε αµα19εµακρυνασ απ′ εµου φιλον και πλησιον κα
ι τουσ γνωστουσ µου απο ταλαιπωριασ 
 
Chapter 88 
1συνεσεωσ αιθαν τω ισραηλιτη2τα ελεη σου κυριε εισ τον αιωνα ασοµαι εισ γενεαν και γενεαν απαγγ
ελω την αληθειαν σου εν τω στοµατι µου3οτι ειπασ εισ τον αιωνα ελεοσ οικοδοµηθησεται εν τοισ ουρ
ανοισ ετοιµασθησεται η αληθεια σου4διεθεµην διαθηκην τοισ εκλεκτοισ µου ωµοσα δαυιδ τω δουλω 
µου5εωσ του αιωνοσ ετοιµασω το σπερµα σου και οικοδοµησω εισ γενεαν και γενεαν τον θρονον σου 
διαψαλµα6εξοµολογησονται οι ουρανοι τα θαυµασια σου κυριε και την αληθειαν σου εν εκκλησια α
γιων7οτι τισ εν νεφελαισ ισωθησεται τω κυριω και τισ οµοιωθησεται τω κυριω εν υιοισ θεου8ο θεοσ εν
δοξαζοµενοσ εν βουλη αγιων µεγασ και φοβεροσ επι παντασ τουσ περικυκλω αυτου9κυριε ο θεοσ των
 δυναµεων τισ οµοιοσ σοι δυνατοσ ει κυριε και η αληθεια σου κυκλω σου10συ δεσποζεισ του κρατου
σ τησ θαλασσησ τον δε σαλον των κυµατων αυτησ συ καταπραυ+νεισ11συ εταπεινωσασ ωσ τραυµατι
αν υπερηφανον και εν τω βραχιονι τησ δυναµεωσ σου διεσκορπισασ τουσ εχθρουσ σου12σοι εισιν οι 
ουρανοι και ση εστιν η γη την οικουµενην και το πληρωµα αυτησ συ εθεµελιωσασ13τον βορραν και θ
αλασσασ συ εκτισασ θαβωρ και ερµων εν τω ονοµατι σου αγαλλιασονται14σοσ ο βραχιων µετα δυνα
στειασ κραταιωθητω η χειρ σου υψωθητω η δεξια σου15δικαιοσυνη και κριµα ετοιµασια του θρονου 
σου ελεοσ και αληθεια προπορευσεται προ προσωπου σου16µακαριοσ ο λαοσ ο γινωσκων αλαλαγµον 



κυριε εν τω φωτι του προσωπου σου πορευσονται17και εν τω ονοµατι σου αγαλλιασονται ολην την ηµ
εραν και εν τη δικαιοσυνη σου υψωθησονται18οτι το καυχηµα τησ δυναµεωσ αυτων ει συ και εν τη ε
υδοκια σου υψωθησεται το κερασ ηµων19οτι του κυριου η αντιληµψισ και του αγιου ισραηλ βασιλεω
σ ηµων20τοτε ελαλησασ εν ορασει τοισ οσιοισ σου και ειπασ εθεµην βοηθειαν επι δυνατον υψωσα εκ
λεκτον εκ του λαου µου21ευρον δαυιδ τον δουλον µου εν ελαιω αγιω µου εχρισα αυτον22η γαρ χειρ µο
υ συναντιληµψεται αυτω και ο βραχιων µου κατισχυσει αυτον23ουκ ωφελησει εχθροσ εν αυτω και υι
οσ ανοµιασ ου προσθησει του κακωσαι αυτον24και συγκοψω τουσ εχθρουσ αυτου απο προσωπου αυτ
ου και τουσ µισουντασ αυτον τροπωσοµαι25και η αληθεια µου και το ελεοσ µου µετ′ αυτου και εν τω 
ονοµατι µου υψωθησεται το κερασ αυτου26και θησοµαι εν θαλασση χειρα αυτου και εν ποταµοισ δεξ
ιαν αυτου27αυτοσ επικαλεσεται µε πατηρ µου ει συ θεοσ µου και αντιληµπτωρ τησ σωτηριασ µου28κ
αγω πρωτοτοκον θησοµαι αυτον υψηλον παρα τοισ βασιλευσιν τησ γησ29εισ τον αιωνα φυλαξω αυτω
 το ελεοσ µου και η διαθηκη µου πιστη αυτω30και θησοµαι εισ τον αιωνα του αιωνοσ το σπερµα αυτο
υ και τον θρονον αυτου ωσ τασ ηµερασ του ουρανου31εαν εγκαταλιπωσιν οι υιοι αυτου τον νοµον µο
υ και τοισ κριµασιν µου µη πορευθωσιν32εαν τα δικαιωµατα µου βεβηλωσουσιν και τασ εντολασ µου
 µη φυλαξωσιν33επισκεψοµαι εν ραβδω τασ ανοµιασ αυτων και εν µαστιξιν τασ αµαρτιασ αυτων34το 
δε ελεοσ µου ου µη διασκεδασω απ′ αυτου ουδε µη αδικησω εν τη αληθεια µου35ουδε µη βεβηλωσω τ
ην διαθηκην µου και τα εκπορευοµενα δια των χειλεων µου ου µη αθετησω36απαξ ωµοσα εν τω αγιω 
µου ει τω δαυιδ ψευσοµαι37το σπερµα αυτου εισ τον αιωνα µενει και ο θρονοσ αυτου ωσ ο ηλιοσ ενα
ντιον µου38και ωσ η σεληνη κατηρτισµενη εισ τον αιωνα και ο µαρτυσ εν ουρανω πιστοσ διαψαλµα39

συ δε απωσω και εξουδενωσασ ανεβαλου τον χριστον σου40κατεστρεψασ την διαθηκην του δουλου σ
ου εβεβηλωσασ εισ την γην το αγιασµα αυτου41καθειλεσ παντασ τουσ φραγµουσ αυτου εθου τα οχυρ
ωµατα αυτου δειλιαν42διηρπασαν αυτον παντεσ οι διοδευοντεσ οδον εγενηθη ονειδοσ τοισ γειτοσιν α
υτου43υψωσασ την δεξιαν των εχθρων αυτου ευφρανασ παντασ τουσ εχθρουσ αυτου44απεστρεψασ τη
ν βοηθειαν τησ ροµφαιασ αυτου και ουκ αντελαβου αυτου εν τω πολεµω45κατελυσασ απο καθαρισµο
υ αυτον τον θρονον αυτου εισ την γην κατερραξασ46εσµικρυνασ τασ ηµερασ του χρονου αυτου κατε
χεασ αυτου αισχυνην διαψαλµα47εωσ ποτε κυριε αποστρεψεισ εισ τελοσ εκκαυθησεται ωσ πυρ η οργ
η σου48µνησθητι τισ µου η υποστασισ µη γαρ µαταιωσ εκτισασ παντασ τουσ υιουσ των ανθρωπων49τ
ισ εστιν ανθρωποσ οσ ζησεται και ουκ οψεται θανατον ρυσεται την ψυχην αυτου εκ χειροσ αδου δια
ψαλµα50που εισιν τα ελεη σου τα αρχαια κυριε α ωµοσασ τω δαυιδ εν τη αληθεια σου51µνησθητι κυρ
ιε του ονειδισµου των δουλων σου ου υπεσχον εν τω κολπω µου πολλων εθνων52ου ωνειδισαν οι εχθρ
οι σου κυριε ου ωνειδισαν το ανταλλαγµα του χριστου σου53ευλογητοσ κυριοσ εισ τον αιωνα γενοιτο 
γενοιτο 
 
Chapter 89 
1προσευχη του µωυση ανθρωπου του θεου κυριε καταφυγη εγενηθησ ηµιν εν γενεα και γενεα2προ του 
ορη γενηθηναι και πλασθηναι την γην και την οικουµενην και απο του αιωνοσ εωσ του αιωνοσ συ ει
3µη αποστρεψησ ανθρωπον εισ ταπεινωσιν και ειπασ επιστρεψατε υιοι ανθρωπων4οτι χιλια ετη εν οφ
θαλµοισ σου ωσ η ηµερα η εχθεσ ητισ διηλθεν και φυλακη εν νυκτι5τα εξουδενωµατα αυτων ετη εσο
νται το πρωι ωσει χλοη παρελθοι6το πρωι ανθησαι και παρελθοι το εσπερασ αποπεσοι σκληρυνθειη κ
αι ξηρανθειη7οτι εξελιποµεν εν τη οργη σου και εν τω θυµω σου εταραχθηµεν8εθου τασ ανοµιασ ηµω
ν ενωπιον σου ο αιων ηµων εισ φωτισµον του προσωπου σου9οτι πασαι αι ηµεραι ηµων εξελιπον και 
εν τη οργη σου εξελιποµεν τα ετη ηµων ωσ αραχνην εµελετων10αι ηµεραι των ετων ηµων εν αυτοισ εβ
δοµηκοντα ετη εαν δε εν δυναστειαισ ογδοηκοντα ετη και το πλειον αυτων κοποσ και πονοσ οτι επηλ
θεν πραυ+τησ εφ′ ηµασ και παιδευθησοµεθα11τισ γινωσκει το κρατοσ τησ οργησ σου και απο του φοβ
ου σου τον θυµον σου12εξαριθµησασθαι την δεξιαν σου ουτωσ γνωρισον και τουσ πεπεδηµενουσ τη κ
αρδια εν σοφια13επιστρεψον κυριε εωσ ποτε και παρακληθητι επι τοισ δουλοισ σου14ενεπλησθηµεν το
 πρωι του ελεουσ σου και ηγαλλιασαµεθα και ευφρανθηµεν εν πασαισ ταισ ηµεραισ ηµων15ευφρανθη
µεν ανθ′ ων ηµερων εταπεινωσασ ηµασ ετων ων ειδοµεν κακα16και ιδε επι τουσ δουλουσ σου και τα ε
ργα σου και οδηγησον τουσ υιουσ αυτων17και εστω η λαµπροτησ κυριου του θεου ηµων εφ′ ηµασ και 
τα εργα των χειρων ηµων κατευθυνον εφ′ ηµασ 
 
Chapter 90 
1αινοσ ωδησ τω δαυιδ ο κατοικων εν βοηθεια του υψιστου εν σκεπη του θεου του ουρανου αυλισθησ
εται2ερει τω κυριω αντιληµπτωρ µου ει και καταφυγη µου ο θεοσ µου ελπιω επ′ αυτον3οτι αυτοσ ρυσε
ται µε εκ παγιδοσ θηρευτων και απο λογου ταραχωδουσ4εν τοισ µεταφρενοισ αυτου επισκιασει σοι κ
αι υπο τασ πτερυγασ αυτου ελπιεισ οπλω κυκλωσει σε η αληθεια αυτου5ου φοβηθηση απο φοβου νυκ
τερινου απο βελουσ πετοµενου ηµερασ6απο πραγµατοσ διαπορευοµενου εν σκοτει απο συµπτωµατοσ 
και δαιµονιου µεσηµβρινου7πεσειται εκ του κλιτουσ σου χιλιασ και µυριασ εκ δεξιων σου προσ σε δε



 ουκ εγγιει8πλην τοισ οφθαλµοισ σου κατανοησεισ και ανταποδοσιν αµαρτωλων οψη9οτι συ κυριε η ε
λπισ µου τον υψιστον εθου καταφυγην σου10ου προσελευσεται προσ σε κακα και µαστιξ ουκ εγγιει τω
 σκηνωµατι σου11οτι τοισ αγγελοισ αυτου εντελειται περι σου του διαφυλαξαι σε εν πασαισ ταισ οδοι
σ σου12επι χειρων αρουσιν σε µηποτε προσκοψησ προσ λιθον τον ποδα σου13επ′ ασπιδα και βασιλισκ
ον επιβηση και καταπατησεισ λεοντα και δρακοντα14οτι επ′ εµε ηλπισεν και ρυσοµαι αυτον σκεπασω
 αυτον οτι εγνω το ονοµα µου15επικαλεσεται µε και εισακουσοµαι αυτου µετ′ αυτου ειµι εν θλιψει και
 εξελουµαι και δοξασω αυτον16µακροτητα ηµερων εµπλησω αυτον και δειξω αυτω το σωτηριον µου 
 
Chapter 91 
1ψαλµοσ ωδησ εισ την ηµεραν του σαββατου2αγαθον το εξοµολογεισθαι τω κυριω και ψαλλειν τω ον
οµατι σου υψιστε3του αναγγελλειν το πρωι το ελεοσ σου και την αληθειαν σου κατα νυκτα4εν δεκαχο
ρδω ψαλτηριω µετ′ ωδησ εν κιθαρα5οτι ευφρανασ µε κυριε εν τω ποιηµατι σου και εν τοισ εργοισ των 
χειρων σου αγαλλιασοµαι6ωσ εµεγαλυνθη τα εργα σου κυριε σφοδρα εβαθυνθησαν οι διαλογισµοι σο
υ7ανηρ αφρων ου γνωσεται και ασυνετοσ ου συνησει ταυτα8εν τω ανατειλαι τουσ αµαρτωλουσ ωσ χ
ορτον και διεκυψαν παντεσ οι εργαζοµενοι την ανοµιαν οπωσ αν εξολεθρευθωσιν εισ τον αιωνα του 
αιωνοσ9συ δε υψιστοσ εισ τον αιωνα κυριε10οτι ιδου οι εχθροι σου απολουνται και διασκορπισθησον
ται παντεσ οι εργαζοµενοι την ανοµιαν11και υψωθησεται ωσ µονοκερωτοσ το κερασ µου και το γηρα
σ µου εν ελαιω πιονι12και επειδεν ο οφθαλµοσ µου εν τοισ εχθροισ µου και εν τοισ επανιστανοµενοισ 
επ′ εµε πονηρευοµενοισ ακουσεται το ουσ µου13δικαιοσ ωσ φοινιξ ανθησει ωσει κεδροσ η εν τω λιβαν
ω πληθυνθησεται14πεφυτευµενοι εν τω οικω κυριου εν ταισ αυλαισ του θεου ηµων εξανθησουσιν15ετι 
πληθυνθησονται εν γηρει πιονι και ευπαθουντεσ εσονται16του αναγγειλαι οτι ευθησ κυριοσ ο θεοσ µο
υ και ουκ εστιν αδικια εν αυτω 
 
Chapter 92 
1εισ την ηµεραν του προσαββατου οτε κατωκισται η γη αινοσ ωδησ τω δαυιδ ο κυριοσ εβασιλευσεν ε
υπρεπειαν ενεδυσατο ενεδυσατο κυριοσ δυναµιν και περιεζωσατο και γαρ εστερεωσεν την οικουµενη
ν ητισ ου σαλευθησεται2ετοιµοσ ο θρονοσ σου απο τοτε απο του αιωνοσ συ ει3επηραν οι ποταµοι κυρ
ιε επηραν οι ποταµοι φωνασ αυτων4απο φωνων υδατων πολλων θαυµαστοι οι µετεωρισµοι τησ θαλασ
σησ θαυµαστοσ εν υψηλοισ ο κυριοσ5τα µαρτυρια σου επιστωθησαν σφοδρα τω οικω σου πρεπει αγι
ασµα κυριε εισ µακροτητα ηµερων 
 
Chapter 93 
1ψαλµοσ τω δαυιδ τετραδι σαββατων ο θεοσ εκδικησεων κυριοσ ο θεοσ εκδικησεων επαρρησιασατο2

υψωθητι ο κρινων την γην αποδοσ ανταποδοσιν τοισ υπερηφανοισ3εωσ ποτε αµαρτωλοι κυριε εωσ πο
τε αµαρτωλοι καυχησονται4φθεγξονται και λαλησουσιν αδικιαν λαλησουσιν παντεσ οι εργαζοµενοι 
την ανοµιαν5τον λαον σου κυριε εταπεινωσαν και την κληρονοµιαν σου εκακωσαν6χηραν και προση
λυτον απεκτειναν και ορφανουσ εφονευσαν7και ειπαν ουκ οψεται κυριοσ ουδε συνησει ο θεοσ του ια
κωβ8συνετε δη αφρονεσ εν τω λαω και µωροι ποτε φρονησατε9ο φυτευσασ το ουσ ουχι ακουει η ο πλα
σασ τον οφθαλµον ου κατανοει10ο παιδευων εθνη ουχι ελεγξει ο διδασκων ανθρωπον γνωσιν11κυριοσ 
γινωσκει τουσ διαλογισµουσ των ανθρωπων οτι εισιν µαταιοι12µακαριοσ ανθρωποσ ον αν συ παιδευσ
ησ κυριε και εκ του νοµου σου διδαξησ αυτον13του πραυναι αυτω αφ′ ηµερων πονηρων εωσ ου ορυγη
 τω αµαρτωλω βοθροσ14οτι ουκ απωσεται κυριοσ τον λαον αυτου και την κληρονοµιαν αυτου ουκ εγ
καταλειψει15εωσ ου δικαιοσυνη επιστρεψη εισ κρισιν και εχοµενοι αυτησ παντεσ οι ευθεισ τη καρδια
 διαψαλµα16τισ αναστησεται µοι επι πονηρευοµενουσ η τισ συµπαραστησεται µοι επι εργαζοµενουσ 
την ανοµιαν17ει µη οτι κυριοσ εβοηθησεν µοι παρα βραχυ παρωκησεν τω αδη η ψυχη µου18ει ελεγον 
σεσαλευται ο πουσ µου το ελεοσ σου κυριε βοηθει µοι19κυριε κατα το πληθοσ των οδυνων µου εν τη 
καρδια µου αι παρακλησεισ σου ηγαπησαν την ψυχην µου20µη συµπροσεσται σοι θρονοσ ανοµιασ ο 
πλασσων κοπον επι προσταγµατι21θηρευσουσιν επι ψυχην δικαιου και αιµα αθωον καταδικασονται22

και εγενετο µοι κυριοσ εισ καταφυγην και ο θεοσ µου εισ βοηθον ελπιδοσ µου23και αποδωσει αυτοισ τ
ην ανοµιαν αυτων και κατα την πονηριαν αυτων αφανιει αυτουσ κυριοσ ο θεοσ ηµων 
 
Chapter 94 
1αινοσ ωδησ τω δαυιδ δευτε αγαλλιασωµεθα τω κυριω αλαλαξωµεν τω θεω τω σωτηρι ηµων2προφθασ
ωµεν το προσωπον αυτου εν εξοµολογησει και εν ψαλµοισ αλαλαξωµεν αυτω3οτι θεοσ µεγασ κυριοσ 
και βασιλευσ µεγασ επι παντασ τουσ θεουσ4οτι εν τη χειρι αυτου τα περατα τησ γησ και τα υψη των 
ορεων αυτου εισιν5οτι αυτου εστιν η θαλασσα και αυτοσ εποιησεν αυτην και την ξηραν αι χειρεσ αυ
του επλασαν6δευτε προσκυνησωµεν και προσπεσωµεν αυτω και κλαυσωµεν εναντιον κυριου του ποι
ησαντοσ ηµασ7οτι αυτοσ εστιν ο θεοσ ηµων και ηµεισ λαοσ νοµησ αυτου και προβατα χειροσ αυτου



 σηµερον εαν τησ φωνησ αυτου ακουσητε8µη σκληρυνητε τασ καρδιασ υµων ωσ εν τω παραπικρασµ
ω κατα την ηµεραν του πειρασµου εν τη ερηµω9ου επειρασαν οι πατερεσ υµων εδοκιµασαν και ειδοσ
αν τα εργα µου10τεσσαρακοντα ετη προσωχθισα τη γενεα εκεινη και ειπα αει πλανωνται τη καρδια κ
αι αυτοι ουκ εγνωσαν τασ οδουσ µου11ωσ ωµοσα εν τη οργη µου ει εισελευσονται εισ την καταπαυσι
ν µου 
 
Chapter 95 
1οτε ο οικοσ ωκοδοµειτο µετα την αιχµαλωσιαν ωδη τω δαυιδ ασατε τω κυριω ασµα καινον ασατε τω
 κυριω πασα η γη2ασατε τω κυριω ευλογησατε το ονοµα αυτου ευαγγελιζεσθε ηµεραν εξ ηµερασ το σ
ωτηριον αυτου3αναγγειλατε εν τοισ εθνεσιν την δοξαν αυτου εν πασι τοισ λαοισ τα θαυµασια αυτου4

οτι µεγασ κυριοσ και αινετοσ σφοδρα φοβεροσ εστιν επι παντασ τουσ θεουσ5οτι παντεσ οι θεοι των εθ
νων δαιµονια ο δε κυριοσ τουσ ουρανουσ εποιησεν6εξοµολογησισ και ωραιοτησ ενωπιον αυτου αγιω
συνη και µεγαλοπρεπεια εν τω αγιασµατι αυτου7ενεγκατε τω κυριω αι πατριαι των εθνων ενεγκατε τω
 κυριω δοξαν και τιµην8ενεγκατε τω κυριω δοξαν ονοµατι αυτου αρατε θυσιασ και εισπορευεσθε εισ 
τασ αυλασ αυτου9προσκυνησατε τω κυριω εν αυλη αγια αυτου σαλευθητω απο προσωπου αυτου πα
σα η γη10ειπατε εν τοισ εθνεσιν ο κυριοσ εβασιλευσεν και γαρ κατωρθωσεν την οικουµενην ητισ ου σ
αλευθησεται κρινει λαουσ εν ευθυτητι11ευφραινεσθωσαν οι ουρανοι και αγαλλιασθω η γη σαλευθητ
ω η θαλασσα και το πληρωµα αυτησ12χαρησεται τα πεδια και παντα τα εν αυτοισ τοτε αγαλλιασοντ
αι παντα τα ξυλα του δρυµου13προ προσωπου κυριου οτι ερχεται οτι ερχεται κριναι την γην κρινει τη
ν οικουµενην εν δικαιοσυνη και λαουσ εν τη αληθεια αυτου 
 
Chapter 96 
1τω δαυιδ οτε η γη αυτου καθισταται ο κυριοσ εβασιλευσεν αγαλλιασθω η γη ευφρανθητωσαν νησοι 
πολλαι2νεφελη και γνοφοσ κυκλω αυτου δικαιοσυνη και κριµα κατορθωσισ του θρονου αυτου3πυρ εν
αντιον αυτου προπορευσεται και φλογιει κυκλω τουσ εχθρουσ αυτου4εφαναν αι αστραπαι αυτου τη ο
ικουµενη ειδεν και εσαλευθη η γη5τα ορη ετακησαν ωσει κηροσ απο προσωπου κυριου απο προσωπο
υ κυριου πασησ τησ γησ6ανηγγειλαν οι ουρανοι την δικαιοσυνην αυτου και ειδοσαν παντεσ οι λαοι τ
ην δοξαν αυτου7αισχυνθητωσαν παντεσ οι προσκυνουντεσ τοισ γλυπτοισ οι εγκαυχωµενοι εν τοισ ει
δωλοισ αυτων προσκυνησατε αυτω παντεσ οι αγγελοι αυτου8ηκουσεν και ευφρανθη σιων και ηγαλλι
ασαντο αι θυγατερεσ τησ ιουδαιασ ενεκεν των κριµατων σου κυριε9οτι συ ει κυριοσ ο υψιστοσ επι πα
σαν την γην σφοδρα υπερυψωθησ υπερ παντασ τουσ θεουσ10οι αγαπωντεσ τον κυριον µισειτε πονηρο
ν φυλασσει κυριοσ τασ ψυχασ των οσιων αυτου εκ χειροσ αµαρτωλων ρυσεται αυτουσ11φωσ ανετειλ
εν τω δικαιω και τοισ ευθεσι τη καρδια ευφροσυνη12ευφρανθητε δικαιοι επι τω κυριω και εξοµολογεισ
θε τη µνηµη τησ αγιωσυνησ αυτου 
 
Chapter 97 
1ψαλµοσ τω δαυιδ ασατε τω κυριω ασµα καινον οτι θαυµαστα εποιησεν κυριοσ εσωσεν αυτω η δεξια
 αυτου και ο βραχιων ο αγιοσ αυτου2εγνωρισεν κυριοσ το σωτηριον αυτου εναντιον των εθνων απεκα
λυψεν την δικαιοσυνην αυτου3εµνησθη του ελεουσ αυτου τω ιακωβ και τησ αληθειασ αυτου τω οικω
 ισραηλ ειδοσαν παντα τα περατα τησ γησ το σωτηριον του θεου ηµων4αλαλαξατε τω θεω πασα η γη 
ασατε και αγαλλιασθε και ψαλατε5ψαλατε τω κυριω εν κιθαρα εν κιθαρα και φωνη ψαλµου6εν σαλπι
γξιν ελαταισ και φωνη σαλπιγγοσ κερατινησ αλαλαξατε ενωπιον του βασιλεωσ κυριου7σαλευθητω η 
θαλασσα και το πληρωµα αυτησ η οικουµενη και οι κατοικουντεσ εν αυτη8ποταµοι κροτησουσιν χει
ρι επι το αυτο τα ορη αγαλλιασονται9οτι ηκει κριναι την γην κρινει την οικουµενην εν δικαιοσυνη κα
ι λαουσ εν ευθυτητι 
 
Chapter 98 
1ψαλµοσ τω δαυιδ ο κυριοσ εβασιλευσεν οργιζεσθωσαν λαοι ο καθηµενοσ επι των χερουβιν σαλευθη
τω η γη2κυριοσ εν σιων µεγασ και υψηλοσ εστιν επι παντασ τουσ λαουσ3εξοµολογησασθωσαν τω ονο
µατι σου τω µεγαλω οτι φοβερον και αγιον εστιν4και τιµη βασιλεωσ κρισιν αγαπα συ ητοιµασασ ευθυ
τητασ κρισιν και δικαιοσυνην εν ιακωβ συ εποιησασ5υψουτε κυριον τον θεον ηµων και προσκυνειτε 
τω υποποδιω των ποδων αυτου οτι αγιοσ εστιν6µωυσησ και ααρων εν τοισ ιερευσιν αυτου και σαµου
ηλ εν τοισ επικαλουµενοισ το ονοµα αυτου επεκαλουντο τον κυριον και αυτοσ επηκουσεν αυτων7εν 
στυλω νεφελησ ελαλει προσ αυτουσ εφυλασσον τα µαρτυρια αυτου και τα προσταγµατα α εδωκεν αυ
τοισ8κυριε ο θεοσ ηµων συ επηκουεσ αυτων ο θεοσ συ ευιλατοσ εγινου αυτοισ και εκδικων επι παντα
 τα επιτηδευµατα αυτων9υψουτε κυριον τον θεον ηµων και προσκυνειτε εισ οροσ αγιον αυτου οτι αγι
οσ κυριοσ ο θεοσ ηµων 
 



Chapter 99 
1ψαλµοσ εισ εξοµολογησιν αλαλαξατε τω κυριω πασα η γη2δουλευσατε τω κυριω εν ευφροσυνη εισελ
θατε ενωπιον αυτου εν αγαλλιασει3γνωτε οτι κυριοσ αυτοσ εστιν ο θεοσ αυτοσ εποιησεν ηµασ και ου
χ ηµεισ λαοσ αυτου και προβατα τησ νοµησ αυτου4εισελθατε εισ τασ πυλασ αυτου εν εξοµολογησει 
εισ τασ αυλασ αυτου εν υµνοισ εξοµολογεισθε αυτω αινειτε το ονοµα αυτου5οτι χρηστοσ κυριοσ εισ 
τον αιωνα το ελεοσ αυτου και εωσ γενεασ και γενεασ η αληθεια αυτου 
 
Chapter 100 
1τω δαυιδ ψαλµοσ ελεοσ και κρισιν ασοµαι σοι κυριε2ψαλω και συνησω εν οδω αµωµω ποτε ηξεισ πρ
οσ µε διεπορευοµην εν ακακια καρδιασ µου εν µεσω του οικου µου3ου προεθεµην προ οφθαλµων µου 
πραγµα παρανοµον ποιουντασ παραβασεισ εµισησα4ουκ εκολληθη µοι καρδια σκαµβη εκκλινοντοσ 
απ′ εµου του πονηρου ουκ εγινωσκον5τον καταλαλουντα λαθρα του πλησιον αυτου τουτον εξεδιωκον
 υπερηφανω οφθαλµω και απληστω καρδια τουτω ου συνησθιον6οι οφθαλµοι µου επι τουσ πιστουσ τη
σ γησ του συγκαθησθαι αυτουσ µετ′ εµου πορευοµενοσ εν οδω αµωµω ουτοσ µοι ελειτουργει7ου κατω
κει εν µεσω τησ οικιασ µου ποιων υπερηφανιαν λαλων αδικα ου κατευθυνεν εναντιον των οφθαλµων 
µου8εισ τασ πρωιασ απεκτεννον παντασ τουσ αµαρτωλουσ τησ γησ του εξολεθρευσαι εκ πολεωσ κυρ
ιου παντασ τουσ εργαζοµενουσ την ανοµιαν 
 
Chapter 101 
1προσευχη τω πτωχω οταν ακηδιαση και εναντιον κυριου εκχεη την δεησιν αυτου2εισακουσον κυριε 
τησ προσευχησ µου και η κραυγη µου προσ σε ελθατω3µη αποστρεψησ το προσωπον σου απ′ εµου εν 
η αν ηµερα θλιβωµαι κλινον το ουσ σου προσ µε εν η αν ηµερα επικαλεσωµαι σε ταχυ εισακουσον µ
ου4οτι εξελιπον ωσει καπνοσ αι ηµεραι µου και τα οστα µου ωσει φρυγιον συνεφρυγησαν5επληγη ωσε
ι χορτοσ και εξηρανθη η καρδια µου οτι επελαθοµην του φαγειν τον αρτον µου6απο φωνησ του στενα
γµου µου εκολληθη το οστουν µου τη σαρκι µου7ωµοιωθην πελεκανι ερηµικω εγενηθην ωσει νυκτικο
ραξ εν οικοπεδω8ηγρυπνησα και εγενηθην ωσει στρουθιον µοναζον επι δωµατι9ολην την ηµεραν ωνει
διζον µε οι εχθροι µου και οι επαινουντεσ µε κατ′ εµου ωµνυον10οτι σποδον ωσει αρτον εφαγον και το
 ποµα µου µετα κλαυθµου εκιρνων11απο προσωπου τησ οργησ σου και του θυµου σου οτι επαρασ κατ
ερραξασ µε12αι ηµεραι µου ωσει σκια εκλιθησαν και εγω ωσει χορτοσ εξηρανθην13συ δε κυριε εισ τον
 αιωνα µενεισ και το µνηµοσυνον σου εισ γενεαν και γενεαν14συ αναστασ οικτιρησεισ την σιων οτι κ
αιροσ του οικτιρησαι αυτην οτι ηκει καιροσ15οτι ευδοκησαν οι δουλοι σου τουσ λιθουσ αυτησ και το
ν χουν αυτησ οικτιρησουσιν16και φοβηθησονται τα εθνη το ονοµα κυριου και παντεσ οι βασιλεισ τη
σ γησ την δοξαν σου17οτι οικοδοµησει κυριοσ την σιων και οφθησεται εν τη δοξη αυτου18επεβλεψεν ε
πι την προσευχην των ταπεινων και ουκ εξουδενωσεν την δεησιν αυτων19γραφητω αυτη εισ γενεαν ετ
εραν και λαοσ ο κτιζοµενοσ αινεσει τον κυριον20οτι εξεκυψεν εξ υψουσ αγιου αυτου κυριοσ εξ ουρα
νου επι την γην επεβλεψεν21του ακουσαι τον στεναγµον των πεπεδηµενων του λυσαι τουσ υιουσ των τ
εθανατωµενων22του αναγγειλαι εν σιων το ονοµα κυριου και την αινεσιν αυτου εν ιερουσαληµ23εν τω
 συναχθηναι λαουσ επι το αυτο και βασιλειασ του δουλευειν τω κυριω24απεκριθη αυτω εν οδω ισχυο
σ αυτου την ολιγοτητα των ηµερων µου αναγγειλον µοι25µη αναγαγησ µε εν ηµισει ηµερων µου εν γεν
εα γενεων τα ετη σου26κατ′ αρχασ συ κυριε την γην εθεµελιωσασ και εργα των χειρων σου εισιν οι ου
ρανοι27αυτοι απολουνται συ δε διαµενεισ και παντεσ ωσ ιµατιον παλαιωθησονται και ωσει περιβολα
ιον αλλαξεισ αυτουσ και αλλαγησονται28συ δε ο αυτοσ ει και τα ετη σου ουκ εκλειψουσιν29οι υιοι τω
ν δουλων σου κατασκηνωσουσιν και το σπερµα αυτων εισ τον αιωνα κατευθυνθησεται 
 
Chapter 102 
1τω δαυιδ ευλογει η ψυχη µου τον κυριον και παντα τα εντοσ µου το ονοµα το αγιον αυτου2ευλογει η 
ψυχη µου τον κυριον και µη επιλανθανου πασασ τασ ανταποδοσεισ αυτου3τον ευιλατευοντα πασαισ
 ταισ ανοµιαισ σου τον ιωµενον πασασ τασ νοσουσ σου4τον λυτρουµενον εκ φθορασ την ζωην σου τ
ον στεφανουντα σε εν ελεει και οικτιρµοισ5τον εµπιπλωντα εν αγαθοισ την επιθυµιαν σου ανακαινισ
θησεται ωσ αετου η νεοτησ σου6ποιων ελεηµοσυνασ ο κυριοσ και κριµα πασι τοισ αδικουµενοισ7εγν
ωρισεν τασ οδουσ αυτου τω µωυση τοισ υιοισ ισραηλ τα θεληµατα αυτου8οικτιρµων και ελεηµων ο κ
υριοσ µακροθυµοσ και πολυελεοσ9ουκ εισ τελοσ οργισθησεται ουδε εισ τον αιωνα µηνιει10ου κατα τ
ασ αµαρτιασ ηµων εποιησεν ηµιν ουδε κατα τασ ανοµιασ ηµων ανταπεδωκεν ηµιν11οτι κατα το υψοσ
 του ουρανου απο τησ γησ εκραταιωσεν κυριοσ το ελεοσ αυτου επι τουσ φοβουµενουσ αυτον12καθ′ ο
σον απεχουσιν ανατολαι απο δυσµων εµακρυνεν αφ′ ηµων τασ ανοµιασ ηµων13καθωσ οικτιρει πατηρ
 υιουσ οικτιρησεν κυριοσ τουσ φοβουµενουσ αυτον14οτι αυτοσ εγνω το πλασµα ηµων µνησθητι οτι χ
ουσ εσµεν15ανθρωποσ ωσει χορτοσ αι ηµεραι αυτου ωσει ανθοσ του αγρου ουτωσ εξανθησει16οτι πνε
υµα διηλθεν εν αυτω και ουχ υπαρξει και ουκ επιγνωσεται ετι τον τοπον αυτου17το δε ελεοσ του κυρι



ου απο του αιωνοσ και εωσ του αιωνοσ επι τουσ φοβουµενουσ αυτον και η δικαιοσυνη αυτου επι υιο
υσ υιων18τοισ φυλασσουσιν την διαθηκην αυτου και µεµνηµενοισ των εντολων αυτου του ποιησαι α
υτασ19κυριοσ εν τω ουρανω ητοιµασεν τον θρονον αυτου και η βασιλεια αυτου παντων δεσποζει20ευ
λογειτε τον κυριον παντεσ οι αγγελοι αυτου δυνατοι ισχυι ποιουντεσ τον λογον αυτου του ακουσαι τ
ησ φωνησ των λογων αυτου21ευλογειτε τον κυριον πασαι αι δυναµεισ αυτου λειτουργοι αυτου ποιουν
τεσ το θεληµα αυτου22ευλογειτε τον κυριον παντα τα εργα αυτου εν παντι τοπω τησ δεσποτειασ αυτο
υ ευλογει η ψυχη µου τον κυριον 
 
Chapter 103 
1τω δαυιδ ευλογει η ψυχη µου τον κυριον κυριε ο θεοσ µου εµεγαλυνθησ σφοδρα εξοµολογησιν και ευ
πρεπειαν ενεδυσω2αναβαλλοµενοσ φωσ ωσ ιµατιον εκτεινων τον ουρανον ωσει δερριν3ο στεγαζων εν 
υδασιν τα υπερωα αυτου ο τιθεισ νεφη την επιβασιν αυτου ο περιπατων επι πτερυγων ανεµων4ο ποιω
ν τουσ αγγελουσ αυτου πνευµατα και τουσ λειτουργουσ αυτου πυρ φλεγον5εθεµελιωσεν την γην επι τ
ην ασφαλειαν αυτησ ου κλιθησεται εισ τον αιωνα του αιωνοσ6αβυσσοσ ωσ ιµατιον το περιβολαιον α
υτου επι των ορεων στησονται υδατα7απο επιτιµησεωσ σου φευξονται απο φωνησ βροντησ σου δειλι
ασουσιν8αναβαινουσιν ορη και καταβαινουσιν πεδια εισ τοπον ον εθεµελιωσασ αυτοισ9οριον εθου ο
 ου παρελευσονται ουδε επιστρεψουσιν καλυψαι την γην10ο εξαποστελλων πηγασ εν φαραγξιν ανα µε
σον των ορεων διελευσονται υδατα11ποτιουσιν παντα τα θηρια του αγρου προσδεξονται οναγροι εισ 
διψαν αυτων12επ′ αυτα τα πετεινα του ουρανου κατασκηνωσει εκ µεσου των πετρων δωσουσιν φωνην
13ποτιζων ορη εκ των υπερωων αυτου απο καρπου των εργων σου χορτασθησεται η γη14εξανατελλων 
χορτον τοισ κτηνεσιν και χλοην τη δουλεια των ανθρωπων του εξαγαγειν αρτον εκ τησ γησ15και οινο
σ ευφραινει καρδιαν ανθρωπου του ιλαρυναι προσωπον εν ελαιω και αρτοσ καρδιαν ανθρωπου στηρ
ιζει16χορτασθησεται τα ξυλα του πεδιου αι κεδροι του λιβανου ασ εφυτευσεν17εκει στρουθια εννοσσε
υσουσιν του ερωδιου η οικια ηγειται αυτων18ορη τα υψηλα ταισ ελαφοισ πετρα καταφυγη τοισ χοιρο
γρυλλιοισ19εποιησεν σεληνην εισ καιρουσ ο ηλιοσ εγνω την δυσιν αυτου20εθου σκοτοσ και εγενετο νυ
ξ εν αυτη διελευσονται παντα τα θηρια του δρυµου21σκυµνοι ωρυοµενοι αρπασαι και ζητησαι παρα 
του θεου βρωσιν αυτοισ22ανετειλεν ο ηλιοσ και συνηχθησαν και εν ταισ µανδραισ αυτων κοιτασθησ
ονται23εξελευσεται ανθρωποσ επι το εργον αυτου και επι την εργασιαν αυτου εωσ εσπερασ24ωσ εµεγα
λυνθη τα εργα σου κυριε παντα εν σοφια εποιησασ επληρωθη η γη τησ κτησεωσ σου25αυτη η θαλασσ
α η µεγαλη και ευρυχωροσ εκει ερπετα ων ουκ εστιν αριθµοσ ζωα µικρα µετα µεγαλων26εκει πλοια δι
απορευονται δρακων ουτοσ ον επλασασ εµπαιζειν αυτω27παντα προσ σε προσδοκωσιν δουναι την τρ
οφην αυτοισ ευκαιρον28δοντοσ σου αυτοισ συλλεξουσιν ανοιξαντοσ δε σου την χειρα τα συµπαντα π
λησθησονται χρηστοτητοσ29αποστρεψαντοσ δε σου το προσωπον ταραχθησονται αντανελεισ το πνευ
µα αυτων και εκλειψουσιν και εισ τον χουν αυτων επιστρεψουσιν30εξαποστελεισ το πνευµα σου και 
κτισθησονται και ανακαινιεισ το προσωπον τησ γησ31ητω η δοξα κυριου εισ τον αιωνα ευφρανθησετ
αι κυριοσ επι τοισ εργοισ αυτου32ο επιβλεπων επι την γην και ποιων αυτην τρεµειν ο απτοµενοσ των ο
ρεων και καπνιζονται33ασω τω κυριω εν τη ζωη µου ψαλω τω θεω µου εωσ υπαρχω34ηδυνθειη αυτω η 
διαλογη µου εγω δε ευφρανθησοµαι επι τω κυριω35εκλιποισαν αµαρτωλοι απο τησ γησ και ανοµοι ωσ
τε µη υπαρχειν αυτουσ ευλογει η ψυχη µου τον κυριον 
 
Chapter 104 
1αλληλουια εξοµολογεισθε τω κυριω και επικαλεισθε το ονοµα αυτου απαγγειλατε εν τοισ εθνεσιν τα 
εργα αυτου2ασατε αυτω και ψαλατε αυτω διηγησασθε παντα τα θαυµασια αυτου3επαινεισθε εν τω ον
οµατι τω αγιω αυτου ευφρανθητω καρδια ζητουντων τον κυριον4ζητησατε τον κυριον και κραταιωθη
τε ζητησατε το προσωπον αυτου δια παντοσ5µνησθητε των θαυµασιων αυτου ων εποιησεν τα τερατα 
αυτου και τα κριµατα του στοµατοσ αυτου6σπερµα αβρααµ δουλοι αυτου υιοι ιακωβ εκλεκτοι αυτου
7αυτοσ κυριοσ ο θεοσ ηµων εν παση τη γη τα κριµατα αυτου8εµνησθη εισ τον αιωνα διαθηκησ αυτου
 λογου ου ενετειλατο εισ χιλιασ γενεασ9ον διεθετο τω αβρααµ και του ορκου αυτου τω ισαακ10και εστ
ησεν αυτην τω ιακωβ εισ προσταγµα και τω ισραηλ διαθηκην αιωνιον11λεγων σοι δωσω την γην χανα
αν σχοινισµα κληρονοµιασ υµων12εν τω ειναι αυτουσ αριθµω βραχεισ ολιγοστουσ και παροικουσ εν 
αυτη13και διηλθον εξ εθνουσ εισ εθνοσ εκ βασιλειασ εισ λαον ετερον14ουκ αφηκεν ανθρωπον αδικησ
αι αυτουσ και ηλεγξεν υπερ αυτων βασιλεισ15µη απτεσθε των χριστων µου και εν τοισ προφηταισ µο
υ µη πονηρευεσθε16και εκαλεσεν λιµον επι την γην παν στηριγµα αρτου συνετριψεν17απεστειλεν εµπρ
οσθεν αυτων ανθρωπον εισ δουλον επραθη ιωσηφ18εταπεινωσαν εν πεδαισ τουσ ποδασ αυτου σιδηρο
ν διηλθεν η ψυχη αυτου19µεχρι του ελθειν τον λογον αυτου το λογιον κυριου επυρωσεν αυτον20απεστ
ειλεν βασιλευσ και ελυσεν αυτον αρχων λαων και αφηκεν αυτον21κατεστησεν αυτον κυριον του οικο
υ αυτου και αρχοντα πασησ τησ κτησεωσ αυτου22του παιδευσαι τουσ αρχοντασ αυτου ωσ εαυτον κ
αι τουσ πρεσβυτερουσ αυτου σοφισαι23και εισηλθεν ισραηλ εισ αιγυπτον και ιακωβ παρωκησεν εν γη



 χαµ24και ηυξησεν τον λαον αυτου σφοδρα και εκραταιωσεν αυτον υπερ τουσ εχθρουσ αυτου25µετεστ
ρεψεν την καρδιαν αυτων του µισησαι τον λαον αυτου του δολιουσθαι εν τοισ δουλοισ αυτου26εξαπε
στειλεν µωυσην τον δουλον αυτου ααρων ον εξελεξατο αυτον27εθετο εν αυτοισ τουσ λογουσ των σηµ
ειων αυτου και των τερατων εν γη χαµ28εξαπεστειλεν σκοτοσ και εσκοτασεν και παρεπικραναν τουσ 
λογουσ αυτου29µετεστρεψεν τα υδατα αυτων εισ αιµα και απεκτεινεν τουσ ιχθυασ αυτων30εξηρψεν η 
γη αυτων βατραχουσ εν τοισ ταµιειοισ των βασιλεων αυτων31ειπεν και ηλθεν κυνοµυια και σκνιπεσ ε
ν πασι τοισ οριοισ αυτων32εθετο τασ βροχασ αυτων χαλαζαν πυρ καταφλεγον εν τη γη αυτων33και επ
αταξεν τασ αµπελουσ αυτων και τασ συκασ αυτων και συνετριψεν παν ξυλον οριου αυτων34ειπεν κα
ι ηλθεν ακρισ και βρουχοσ ου ουκ ην αριθµοσ35και κατεφαγεν παντα τον χορτον εν τη γη αυτων και κ
ατεφαγεν τον καρπον τησ γησ αυτων36και επαταξεν παν πρωτοτοκον εν τη γη αυτων απαρχην παντοσ 
πονου αυτων37και εξηγαγεν αυτουσ εν αργυριω και χρυσιω και ουκ ην εν ταισ φυλαισ αυτων ασθενω
ν38ευφρανθη αιγυπτοσ εν τη εξοδω αυτων οτι επεπεσεν ο φοβοσ αυτων επ′ αυτουσ39διεπετασεν νεφελη
ν εισ σκεπην αυτοισ και πυρ του φωτισαι αυτοισ την νυκτα40ητησαν και ηλθεν ορτυγοµητρα και αρτ
ον ουρανου ενεπλησεν αυτουσ41διερρηξεν πετραν και ερρυησαν υδατα επορευθησαν εν ανυδροισ πο
ταµοι42οτι εµνησθη του λογου του αγιου αυτου του προσ αβρααµ τον δουλον αυτου43και εξηγαγεν το
ν λαον αυτου εν αγαλλιασει και τουσ εκλεκτουσ αυτου εν ευφροσυνη44και εδωκεν αυτοισ χωρασ εθν
ων και πονουσ λαων εκληρονοµησαν45οπωσ αν φυλαξωσιν τα δικαιωµατα αυτου και τον νοµον αυτο
υ εκζητησωσιν 
 
Chapter 105 
1αλληλουια εξοµολογεισθε τω κυριω οτι χρηστοσ οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου2τισ λαλησει τασ 
δυναστειασ του κυριου ακουστασ ποιησει πασασ τασ αινεσεισ αυτου3µακαριοι οι φυλασσοντεσ κρι
σιν και ποιουντεσ δικαιοσυνην εν παντι καιρω4µνησθητι ηµων κυριε εν τη ευδοκια του λαου σου επι
σκεψαι ηµασ εν τω σωτηριω σου5του ιδειν εν τη χρηστοτητι των εκλεκτων σου του ευφρανθηναι εν τ
η ευφροσυνη του εθνουσ σου του επαινεισθαι µετα τησ κληρονοµιασ σου6ηµαρτοµεν µετα των πατερ
ων ηµων ηνοµησαµεν ηδικησαµεν7οι πατερεσ ηµων εν αιγυπτω ου συνηκαν τα θαυµασια σου ουκ εµ
νησθησαν του πληθουσ του ελεουσ σου και παρεπικραναν αναβαινοντεσ εν τη ερυθρα θαλασση8και
 εσωσεν αυτουσ ενεκεν του ονοµατοσ αυτου του γνωρισαι την δυναστειαν αυτου9και επετιµησεν τη ε
ρυθρα θαλασση και εξηρανθη και ωδηγησεν αυτουσ εν αβυσσω ωσ εν ερηµω10και εσωσεν αυτουσ εκ 
χειροσ µισουντων και ελυτρωσατο αυτουσ εκ χειροσ εχθρου11και εκαλυψεν υδωρ τουσ θλιβοντασ αυ
τουσ εισ εξ αυτων ουχ υπελειφθη12και επιστευσαν εν τοισ λογοισ αυτου και ησαν την αινεσιν αυτου1

3εταχυναν επελαθοντο των εργων αυτου ουχ υπεµειναν την βουλην αυτου14και επεθυµησαν επιθυµια
ν εν τη ερηµω και επειρασαν τον θεον εν ανυδρω15και εδωκεν αυτοισ το αιτηµα αυτων και εξαπεστει
λεν πλησµονην εισ τασ ψυχασ αυτων16και παρωργισαν µωυσην εν τη παρεµβολη και ααρων τον αγιο
ν κυριου17ηνοιχθη η γη και κατεπιεν δαθαν και εκαλυψεν επι την συναγωγην αβιρων18και εξεκαυθη π
υρ εν τη συναγωγη αυτων φλοξ κατεφλεξεν αµαρτωλουσ19και εποιησαν µοσχον εν χωρηβ και προσεκ
υνησαν τω γλυπτω20και ηλλαξαντο την δοξαν αυτων εν οµοιωµατι µοσχου εσθοντοσ χορτον21επελαθ
οντο του θεου του σωζοντοσ αυτουσ του ποιησαντοσ µεγαλα εν αιγυπτω22θαυµαστα εν γη χαµ φοβερ
α επι θαλασσησ ερυθρασ23και ειπεν του εξολεθρευσαι αυτουσ ει µη µωυσησ ο εκλεκτοσ αυτου εστη ε
ν τη θραυσει ενωπιον αυτου του αποστρεψαι την οργην αυτου του µη εξολεθρευσαι24και εξουδενωσα
ν γην επιθυµητην ουκ επιστευσαν τω λογω αυτου25και εγογγυσαν εν τοισ σκηνωµασιν αυτων ουκ ειση
κουσαν τησ φωνησ κυριου26και επηρεν την χειρα αυτου αυτοισ του καταβαλειν αυτουσ εν τη ερηµω2

7και του καταβαλειν το σπερµα αυτων εν τοισ εθνεσιν και διασκορπισαι αυτουσ εν ταισ χωραισ28και 
ετελεσθησαν τω βεελφεγωρ και εφαγον θυσιασ νεκρων29και παρωξυναν αυτον εν τοισ επιτηδευµασιν 
αυτων και επληθυνθη εν αυτοισ η πτωσισ30και εστη φινεεσ και εξιλασατο και εκοπασεν η θραυσισ31κ
αι ελογισθη αυτω εισ δικαιοσυνην εισ γενεαν και γενεαν εωσ του αιωνοσ32και παρωργισαν αυτον εφ′ 
υδατοσ αντιλογιασ και εκακωθη µωυσησ δι′ αυτουσ33οτι παρεπικραναν το πνευµα αυτου και διεστει
λεν εν τοισ χειλεσιν αυτου34ουκ εξωλεθρευσαν τα εθνη α ειπεν κυριοσ αυτοισ35και εµιγησαν εν τοισ 
εθνεσιν και εµαθον τα εργα αυτων36και εδουλευσαν τοισ γλυπτοισ αυτων και εγενηθη αυτοισ εισ σκα
νδαλον37και εθυσαν τουσ υιουσ αυτων και τασ θυγατερασ αυτων τοισ δαιµονιοισ38και εξεχεαν αιµα 
αθωον αιµα υιων αυτων και θυγατερων ων εθυσαν τοισ γλυπτοισ χανααν και εφονοκτονηθη η γη εν τ
οισ αιµασιν39και εµιανθη εν τοισ εργοισ αυτων και επορνευσαν εν τοισ επιτηδευµασιν αυτων40και ωρ
γισθη θυµω κυριοσ επι τον λαον αυτου και εβδελυξατο την κληρονοµιαν αυτου41και παρεδωκεν αυτο
υσ εισ χειρασ εθνων και εκυριευσαν αυτων οι µισουντεσ αυτουσ42και εθλιψαν αυτουσ οι εχθροι αυτ
ων και εταπεινωθησαν υπο τασ χειρασ αυτων43πλεονακισ ερρυσατο αυτουσ αυτοι δε παρεπικραναν 
αυτον εν τη βουλη αυτων και εταπεινωθησαν εν ταισ ανοµιαισ αυτων44και ειδεν εν τω θλιβεσθαι αυτ
ουσ εν τω αυτον εισακουσαι τησ δεησεωσ αυτων45και εµνησθη τησ διαθηκησ αυτου και µετεµεληθη 
κατα το πληθοσ του ελεουσ αυτου46και εδωκεν αυτουσ εισ οικτιρµουσ εναντιον παντων των αιχµαλω



τισαντων αυτουσ47σωσον ηµασ κυριε ο θεοσ ηµων και επισυναγαγε ηµασ εκ των εθνων του εξοµολογ
ησασθαι τω ονοµατι τω αγιω σου του εγκαυχασθαι εν τη αινεσει σου48ευλογητοσ κυριοσ ο θεοσ ισρα
ηλ απο του αιωνοσ και εωσ του αιωνοσ και ερει πασ ο λαοσ γενοιτο γενοιτο 
 
Chapter 106 
1αλληλουια εξοµολογεισθε τω κυριω οτι χρηστοσ οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου2ειπατωσαν οι λελ
υτρωµενοι υπο κυριου ουσ ελυτρωσατο εκ χειροσ εχθρου3εκ των χωρων συνηγαγεν αυτουσ απο ανατ
ολων και δυσµων και βορρα και θαλασσησ4επλανηθησαν εν τη ερηµω εν ανυδρω οδον πολεωσ κατοι
κητηριου ουχ ευρον5πεινωντεσ και διψωντεσ η ψυχη αυτων εν αυτοισ εξελιπεν6και εκεκραξαν προσ 
κυριον εν τω θλιβεσθαι αυτουσ και εκ των αναγκων αυτων ερρυσατο αυτουσ7και ωδηγησεν αυτουσ ε
ισ οδον ευθειαν του πορευθηναι εισ πολιν κατοικητηριου8εξοµολογησασθωσαν τω κυριω τα ελεη αυτ
ου και τα θαυµασια αυτου τοισ υιοισ των ανθρωπων9οτι εχορτασεν ψυχην κενην και ψυχην πεινωσα
ν ενεπλησεν αγαθων10καθηµενουσ εν σκοτει και σκια θανατου πεπεδηµενουσ εν πτωχεια και σιδηρω1

1οτι παρεπικραναν τα λογια του θεου και την βουλην του υψιστου παρωξυναν12και εταπεινωθη εν κο
ποισ η καρδια αυτων ησθενησαν και ουκ ην ο βοηθων13και εκεκραξαν προσ κυριον εν τω θλιβεσθαι 
αυτουσ και εκ των αναγκων αυτων εσωσεν αυτουσ14και εξηγαγεν αυτουσ εκ σκοτουσ και σκιασ θανα
του και τουσ δεσµουσ αυτων διερρηξεν15εξοµολογησασθωσαν τω κυριω τα ελεη αυτου και τα θαυµα
σια αυτου τοισ υιοισ των ανθρωπων16οτι συνετριψεν πυλασ χαλκασ και µοχλουσ σιδηρουσ συνεκλα
σεν17αντελαβετο αυτων εξ οδου ανοµιασ αυτων δια γαρ τασ ανοµιασ αυτων εταπεινωθησαν18παν βρ
ωµα εβδελυξατο η ψυχη αυτων και ηγγισαν εωσ των πυλων του θανατου19και εκεκραξαν προσ κυριο
ν εν τω θλιβεσθαι αυτουσ και εκ των αναγκων αυτων εσωσεν αυτουσ20απεστειλεν τον λογον αυτου κ
αι ιασατο αυτουσ και ερρυσατο αυτουσ εκ των διαφθορων αυτων21εξοµολογησασθωσαν τω κυριω τα 
ελεη αυτου και τα θαυµασια αυτου τοισ υιοισ των ανθρωπων22και θυσατωσαν θυσιαν αινεσεωσ και 
εξαγγειλατωσαν τα εργα αυτου εν αγαλλιασει23οι καταβαινοντεσ εισ την θαλασσαν εν πλοιοισ ποιου
ντεσ εργασιαν εν υδασι πολλοισ24αυτοι ειδοσαν τα εργα κυριου και τα θαυµασια αυτου εν τω βυθω25

ειπεν και εστη πνευµα καταιγιδοσ και υψωθη τα κυµατα αυτησ26αναβαινουσιν εωσ των ουρανων και
 καταβαινουσιν εωσ των αβυσσων η ψυχη αυτων εν κακοισ ετηκετο27εταραχθησαν εσαλευθησαν ωσ 
ο µεθυων και πασα η σοφια αυτων κατεποθη28και εκεκραξαν προσ κυριον εν τω θλιβεσθαι αυτουσ κα
ι εκ των αναγκων αυτων εξηγαγεν αυτουσ29και επεταξεν τη καταιγιδι και εστη εισ αυραν και εσιγησα
ν τα κυµατα αυτησ30και ευφρανθησαν οτι ησυχασαν και ωδηγησεν αυτουσ επι λιµενα θεληµατοσ αυ
των31εξοµολογησασθωσαν τω κυριω τα ελεη αυτου και τα θαυµασια αυτου τοισ υιοισ των ανθρωπων
32υψωσατωσαν αυτον εν εκκλησια λαου και εν καθεδρα πρεσβυτερων αινεσατωσαν αυτον33εθετο ποτ
αµουσ εισ ερηµον και διεξοδουσ υδατων εισ διψαν34γην καρποφορον εισ αλµην απο κακιασ των κατο
ικουντων εν αυτη35εθετο ερηµον εισ λιµνασ υδατων και γην ανυδρον εισ διεξοδουσ υδατων36και κατ
ωκισεν εκει πεινωντασ και συνεστησαντο πολιν κατοικεσιασ37και εσπειραν αγρουσ και εφυτευσαν α
µπελωνασ και εποιησαν καρπον γενηµατοσ38και ευλογησεν αυτουσ και επληθυνθησαν σφοδρα και τ
α κτηνη αυτων ουκ εσµικρυνεν39και ωλιγωθησαν και εκακωθησαν απο θλιψεωσ κακων και οδυνησ40ε
ξεχυθη εξουδενωσισ επ′ αρχοντασ και επλανησεν αυτουσ εν αβατω και ουχ οδω41και εβοηθησεν πεν
ητι εκ πτωχειασ και εθετο ωσ προβατα πατριασ42οψονται ευθεισ και ευφρανθησονται και πασα ανοµ
ια εµφραξει το στοµα αυτησ43τισ σοφοσ και φυλαξει ταυτα και συνησουσιν τα ελεη του κυριου 
 
Chapter 107 
1ωδη ψαλµου τω δαυιδ2ετοιµη η καρδια µου ο θεοσ ετοιµη η καρδια µου ασοµαι και ψαλω εν τη δοξη
 µου3εξεγερθητι ψαλτηριον και κιθαρα εξεγερθησοµαι ορθρου4εξοµολογησοµαι σοι εν λαοισ κυριε κα
ι ψαλω σοι εν εθνεσιν5οτι µεγα επανω των ουρανων το ελεοσ σου και εωσ των νεφελων η αληθεια σου
6υψωθητι επι τουσ ουρανουσ ο θεοσ και επι πασαν την γην η δοξα σου7οπωσ αν ρυσθωσιν οι αγαπητ
οι σου σωσον τη δεξια σου και επακουσον µου8ο θεοσ ελαλησεν εν τω αγιω αυτου υψωθησοµαι και δ
ιαµεριω σικιµα και την κοιλαδα των σκηνων διαµετρησω9εµοσ εστιν γαλααδ και εµοσ εστιν µανασσ
η και εφραιµ αντιληµψισ τησ κεφαλησ µου ιουδασ βασιλευσ µου10µωαβ λεβησ τησ ελπιδοσ µου επι τ
ην ιδουµαιαν εκτενω το υποδηµα µου εµοι αλλοφυλοι υπεταγησαν11τισ απαξει µε εισ πολιν περιοχησ 
τισ οδηγησει µε εωσ τησ ιδουµαιασ12ουχι συ ο θεοσ ο απωσαµενοσ ηµασ και ουκ εξελευση ο θεοσ εν 
ταισ δυναµεσιν ηµων13δοσ ηµιν βοηθειαν εκ θλιψεωσ και µαταια σωτηρια ανθρωπου14εν τω θεω ποιη
σοµεν δυναµιν και αυτοσ εξουδενωσει τουσ εχθρουσ ηµων 
 
Chapter 108 
1εισ το τελοσ τω δαυιδ ψαλµοσ ο θεοσ την αινεσιν µου µη παρασιωπησησ2οτι στοµα αµαρτωλου και 
στοµα δολιου επ′ εµε ηνοιχθη ελαλησαν κατ′ εµου γλωσση δολια3και λογοισ µισουσ εκυκλωσαν µε κ
αι επολεµησαν µε δωρεαν4αντι του αγαπαν µε ενδιεβαλλον µε εγω δε προσευχοµην5και εθεντο κατ′ εµ



ου κακα αντι αγαθων και µισοσ αντι τησ αγαπησεωσ µου6καταστησον επ′ αυτον αµαρτωλον και δια
βολοσ στητω εκ δεξιων αυτου7εν τω κρινεσθαι αυτον εξελθοι καταδεδικασµενοσ και η προσευχη αυτ
ου γενεσθω εισ αµαρτιαν8γενηθητωσαν αι ηµεραι αυτου ολιγαι και την επισκοπην αυτου λαβοι ετερο
σ9γενηθητωσαν οι υιοι αυτου ορφανοι και η γυνη αυτου χηρα10σαλευοµενοι µεταναστητωσαν οι υιοι
 αυτου και επαιτησατωσαν εκβληθητωσαν εκ των οικοπεδων αυτων11εξερευνησατω δανειστησ παντα
 οσα υπαρχει αυτω διαρπασατωσαν αλλοτριοι τουσ πονουσ αυτου12µη υπαρξατω αυτω αντιληµπτωρ
 µηδε γενηθητω οικτιρµων τοισ ορφανοισ αυτου13γενηθητω τα τεκνα αυτου εισ εξολεθρευσιν εν γενεα
 µια εξαλειφθητω το ονοµα αυτου14αναµνησθειη η ανοµια των πατερων αυτου εναντι κυριου και η α
µαρτια τησ µητροσ αυτου µη εξαλειφθειη15γενηθητωσαν εναντι κυριου δια παντοσ και εξολεθρευθει
η εκ γησ το µνηµοσυνον αυτων16ανθ′ ων ουκ εµνησθη του ποιησαι ελεοσ και κατεδιωξεν ανθρωπον π
ενητα και πτωχον και κατανενυγµενον τη καρδια του θανατωσαι17και ηγαπησεν καταραν και ηξει αυ
τω και ουκ ηθελησεν ευλογιαν και µακρυνθησεται απ′ αυτου18και ενεδυσατο καταραν ωσ ιµατιον κα
ι εισηλθεν ωσ υδωρ εισ τα εγκατα αυτου και ωσει ελαιον εν τοισ οστεοισ αυτου19γενηθητω αυτω ωσ ι
µατιον ο περιβαλλεται και ωσει ζωνη ην δια παντοσ περιζωννυται20τουτο το εργον των ενδιαβαλλοντ
ων µε παρα κυριου και των λαλουντων πονηρα κατα τησ ψυχησ µου21και συ κυριε κυριε ποιησον µετ
′ εµου ελεοσ ενεκεν του ονοµατοσ σου οτι χρηστον το ελεοσ σου22ρυσαι µε οτι πτωχοσ και πενησ εγω 
ειµι και η καρδια µου τεταρακται εντοσ µου23ωσει σκια εν τω εκκλιναι αυτην αντανηρεθην εξετιναχ
θην ωσει ακριδεσ24τα γονατα µου ησθενησαν απο νηστειασ και η σαρξ µου ηλλοιωθη δι′ ελαιον25και 
εγω εγενηθην ονειδοσ αυτοισ ειδοσαν µε εσαλευσαν κεφαλασ αυτων26βοηθησον µοι κυριε ο θεοσ µου
 σωσον µε κατα το ελεοσ σου27και γνωτωσαν οτι η χειρ σου αυτη και συ κυριε εποιησασ αυτην28κατα
ρασονται αυτοι και συ ευλογησεισ οι επανιστανοµενοι µοι αισχυνθητωσαν ο δε δουλοσ σου ευφρανθ
ησεται29ενδυσασθωσαν οι ενδιαβαλλοντεσ µε εντροπην και περιβαλεσθωσαν ωσει διπλοι+δα αισχυν
ην αυτων30εξοµολογησοµαι τω κυριω σφοδρα εν τω στοµατι µου και εν µεσω πολλων αινεσω αυτον31ο
τι παρεστη εκ δεξιων πενητοσ του σωσαι εκ των καταδιωκοντων την ψυχην µου 
 
Chapter 109 
1τω δαυιδ ψαλµοσ ειπεν ο κυριοσ τω κυριω µου καθου εκ δεξιων µου εωσ αν θω τουσ εχθρουσ σου υπ
οποδιον των ποδων σου2ραβδον δυναµεωσ σου εξαποστελει κυριοσ εκ σιων και κατακυριευε εν µεσω 
των εχθρων σου3µετα σου η αρχη εν ηµερα τησ δυναµεωσ σου εν ταισ λαµπροτησιν των αγιων εκ γασ
τροσ προ εωσφορου εξεγεννησα σε4ωµοσεν κυριοσ και ου µεταµεληθησεται συ ει ιερευσ εισ τον αιων
α κατα την ταξιν µελχισεδεκ5κυριοσ εκ δεξιων σου συνεθλασεν εν ηµερα οργησ αυτου βασιλεισ6κριν
ει εν τοισ εθνεσιν πληρωσει πτωµατα συνθλασει κεφαλασ επι γησ πολλων7εκ χειµαρρου εν οδω πιεται
 δια τουτο υψωσει κεφαλην 
 
Chapter 110 
1αλληλουια εξοµολογησοµαι σοι κυριε εν ολη καρδια µου εν βουλη ευθειων και συναγωγη2µεγαλα τα
 εργα κυριου εξεζητηµενα εισ παντα τα θεληµατα αυτου3εξοµολογησισ και µεγαλοπρεπεια το εργον α
υτου και η δικαιοσυνη αυτου µενει εισ τον αιωνα του αιωνοσ4µνειαν εποιησατο των θαυµασιων αυτ
ου ελεηµων και οικτιρµων ο κυριοσ5τροφην εδωκεν τοισ φοβουµενοισ αυτον µνησθησεται εισ τον αιω
να διαθηκησ αυτου6ισχυν εργων αυτου ανηγγειλεν τω λαω αυτου του δουναι αυτοισ κληρονοµιαν εθ
νων7εργα χειρων αυτου αληθεια και κρισισ πισται πασαι αι εντολαι αυτου8εστηριγµεναι εισ τον αιω
να του αιωνοσ πεποιηµεναι εν αληθεια και ευθυτητι9λυτρωσιν απεστειλεν τω λαω αυτου ενετειλατο 
εισ τον αιωνα διαθηκην αυτου αγιον και φοβερον το ονοµα αυτου10αρχη σοφιασ φοβοσ κυριου συνεσ
ισ αγαθη πασι τοισ ποιουσιν αυτην η αινεσισ αυτου µενει εισ τον αιωνα του αιωνοσ 
 
Chapter 111 
1αλληλουια µακαριοσ ανηρ ο φοβουµενοσ τον κυριον εν ταισ εντολαισ αυτου θελησει σφοδρα2δυνατ
ον εν τη γη εσται το σπερµα αυτου γενεα ευθειων ευλογηθησεται3δοξα και πλουτοσ εν τω οικω αυτου 
και η δικαιοσυνη αυτου µενει εισ τον αιωνα του αιωνοσ4εξανετειλεν εν σκοτει φωσ τοισ ευθεσιν ελεη
µων και οικτιρµων και δικαιοσ5χρηστοσ ανηρ ο οικτιρων και κιχρων οικονοµησει τουσ λογουσ αυτο
υ εν κρισει6οτι εισ τον αιωνα ου σαλευθησεται εισ µνηµοσυνον αιωνιον εσται δικαιοσ7απο ακοησ πο
νηρασ ου φοβηθησεται ετοιµη η καρδια αυτου ελπιζειν επι κυριον8εστηρικται η καρδια αυτου ου µη 
φοβηθη εωσ ου επιδη επι τουσ εχθρουσ αυτου9εσκορπισεν εδωκεν τοισ πενησιν η δικαιοσυνη αυτου µ
ενει εισ τον αιωνα του αιωνοσ το κερασ αυτου υψωθησεται εν δοξη10αµαρτωλοσ οψεται και οργισθη
σεται τουσ οδοντασ αυτου βρυξει και τακησεται επιθυµια αµαρτωλων απολειται 
 
Chapter 112 
1αλληλουια αινειτε παιδεσ κυριον αινειτε το ονοµα κυριου2ειη το ονοµα κυριου ευλογηµενον απο το



υ νυν και εωσ του αιωνοσ3απο ανατολων ηλιου µεχρι δυσµων αινειτε το ονοµα κυριου4υψηλοσ επι π
αντα τα εθνη ο κυριοσ επι τουσ ουρανουσ η δοξα αυτου5τισ ωσ κυριοσ ο θεοσ ηµων ο εν υψηλοισ κα
τοικων6και τα ταπεινα εφορων εν τω ουρανω και εν τη γη7ο εγειρων απο γησ πτωχον και απο κοπριασ 
ανυψων πενητα8του καθισαι αυτον µετα αρχοντων µετα αρχοντων λαου αυτου9ο κατοικιζων στειραν
 εν οικω µητερα τεκνων ευφραινοµενην 
 
Chapter 113 
1αλληλουια εν εξοδω ισραηλ εξ αιγυπτου οικου ιακωβ εκ λαου βαρβαρου2εγενηθη ιουδαια αγιασµα 
αυτου ισραηλ εξουσια αυτου3η θαλασσα ειδεν και εφυγεν ο ιορδανησ εστραφη εισ τα οπισω4τα ορη ε
σκιρτησαν ωσει κριοι και οι βουνοι ωσ αρνια προβατων5τι σοι εστιν θαλασσα οτι εφυγεσ και σοι ιορ
δανη οτι ανεχωρησασ εισ τα οπισω6τα ορη οτι εσκιρτησατε ωσει κριοι και οι βουνοι ωσ αρνια προβα
των7απο προσωπου κυριου εσαλευθη η γη απο προσωπου του θεου ιακωβ8του στρεψαντοσ την πετρα
ν εισ λιµνασ υδατων και την ακροτοµον εισ πηγασ υδατων9µη ηµιν κυριε µη ηµιν αλλ′ η τω ονοµατι 
σου δοσ δοξαν επι τω ελεει σου και τη αληθεια σου10µηποτε ειπωσιν τα εθνη που εστιν ο θεοσ αυτων1

1ο δε θεοσ ηµων εν τω ουρανω ανω εν τοισ ουρανοισ και εν τη γη παντα οσα ηθελησεν εποιησεν12τα ε
ιδωλα των εθνων αργυριον και χρυσιον εργα χειρων ανθρωπων13στοµα εχουσιν και ου λαλησουσιν ο
φθαλµουσ εχουσιν και ουκ οψονται14ωτα εχουσιν και ουκ ακουσονται ρινασ εχουσιν και ουκ οσφρα
νθησονται15χειρασ εχουσιν και ου ψηλαφησουσιν ποδασ εχουσιν και ου περιπατησουσιν ου φωνησο
υσιν εν τω λαρυγγι αυτων16οµοιοι αυτοισ γενοιντο οι ποιουντεσ αυτα και παντεσ οι πεποιθοτεσ επ′ αυ
τοισ17οικοσ ισραηλ ηλπισεν επι κυριον βοηθοσ αυτων και υπερασπιστησ αυτων εστιν18οικοσ ααρων 
ηλπισεν επι κυριον βοηθοσ αυτων και υπερασπιστησ αυτων εστιν19οι φοβουµενοι τον κυριον ηλπισα
ν επι κυριον βοηθοσ αυτων και υπερασπιστησ αυτων εστιν20κυριοσ εµνησθη ηµων και ευλογησεν ηµ
ασ ευλογησεν τον οικον ισραηλ ευλογησεν τον οικον ααρων21ευλογησεν τουσ φοβουµενουσ τον κυρι
ον τουσ µικρουσ µετα των µεγαλων22προσθειη κυριοσ εφ′ υµασ εφ′ υµασ και επι τουσ υιουσ υµων23ευ
λογηµενοι υµεισ τω κυριω τω ποιησαντι τον ουρανον και την γην24ο ουρανοσ του ουρανου τω κυριω 
την δε γην εδωκεν τοισ υιοισ των ανθρωπων25ουχ οι νεκροι αινεσουσιν σε κυριε ουδε παντεσ οι κατα
βαινοντεσ εισ αδου26αλλ′ ηµεισ οι ζωντεσ ευλογησοµεν τον κυριον απο του νυν και εωσ του αιωνοσ 
 
Chapter 114 
1αλληλουια ηγαπησα οτι εισακουσεται κυριοσ τησ φωνησ τησ δεησεωσ µου2οτι εκλινεν το ουσ αυτο
υ εµοι και εν ταισ ηµεραισ µου επικαλεσοµαι3περιεσχον µε ωδινεσ θανατου κινδυνοι αδου ευροσαν 
µε θλιψιν και οδυνην ευρον4και το ονοµα κυριου επεκαλεσαµην ω κυριε ρυσαι την ψυχην µου5ελεηµ
ων ο κυριοσ και δικαιοσ και ο θεοσ ηµων ελεα6φυλασσων τα νηπια ο κυριοσ εταπεινωθην και εσωσε
ν µε7επιστρεψον η ψυχη µου εισ την αναπαυσιν σου οτι κυριοσ ευηργετησεν σε8οτι εξειλατο την ψυχ
ην µου εκ θανατου τουσ οφθαλµουσ µου απο δακρυων και τουσ ποδασ µου απο ολισθηµατοσ9ευαρεσ
τησω εναντιον κυριου εν χωρα ζωντων 
 
Chapter 115 
1αλληλουια επιστευσα διο ελαλησα εγω δε εταπεινωθην σφοδρα2εγω ειπα εν τη εκστασει µου πασ ανθ
ρωποσ ψευστησ3τι ανταποδωσω τω κυριω περι παντων ων ανταπεδωκεν µοι4ποτηριον σωτηριου ληµψ
οµαι και το ονοµα κυριου επικαλεσοµαι6τιµιοσ εναντιον κυριου ο θανατοσ των οσιων αυτου7ω κυριε
 εγω δουλοσ σοσ εγω δουλοσ σοσ και υιοσ τησ παιδισκησ σου διερρηξασ τουσ δεσµουσ µου8σοι θυσ
ω θυσιαν αινεσεωσ9τασ ευχασ µου τω κυριω αποδωσω εναντιον παντοσ του λαου αυτου10εν αυλαισ 
οικου κυριου εν µεσω σου ιερουσαληµ 
 
Chapter 116 
1αλληλουια αινειτε τον κυριον παντα τα εθνη επαινεσατε αυτον παντεσ οι λαοι2οτι εκραταιωθη το ελ
εοσ αυτου εφ′ ηµασ και η αληθεια του κυριου µενει εισ τον αιωνα 
 
Chapter 117 
1αλληλουια εξοµολογεισθε τω κυριω οτι αγαθοσ οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου2ειπατω δη οικοσ ισ
ραηλ οτι αγαθοσ οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου3ειπατω δη οικοσ ααρων οτι αγαθοσ οτι εισ τον αι
ωνα το ελεοσ αυτου4ειπατωσαν δη παντεσ οι φοβουµενοι τον κυριον οτι αγαθοσ οτι εισ τον αιωνα το 
ελεοσ αυτου5εν θλιψει επεκαλεσαµην τον κυριον και επηκουσεν µου εισ πλατυσµον6κυριοσ εµοι βοη
θοσ ου φοβηθησοµαι τι ποιησει µοι ανθρωποσ7κυριοσ εµοι βοηθοσ καγω εποψοµαι τουσ εχθρουσ µου
8αγαθον πεποιθεναι επι κυριον η πεποιθεναι επ′ ανθρωπον9αγαθον ελπιζειν επι κυριον η ελπιζειν επ′ α
ρχοντασ10παντα τα εθνη εκυκλωσαν µε και τω ονοµατι κυριου ηµυναµην αυτουσ11κυκλωσαντεσ εκυ
κλωσαν µε και τω ονοµατι κυριου ηµυναµην αυτουσ12εκυκλωσαν µε ωσει µελισσαι κηριον και εξεκα



υθησαν ωσει πυρ εν ακανθαισ και τω ονοµατι κυριου ηµυναµην αυτουσ13ωσθεισ ανετραπην του πεσ
ειν και ο κυριοσ αντελαβετο µου14ισχυσ µου και υµνησισ µου ο κυριοσ και εγενετο µοι εισ σωτηριαν
15φωνη αγαλλιασεωσ και σωτηριασ εν σκηναισ δικαιων δεξια κυριου εποιησεν δυναµιν16δεξια κυριο
υ υψωσεν µε δεξια κυριου εποιησεν δυναµιν17ουκ αποθανουµαι αλλα ζησοµαι και εκδιηγησοµαι τα ε
ργα κυριου18παιδευων επαιδευσεν µε ο κυριοσ και τω θανατω ου παρεδωκεν µε19ανοιξατε µοι πυλασ 
δικαιοσυνησ εισελθων εν αυταισ εξοµολογησοµαι τω κυριω20αυτη η πυλη του κυριου δικαιοι εισελευ
σονται εν αυτη21εξοµολογησοµαι σοι οτι επηκουσασ µου και εγενου µοι εισ σωτηριαν22λιθον ον απεδ
οκιµασαν οι οικοδοµουντεσ ουτοσ εγενηθη εισ κεφαλην γωνιασ23παρα κυριου εγενετο αυτη και εστιν 
θαυµαστη εν οφθαλµοισ ηµων24αυτη η ηµερα ην εποιησεν ο κυριοσ αγαλλιασωµεθα και ευφρανθωµε
ν εν αυτη25ω κυριε σωσον δη ω κυριε ευοδωσον δη26ευλογηµενοσ ο ερχοµενοσ εν ονοµατι κυριου ευλ
ογηκαµεν υµασ εξ οικου κυριου27θεοσ κυριοσ και επεφανεν ηµιν συστησασθε εορτην εν τοισ πυκαζο
υσιν εωσ των κερατων του θυσιαστηριου28θεοσ µου ει συ και εξοµολογησοµαι σοι θεοσ µου ει συ και
 υψωσω σε εξοµολογησοµαι σοι οτι επηκουσασ µου και εγενου µοι εισ σωτηριαν29εξοµολογεισθε τω κ
υριω οτι αγαθοσ οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου 
 
Chapter 118 
1αλληλουια α# αλφ µακαριοι οι αµωµοι εν οδω οι πορευοµενοι εν νοµω κυριου2µακαριοι οι εξερευνω
ντεσ τα µαρτυρια αυτου εν ολη καρδια εκζητησουσιν αυτον3ου γαρ οι εργαζοµενοι την ανοµιαν εν τ
αισ οδοισ αυτου επορευθησαν4συ ενετειλω τασ εντολασ σου φυλαξασθαι σφοδρα5οφελον κατευθυνθε
ιησαν αι οδοι µου του φυλαξασθαι τα δικαιωµατα σου6τοτε ου µη επαισχυνθω εν τω µε επιβλεπειν επ
ι πασασ τασ εντολασ σου7εξοµολογησοµαι σοι κυριε εν ευθυτητι καρδιασ εν τω µεµαθηκεναι µε τα κ
ριµατα τησ δικαιοσυνησ σου8τα δικαιωµατα σου φυλαξω µη µε εγκαταλιπησ εωσ σφοδρα9β# βηθ εν τ
ινι κατορθωσει ο νεωτεροσ την οδον αυτου εν τω φυλασσεσθαι τουσ λογουσ σου10εν ολη καρδια µου 
εξεζητησα σε µη απωση µε απο των εντολων σου11εν τη καρδια µου εκρυψα τα λογια σου οπωσ αν µη
 αµαρτω σοι12ευλογητοσ ει κυριε διδαξον µε τα δικαιωµατα σου13εν τοισ χειλεσιν µου εξηγγειλα παντ
α τα κριµατα του στοµατοσ σου14εν τη οδω των µαρτυριων σου ετερφθην ωσ επι παντι πλουτω15εν ται
σ εντολαισ σου αδολεσχησω και κατανοησω τασ οδουσ σου16εν τοισ δικαιωµασιν σου µελετησω ουκ
 επιλησοµαι των λογων σου17γ# γιµαλ ανταποδοσ τω δουλω σου ζησοµαι και φυλαξω τουσ λογουσ σο
υ18αποκαλυψον τουσ οφθαλµουσ µου και κατανοησω τα θαυµασια σου εκ του νοµου σου19παροικοσ 
εγω ειµι εν τη γη µη αποκρυψησ απ′ εµου τασ εντολασ σου20επεποθησεν η ψυχη µου του επιθυµησαι 
τα κριµατα σου εν παντι καιρω21επετιµησασ υπερηφανοισ επικαταρατοι οι εκκλινοντεσ απο των εντο
λων σου22περιελε απ′ εµου ονειδοσ και εξουδενωσιν οτι τα µαρτυρια σου εξεζητησα23και γαρ εκαθισ
αν αρχοντεσ και κατ′ εµου κατελαλουν ο δε δουλοσ σου ηδολεσχει εν τοισ δικαιωµασιν σου24και γαρ
 τα µαρτυρια σου µελετη µου εστιν και αι συµβουλιαι µου τα δικαιωµατα σου25δ# δελθ εκολληθη τω 
εδαφει η ψυχη µου ζησον µε κατα τον λογον σου26τασ οδουσ µου εξηγγειλα και επηκουσασ µου διδαξ
ον µε τα δικαιωµατα σου27οδον δικαιωµατων σου συνετισον µε και αδολεσχησω εν τοισ θαυµασιοισ 
σου28εσταξεν η ψυχη µου απο ακηδιασ βεβαιωσον µε εν τοισ λογοισ σου29οδον αδικιασ αποστησον α
π′ εµου και τω νοµω σου ελεησον µε30οδον αληθειασ ηρετισαµην τα κριµατα σου ουκ επελαθοµην31ε
κολληθην τοισ µαρτυριοισ σου κυριε µη µε καταισχυνησ32οδον εντολων σου εδραµον οταν επλατυνα
σ την καρδιαν µου33ε# η νοµοθετησον µε κυριε την οδον των δικαιωµατων σου και εκζητησω αυτην δ
ια παντοσ34συνετισον µε και εξερευνησω τον νοµον σου και φυλαξω αυτον εν ολη καρδια µου35οδηγη
σον µε εν τριβω των εντολων σου οτι αυτην ηθελησα36κλινον την καρδιαν µου εισ τα µαρτυρια σου κ
αι µη εισ πλεονεξιαν37αποστρεψον τουσ οφθαλµουσ µου του µη ιδειν µαταιοτητα εν τη οδω σου ζησο
ν µε38στησον τω δουλω σου το λογιον σου εισ τον φοβον σου39περιελε τον ονειδισµον µου ον υπωπτευ
σα τα γαρ κριµατα σου χρηστα40ιδου επεθυµησα τασ εντολασ σου εν τη δικαιοσυνη σου ζησον µε41ϖ
# ουαυ και ελθοι επ′ εµε το ελεοσ σου κυριε το σωτηριον σου κατα το λογιον σου42και αποκριθησοµα
ι τοισ ονειδιζουσι µε λογον οτι ηλπισα επι τουσ λογουσ σου43και µη περιελησ εκ του στοµατοσ µου λ
ογον αληθειασ εωσ σφοδρα οτι επι τα κριµατα σου επηλπισα44και φυλαξω τον νοµον σου δια παντοσ 
εισ τον αιωνα και εισ τον αιωνα του αιωνοσ45και επορευοµην εν πλατυσµω οτι τασ εντολασ σου εξεζ
ητησα46και ελαλουν εν τοισ µαρτυριοισ σου εναντιον βασιλεων και ουκ ησχυνοµην47και εµελετων εν
 ταισ εντολαισ σου αισ ηγαπησα σφοδρα48και ηρα τασ χειρασ µου προσ τασ εντολασ σου ασ ηγαπησ
α και ηδολεσχουν εν τοισ δικαιωµασιν σου49ζ# ζαι µνησθητι τον λογον σου τω δουλω σου ω επηλπισ
ασ µε50αυτη µε παρεκαλεσεν εν τη ταπεινωσει µου οτι το λογιον σου εζησεν µε51υπερηφανοι παρηνοµ
ουν εωσ σφοδρα απο δε του νοµου σου ουκ εξεκλινα52εµνησθην των κριµατων σου απ′ αιωνοσ κυριε 
και παρεκληθην53αθυµια κατεσχεν µε απο αµαρτωλων των εγκαταλιµπανοντων τον νοµον σου54ψαλτ
α ησαν µοι τα δικαιωµατα σου εν τοπω παροικιασ µου55εµνησθην εν νυκτι του ονοµατοσ σου κυριε κ
αι εφυλαξα τον νοµον σου56αυτη εγενηθη µοι οτι τα δικαιωµατα σου εξεζητησα57η# ηθ µερισ µου κυρ
ιε ειπα φυλαξασθαι τον νοµον σου58εδεηθην του προσωπου σου εν ολη καρδια µου ελεησον µε κατα τ



ο λογιον σου59διελογισαµην τασ οδουσ σου και επεστρεψα τουσ ποδασ µου εισ τα µαρτυρια σου60ητο
ιµασθην και ουκ εταραχθην του φυλαξασθαι τασ εντολασ σου61σχοινια αµαρτωλων περιεπλακησαν 
µοι και του νοµου σου ουκ επελαθοµην62µεσονυκτιον εξηγειροµην του εξοµολογεισθαι σοι επι τα κρι
µατα τησ δικαιοσυνησ σου63µετοχοσ εγω ειµι παντων των φοβουµενων σε και των φυλασσοντων τασ 
εντολασ σου64του ελεουσ σου κυριε πληρησ η γη τα δικαιωµατα σου διδαξον µε65θ# τηθ χρηστοτητα 
εποιησασ µετα του δουλου σου κυριε κατα τον λογον σου66χρηστοτητα και παιδειαν και γνωσιν διδα
ξον µε οτι ταισ εντολαισ σου επιστευσα67προ του µε ταπεινωθηναι εγω επληµµελησα δια τουτο το λογ
ιον σου εφυλαξα68χρηστοσ ει συ κυριε και εν τη χρηστοτητι σου διδαξον µε τα δικαιωµατα σου69επλ
ηθυνθη επ′ εµε αδικια υπερηφανων εγω δε εν ολη καρδια µου εξερευνησω τασ εντολασ σου70ετυρωθη 
ωσ γαλα η καρδια αυτων εγω δε τον νοµον σου εµελετησα71αγαθον µοι οτι εταπεινωσασ µε οπωσ αν µ
αθω τα δικαιωµατα σου72αγαθον µοι ο νοµοσ του στοµατοσ σου υπερ χιλιαδασ χρυσιου και αργυριο
υ73ι# ιωθ αι χειρεσ σου εποιησαν µε και επλασαν µε συνετισον µε και µαθησοµαι τασ εντολασ σου74ο
ι φοβουµενοι σε οψονται µε και ευφρανθησονται οτι εισ τουσ λογουσ σου επηλπισα75εγνων κυριε οτι 
δικαιοσυνη τα κριµατα σου και αληθεια εταπεινωσασ µε76γενηθητω δη το ελεοσ σου του παρακαλεσ
αι µε κατα το λογιον σου τω δουλω σου77ελθετωσαν µοι οι οικτιρµοι σου και ζησοµαι οτι ο νοµοσ σο
υ µελετη µου εστιν78αισχυνθητωσαν υπερηφανοι οτι αδικωσ ηνοµησαν εισ εµε εγω δε αδολεσχησω εν
 ταισ εντολαισ σου79επιστρεψατωσαν µοι οι φοβουµενοι σε και οι γινωσκοντεσ τα µαρτυρια σου80γεν
ηθητω η καρδια µου αµωµοσ εν τοισ δικαιωµασιν σου οπωσ αν µη αισχυνθω81ια# χαφ εκλειπει εισ το
 σωτηριον σου η ψυχη µου και εισ τον λογον σου επηλπισα82εξελιπον οι οφθαλµοι µου εισ το λογιον 
σου λεγοντεσ ποτε παρακαλεσεισ µε83οτι εγενηθην ωσ ασκοσ εν παχνη τα δικαιωµατα σου ουκ επελα
θοµην84ποσαι εισιν αι ηµεραι του δουλου σου ποτε ποιησεισ µοι εκ των καταδιωκοντων µε κρισιν85δι
ηγησαντο µοι παρανοµοι αδολεσχιασ αλλ′ ουχ ωσ ο νοµοσ σου κυριε86πασαι αι εντολαι σου αληθεια
 αδικωσ κατεδιωξαν µε βοηθησον µοι87παρα βραχυ συνετελεσαν µε εν τη γη εγω δε ουκ εγκατελιπον τ
ασ εντολασ σου88κατα το ελεοσ σου ζησον µε και φυλαξω τα µαρτυρια του στοµατοσ σου89ιβ# λαβδ ε
ισ τον αιωνα κυριε ο λογοσ σου διαµενει εν τω ουρανω90εισ γενεαν και γενεαν η αληθεια σου εθεµελι
ωσασ την γην και διαµενει91τη διαταξει σου διαµενει η ηµερα οτι τα συµπαντα δουλα σα92ει µη οτι ο 
νοµοσ σου µελετη µου εστιν τοτε αν απωλοµην εν τη ταπεινωσει µου93εισ τον αιωνα ου µη επιλαθωµ
αι των δικαιωµατων σου οτι εν αυτοισ εζησασ µε κυριε94σοσ ειµι εγω σωσον µε οτι τα δικαιωµατα σο
υ εξεζητησα95εµε υπεµειναν αµαρτωλοι του απολεσαι µε τα µαρτυρια σου συνηκα96πασησ συντελεια
σ ειδον περασ πλατεια η εντολη σου σφοδρα97ιγ# µηµ ωσ ηγαπησα τον νοµον σου κυριε ολην την ηµε
ραν µελετη µου εστιν98υπερ τουσ εχθρουσ µου εσοφισασ µε την εντολην σου οτι εισ τον αιωνα µοι εσ
τιν99υπερ παντασ τουσ διδασκοντασ µε συνηκα οτι τα µαρτυρια σου µελετη µου εστιν100υπερ πρεσβυ
τερουσ συνηκα οτι τασ εντολασ σου εξεζητησα101εκ πασησ οδου πονηρασ εκωλυσα τουσ ποδασ µου 
οπωσ αν φυλαξω τουσ λογουσ σου102απο των κριµατων σου ουκ εξεκλινα οτι συ ενοµοθετησασ µοι103

ωσ γλυκεα τω λαρυγγι µου τα λογια σου υπερ µελι και κηριον τω στοµατι µου104απο των εντολων σου 
συνηκα δια τουτο εµισησα πασαν οδον αδικιασ οτι συ ενοµοθετησασ µοι105ιδ# νουν λυχνοσ τοισ ποσ
ιν µου ο λογοσ σου και φωσ ταισ τριβοισ µου106οµωµοκα και εστησα του φυλαξασθαι τα κριµατα τησ
 δικαιοσυνησ σου107εταπεινωθην εωσ σφοδρα κυριε ζησον µε κατα τον λογον σου108τα εκουσια του σ
τοµατοσ µου ευδοκησον δη κυριε και τα κριµατα σου διδαξον µε109η ψυχη µου εν ταισ χερσιν µου δι
α παντοσ και του νοµου σου ουκ επελαθοµην110εθεντο αµαρτωλοι παγιδα µοι και εκ των εντολων σου
 ουκ επλανηθην111εκληρονοµησα τα µαρτυρια σου εισ τον αιωνα οτι αγαλλιαµα τησ καρδιασ µου εισ
ιν112εκλινα την καρδιαν µου του ποιησαι τα δικαιωµατα σου εισ τον αιωνα δι′ ανταµειψιν113ιε# σαµχ 
παρανοµουσ εµισησα και τον νοµον σου ηγαπησα114βοηθοσ µου και αντιληµπτωρ µου ει συ εισ τον λ
ογον σου επηλπισα115εκκλινατε απ′ εµου πονηρευοµενοι και εξερευνησω τασ εντολασ του θεου µου116

αντιλαβου µου κατα το λογιον σου και ζησοµαι και µη καταισχυνησ µε απο τησ προσδοκιασ µου117β
οηθησον µοι και σωθησοµαι και µελετησω εν τοισ δικαιωµασιν σου δια παντοσ118εξουδενωσασ παντ
ασ τουσ αποστατουντασ απο των δικαιωµατων σου οτι αδικον το ενθυµηµα αυτων119παραβαινοντασ 
ελογισαµην παντασ τουσ αµαρτωλουσ τησ γησ δια τουτο ηγαπησα τα µαρτυρια σου δια παντοσ120κα
θηλωσον εκ του φοβου σου τασ σαρκασ µου απο γαρ των κριµατων σου εφοβηθην121ιϖ# αιν εποιησα 
κριµα και δικαιοσυνην µη παραδωσ µε τοισ αδικουσιν µε122εκδεξαι τον δουλον σου εισ αγαθον µη συ
κοφαντησατωσαν µε υπερηφανοι123οι οφθαλµοι µου εξελιπον εισ το σωτηριον σου και εισ το λογιον τ
ησ δικαιοσυνησ σου124ποιησον µετα του δουλου σου κατα το ελεοσ σου και τα δικαιωµατα σου διδα
ξον µε125δουλοσ σου ειµι εγω συνετισον µε και γνωσοµαι τα µαρτυρια σου126καιροσ του ποιησαι τω κ
υριω διεσκεδασαν τον νοµον σου127δια τουτο ηγαπησα τασ εντολασ σου υπερ χρυσιον και τοπαζιον12

8δια τουτο προσ πασασ τασ εντολασ σου κατωρθουµην πασαν οδον αδικον εµισησα129ιζ# φη θαυµασ
τα τα µαρτυρια σου δια τουτο εξηρευνησεν αυτα η ψυχη µου130η δηλωσισ των λογων σου φωτιει και 
συνετιει νηπιουσ131το στοµα µου ηνοιξα και ειλκυσα πνευµα οτι τασ εντολασ σου επεποθουν132επιβλ
εψον επ′ εµε και ελεησον µε κατα το κριµα των αγαπωντων το ονοµα σου133τα διαβηµατα µου κατευθ



υνον κατα το λογιον σου και µη κατακυριευσατω µου πασα ανοµια134λυτρωσαι µε απο συκοφαντιασ 
ανθρωπων και φυλαξω τασ εντολασ σου135το προσωπον σου επιφανον επι τον δουλον σου και διδαξο
ν µε τα δικαιωµατα σου136διεξοδουσ υδατων κατεβησαν οι οφθαλµοι µου επει ουκ εφυλαξαν τον νοµο
ν σου137ιη# σαδη δικαιοσ ει κυριε και ευθησ η κρισισ σου138ενετειλω δικαιοσυνην τα µαρτυρια σου κ
αι αληθειαν σφοδρα139εξετηξεν µε ο ζηλοσ του οικου σου οτι επελαθοντο των λογων σου οι εχθροι µο
υ140πεπυρωµενον το λογιον σου σφοδρα και ο δουλοσ σου ηγαπησεν αυτο141νεωτεροσ ειµι εγω και εξο
υδενωµενοσ τα δικαιωµατα σου ουκ επελαθοµην142η δικαιοσυνη σου δικαιοσυνη εισ τον αιωνα και ο
 νοµοσ σου αληθεια143θλιψισ και αναγκη ευροσαν µε αι εντολαι σου µελετη µου144δικαιοσυνη τα µαρ
τυρια σου εισ τον αιωνα συνετισον µε και ζησοµαι145ιθ# κωφ εκεκραξα εν ολη καρδια µου επακουσο
ν µου κυριε τα δικαιωµατα σου εκζητησω146εκεκραξα σε σωσον µε και φυλαξω τα µαρτυρια σου147πρ
οεφθασα εν αωρια και εκεκραξα εισ τουσ λογουσ σου επηλπισα148προεφθασαν οι οφθαλµοι µου προσ 
ορθρον του µελεταν τα λογια σου149τησ φωνησ µου ακουσον κυριε κατα το ελεοσ σου κατα το κριµα 
σου ζησον µε150προσηγγισαν οι καταδιωκοντεσ µε ανοµια απο δε του νοµου σου εµακρυνθησαν151εγγ
υσ ει συ κυριε και πασαι αι εντολαι σου αληθεια152κατ′ αρχασ εγνων εκ των µαρτυριων σου οτι εισ τ
ον αιωνα εθεµελιωσασ αυτα153κ# ρησ ιδε την ταπεινωσιν µου και εξελου µε οτι τον νοµον σου ουκ επ
ελαθοµην154κρινον την κρισιν µου και λυτρωσαι µε δια τον λογον σου ζησον µε155µακραν απο αµαρτ
ωλων σωτηρια οτι τα δικαιωµατα σου ουκ εξεζητησαν156οι οικτιρµοι σου πολλοι κυριε κατα το κριµα
 σου ζησον µε157πολλοι οι εκδιωκοντεσ µε και εκθλιβοντεσ µε εκ των µαρτυριων σου ουκ εξεκλινα158ε
ιδον ασυνθετουντασ και εξετηκοµην οτι τα λογια σου ουκ εφυλαξαντο159ιδε οτι τασ εντολασ σου ηγα
πησα κυριε εν τω ελεει σου ζησον µε160αρχη των λογων σου αληθεια και εισ τον αιωνα παντα τα κριµ
ατα τησ δικαιοσυνησ σου161κα# σεν αρχοντεσ κατεδιωξαν µε δωρεαν και απο των λογων σου εδειλια
σεν η καρδια µου162αγαλλιασοµαι εγω επι τα λογια σου ωσ ο ευρισκων σκυλα πολλα163αδικιαν εµιση
σα και εβδελυξαµην τον δε νοµον σου ηγαπησα164επτακισ τησ ηµερασ ηνεσα σοι επι τα κριµατα τησ 
δικαιοσυνησ σου165ειρηνη πολλη τοισ αγαπωσιν τον νοµον σου και ουκ εστιν αυτοισ σκανδαλον166πρ
οσεδοκων το σωτηριον σου κυριε και τασ εντολασ σου ηγαπησα167εφυλαξεν η ψυχη µου τα µαρτυρια
 σου και ηγαπησεν αυτα σφοδρα168εφυλαξα τασ εντολασ σου και τα µαρτυρια σου οτι πασαι αι οδοι 
µου εναντιον σου κυριε169κβ# θαυ εγγισατω η δεησισ µου ενωπιον σου κυριε κατα το λογιον σου συνε
τισον µε170εισελθοι το αξιωµα µου ενωπιον σου κατα το λογιον σου ρυσαι µε171εξερευξαιντο τα χειλη 
µου υµνον οταν διδαξησ µε τα δικαιωµατα σου172φθεγξαιτο η γλωσσα µου το λογιον σου οτι πασαι αι 
εντολαι σου δικαιοσυνη173γενεσθω η χειρ σου του σωσαι µε οτι τασ εντολασ σου ηρετισαµην174επεπο
θησα το σωτηριον σου κυριε και ο νοµοσ σου µελετη µου εστιν175ζησεται η ψυχη µου και αινεσει σε 
και τα κριµατα σου βοηθησει µοι176επλανηθην ωσ προβατον απολωλοσ ζητησον τον δουλον σου οτι 
τασ εντολασ σου ουκ επελαθοµην 
 
Chapter 119 
1ωδη των αναβαθµων προσ κυριον εν τω θλιβεσθαι µε εκεκραξα και εισηκουσεν µου2κυριε ρυσαι την
 ψυχην µου απο χειλεων αδικων και απο γλωσσησ δολιασ3τι δοθειη σοι και τι προστεθειη σοι προσ γλ
ωσσαν δολιαν4τα βελη του δυνατου ηκονηµενα συν τοισ ανθραξιν τοισ ερηµικοισ5οιµµοι οτι η παροι
κια µου εµακρυνθη κατεσκηνωσα µετα των σκηνωµατων κηδαρ6πολλα παρωκησεν η ψυχη µου7µετα 
των µισουντων την ειρηνην ηµην ειρηνικοσ οταν ελαλουν αυτοισ επολεµουν µε δωρεαν 
 
Chapter 120 
1ωδη των αναβαθµων ηρα τουσ οφθαλµουσ µου εισ τα ορη ποθεν ηξει η βοηθεια µου2η βοηθεια µου π
αρα κυριου του ποιησαντοσ τον ουρανον και την γην3µη δωσ εισ σαλον τον ποδα σου µηδε νυσταξη 
ο φυλασσων σε4ιδου ου νυσταξει ουδε υπνωσει ο φυλασσων τον ισραηλ5κυριοσ φυλαξει σε κυριοσ σκ
επη σου επι χειρα δεξιαν σου6ηµερασ ο ηλιοσ ου συγκαυσει σε ουδε η σεληνη την νυκτα7κυριοσ φυλ
αξει σε απο παντοσ κακου φυλαξει την ψυχην σου8κυριοσ φυλαξει την εισοδον σου και την εξοδον σ
ου απο του νυν και εωσ του αιωνοσ 
 
Chapter 121 
1ωδη των αναβαθµων ευφρανθην επι τοισ ειρηκοσιν µοι εισ οικον κυριου πορευσοµεθα2εστωτεσ ησα
ν οι ποδεσ ηµων εν ταισ αυλαισ σου ιερουσαληµ3ιερουσαληµ οικοδοµουµενη ωσ πολισ ησ η µετοχη 
αυτησ επι το αυτο4εκει γαρ ανεβησαν αι φυλαι φυλαι κυριου µαρτυριον τω ισραηλ του εξοµολογησα
σθαι τω ονοµατι κυριου5οτι εκει εκαθισαν θρονοι εισ κρισιν θρονοι επι οικον δαυιδ6ερωτησατε δη τα 
εισ ειρηνην την ιερουσαληµ και ευθηνια τοισ αγαπωσιν σε7γενεσθω δη ειρηνη εν τη δυναµει σου και 
ευθηνια εν ταισ πυργοβαρεσιν σου8ενεκα των αδελφων µου και των πλησιον µου ελαλουν δη ειρηνην
 περι σου9ενεκα του οικου κυριου του θεου ηµων εξεζητησα αγαθα σοι 
 



Chapter 122 
1ωδη των αναβαθµων προσ σε ηρα τουσ οφθαλµουσ µου τον κατοικουντα εν τω ουρανω2ιδου ωσ οφθ
αλµοι δουλων εισ χειρασ των κυριων αυτων ωσ οφθαλµοι παιδισκησ εισ χειρασ τησ κυριασ αυτησ ο
υτωσ οι οφθαλµοι ηµων προσ κυριον τον θεον ηµων εωσ ου οικτιρησαι ηµασ3ελεησον ηµασ κυριε ελε
ησον ηµασ οτι επι πολυ επλησθηµεν εξουδενωσεωσ4επι πλειον επλησθη η ψυχη ηµων το ονειδοσ τοισ
 ευθηνουσιν και η εξουδενωσισ τοισ υπερηφανοισ 
 
Chapter 123 
1ωδη των αναβαθµων ει µη οτι κυριοσ ην εν ηµιν ειπατω δη ισραηλ2ει µη οτι κυριοσ ην εν ηµιν εν τω 
επαναστηναι ανθρωπουσ εφ′ ηµασ3αρα ζωντασ αν κατεπιον ηµασ εν τω οργισθηναι τον θυµον αυτων
 εφ′ ηµασ4αρα το υδωρ κατεποντισεν ηµασ χειµαρρον διηλθεν η ψυχη ηµων5αρα διηλθεν η ψυχη ηµω
ν το υδωρ το ανυποστατον6ευλογητοσ κυριοσ οσ ουκ εδωκεν ηµασ εισ θηραν τοισ οδουσιν αυτων7η ψ
υχη ηµων ωσ στρουθιον ερρυσθη εκ τησ παγιδοσ των θηρευοντων η παγισ συνετριβη και ηµεισ ερρυ
σθηµεν8η βοηθεια ηµων εν ονοµατι κυριου του ποιησαντοσ τον ουρανον και την γην 
 
Chapter 124 
1ωδη των αναβαθµων οι πεποιθοτεσ επι κυριον ωσ οροσ σιων ου σαλευθησεται εισ τον αιωνα ο κατοι
κων ιερουσαληµ2ορη κυκλω αυτησ και κυριοσ κυκλω του λαου αυτου απο του νυν και εωσ του αιων
οσ3οτι ουκ αφησει την ραβδον των αµαρτωλων επι τον κληρον των δικαιων οπωσ αν µη εκτεινωσιν οι
 δικαιοι εν ανοµια χειρασ αυτων4αγαθυνον κυριε τοισ αγαθοισ και τοισ ευθεσι τη καρδια5τουσ δε εκκ
λινοντασ εισ τασ στραγγαλιασ απαξει κυριοσ µετα των εργαζοµενων την ανοµιαν ειρηνη επι τον ισρ
αηλ 
 
Chapter 125 
1ωδη των αναβαθµων εν τω επιστρεψαι κυριον την αιχµαλωσιαν σιων εγενηθηµεν ωσ παρακεκληµεν
οι2τοτε επλησθη χαρασ το στοµα ηµων και η γλωσσα ηµων αγαλλιασεωσ τοτε ερουσιν εν τοισ εθνεσι
ν εµεγαλυνεν κυριοσ του ποιησαι µετ′ αυτων3εµεγαλυνεν κυριοσ του ποιησαι µεθ′ ηµων εγενηθηµεν ε
υφραινοµενοι4επιστρεψον κυριε την αιχµαλωσιαν ηµων ωσ χειµαρρουσ εν τω νοτω5οι σπειροντεσ εν 
δακρυσιν εν αγαλλιασει θεριουσιν6πορευοµενοι επορευοντο και εκλαιον αιροντεσ τα σπερµατα αυτω
ν ερχοµενοι δε ηξουσιν εν αγαλλιασει αιροντεσ τα δραγµατα αυτων 
 
Chapter 126 
1ωδη των αναβαθµων τω σαλωµων εαν µη κυριοσ οικοδοµηση οικον εισ µατην εκοπιασαν οι οικοδοµ
ουντεσ αυτον εαν µη κυριοσ φυλαξη πολιν εισ µατην ηγρυπνησεν ο φυλασσων2εισ µατην υµιν εστιν 
του ορθριζειν εγειρεσθαι µετα το καθησθαι οι εσθοντεσ αρτον οδυνησ οταν δω τοισ αγαπητοισ αυτου
 υπνον3ιδου η κληρονοµια κυριου υιοι ο µισθοσ του καρπου τησ γαστροσ4ωσει βελη εν χειρι δυνατου
 ουτωσ οι υιοι των εκτετιναγµενων5µακαριοσ ανθρωποσ οσ πληρωσει την επιθυµιαν αυτου εξ αυτων 
ου καταισχυνθησονται οταν λαλωσι τοισ εχθροισ αυτων εν πυλη 
 
Chapter 127 
1ωδη των αναβαθµων µακαριοι παντεσ οι φοβουµενοι τον κυριον οι πορευοµενοι εν ταισ οδοισ αυτου
2τουσ πονουσ των καρπων σου φαγεσαι µακαριοσ ει και καλωσ σοι εσται3η γυνη σου ωσ αµπελοσ ευ
θηνουσα εν τοισ κλιτεσι τησ οικιασ σου οι υιοι σου ωσ νεοφυτα ελαιων κυκλω τησ τραπεζησ σου4ιδο
υ ουτωσ ευλογηθησεται ανθρωποσ ο φοβουµενοσ τον κυριον5ευλογησαι σε κυριοσ εκ σιων και ιδοισ 
τα αγαθα ιερουσαληµ πασασ τασ ηµερασ τησ ζωησ σου6και ιδοισ υιουσ των υιων σου ειρηνη επι τον
 ισραηλ 
 
Chapter 128 
1ωδη των αναβαθµων πλεονακισ επολεµησαν µε εκ νεοτητοσ µου ειπατω δη ισραηλ2πλεονακισ επολε
µησαν µε εκ νεοτητοσ µου και γαρ ουκ ηδυνηθησαν µοι3επι του νωτου µου ετεκταινον οι αµαρτωλοι 
εµακρυναν την ανοµιαν αυτων4κυριοσ δικαιοσ συνεκοψεν αυχενασ αµαρτωλων5αισχυνθητωσαν και
 αποστραφητωσαν εισ τα οπισω παντεσ οι µισουντεσ σιων6γενηθητωσαν ωσ χορτοσ δωµατων οσ προ 
του εκσπασθηναι εξηρανθη7ου ουκ επληρωσεν την χειρα αυτου ο θεριζων και τον κολπον αυτου ο τα
 δραγµατα συλλεγων8και ουκ ειπαν οι παραγοντεσ ευλογια κυριου εφ′ υµασ ευλογηκαµεν υµασ εν ον
οµατι κυριου 
 
Chapter 129 
1ωδη των αναβαθµων εκ βαθεων εκεκραξα σε κυριε2κυριε εισακουσον τησ φωνησ µου γενηθητω τα ω
τα σου προσεχοντα εισ την φωνην τησ δεησεωσ µου3εαν ανοµιασ παρατηρηση κυριε κυριε τισ υποστ



ησεται4οτι παρα σοι ο ιλασµοσ εστιν5ενεκεν του νοµου σου υπεµεινα σε κυριε υπεµεινεν η ψυχη µου 
εισ τον λογον σου6ηλπισεν η ψυχη µου επι τον κυριον απο φυλακησ πρωιασ µεχρι νυκτοσ απο φυλακ
ησ πρωιασ ελπισατω ισραηλ επι τον κυριον7οτι παρα τω κυριω το ελεοσ και πολλη παρ′ αυτω λυτρωσ
ισ8και αυτοσ λυτρωσεται τον ισραηλ εκ πασων των ανοµιων αυτου 
 
Chapter 130 
1ωδη των αναβαθµων τω δαυιδ κυριε ουχ υψωθη µου η καρδια ουδε εµετεωρισθησαν οι οφθαλµοι µου
 ουδε επορευθην εν µεγαλοισ ουδε εν θαυµασιοισ υπερ εµε2ει µη εταπεινοφρονουν αλλα υψωσα την ψ
υχην µου ωσ το απογεγαλακτισµενον επι την µητερα αυτου ωσ ανταποδοσισ επι την ψυχην µου3ελπι
σατω ισραηλ επι τον κυριον απο του νυν και εωσ του αιωνοσ 
 
Chapter 131 
1ωδη των αναβαθµων µνησθητι κυριε του δαυιδ και πασησ τησ πραυ+τητοσ αυτου2ωσ ωµοσεν τω κυ
ριω ηυξατο τω θεω ιακωβ3ει εισελευσοµαι εισ σκηνωµα οικου µου ει αναβησοµαι επι κλινησ στρωµν
ησ µου4ει δωσω υπνον τοισ οφθαλµοισ µου και τοισ βλεφαροισ µου νυσταγµον και αναπαυσιν τοισ κ
ροταφοισ µου5εωσ ου ευρω τοπον τω κυριω σκηνωµα τω θεω ιακωβ6ιδου ηκουσαµεν αυτην εν εφραθα
 ευροµεν αυτην εν τοισ πεδιοισ του δρυµου7εισελευσοµεθα εισ τα σκηνωµατα αυτου προσκυνησοµεν
 εισ τον τοπον ου εστησαν οι ποδεσ αυτου8αναστηθι κυριε εισ την αναπαυσιν σου συ και η κιβωτοσ 
του αγιασµατοσ σου9οι ιερεισ σου ενδυσονται δικαιοσυνην και οι οσιοι σου αγαλλιασονται10ενεκεν 
δαυιδ του δουλου σου µη αποστρεψησ το προσωπον του χριστου σου11ωµοσεν κυριοσ τω δαυιδ αληθ
ειαν και ου µη αθετησει αυτην εκ καρπου τησ κοιλιασ σου θησοµαι επι τον θρονον σου12εαν φυλαξω
νται οι υιοι σου την διαθηκην µου και τα µαρτυρια µου ταυτα α διδαξω αυτουσ και οι υιοι αυτων εω
σ του αιωνοσ καθιουνται επι του θρονου σου13οτι εξελεξατο κυριοσ την σιων ηρετισατο αυτην εισ κ
ατοικιαν εαυτω14αυτη η καταπαυσισ µου εισ αιωνα αιωνοσ ωδε κατοικησω οτι ηρετισαµην αυτην15τ
ην θηραν αυτησ ευλογων ευλογησω τουσ πτωχουσ αυτησ χορτασω αρτων16τουσ ιερεισ αυτησ ενδυσ
ω σωτηριαν και οι οσιοι αυτησ αγαλλιασει αγαλλιασονται17εκει εξανατελω κερασ τω δαυιδ ητοιµασ
α λυχνον τω χριστω µου18τουσ εχθρουσ αυτου ενδυσω αισχυνην επι δε αυτον εξανθησει το αγιασµα 
µου 
 
Chapter 132 
1ωδη των αναβαθµων τω δαυιδ ιδου δη τι καλον η τι τερπνον αλλ′ η το κατοικειν αδελφουσ επι το αυτ
ο2ωσ µυρον επι κεφαλησ το καταβαινον επι πωγωνα τον πωγωνα τον ααρων το καταβαινον επι την ωα
ν του ενδυµατοσ αυτου3ωσ δροσοσ αερµων η καταβαινουσα επι τα ορη σιων οτι εκει ενετειλατο κυρι
οσ την ευλογιαν και ζωην εωσ του αιωνοσ 
 
Chapter 133 
1ωδη των αναβαθµων ιδου δη ευλογειτε τον κυριον παντεσ οι δουλοι κυριου οι εστωτεσ εν οικω κυριο
υ εν αυλαισ οικου θεου ηµων2εν ταισ νυξιν επαρατε τασ χειρασ υµων εισ τα αγια και ευλογειτε τον κ
υριον3ευλογησει σε κυριοσ εκ σιων ο ποιησασ τον ουρανον και την γην 
 
Chapter 134 
1αλληλουια αινειτε το ονοµα κυριου αινειτε δουλοι κυριον2οι εστωτεσ εν οικω κυριου εν αυλαισ οικ
ου θεου ηµων3αινειτε τον κυριον οτι αγαθοσ κυριοσ ψαλατε τω ονοµατι αυτου οτι καλον4οτι τον ιακ
ωβ εξελεξατο εαυτω ο κυριοσ ισραηλ εισ περιουσιασµον αυτου5οτι εγω εγνων οτι µεγασ κυριοσ και ο 
κυριοσ ηµων παρα παντασ τουσ θεουσ6παντα οσα ηθελησεν ο κυριοσ εποιησεν εν τω ουρανω και εν 
τη γη εν ταισ θαλασσαισ και εν πασαισ ταισ αβυσσοισ7αναγων νεφελασ εξ εσχατου τησ γησ αστραπ
ασ εισ υετον εποιησεν ο εξαγων ανεµουσ εκ θησαυρων αυτου8οσ επαταξεν τα πρωτοτοκα αιγυπτου α
πο ανθρωπου εωσ κτηνουσ9εξαπεστειλεν σηµεια και τερατα εν µεσω σου αιγυπτε εν φαραω και εν πα
σι τοισ δουλοισ αυτου10οσ επαταξεν εθνη πολλα και απεκτεινεν βασιλεισ κραταιουσ11τον σηων βασι
λεα των αµορραιων και τον ωγ βασιλεα τησ βασαν και πασασ τασ βασιλειασ χανααν12και εδωκεν τη
ν γην αυτων κληρονοµιαν κληρονοµιαν ισραηλ λαω αυτου13κυριε το ονοµα σου εισ τον αιωνα κυριε 
το µνηµοσυνον σου εισ γενεαν και γενεαν14οτι κρινει κυριοσ τον λαον αυτου και επι τοισ δουλοισ αυ
του παρακληθησεται15τα ειδωλα των εθνων αργυριον και χρυσιον εργα χειρων ανθρωπων16στοµα εχο
υσιν και ου λαλησουσιν οφθαλµουσ εχουσιν και ουκ οψονται17ωτα εχουσιν και ουκ ενωτισθησονται 
ρινασ εχουσιν και ουκ οσφρανθησονται χειρασ εχουσιν και ου ψηλαφησουσιν ποδασ εχουσιν και ου
 περιπατησουσιν ου φωνησουσιν εν τω λαρυγγι αυτων ουδε γαρ εστιν πνευµα εν τω στοµατι αυτων18ο
µοιοι αυτοισ γενοιντο οι ποιουντεσ αυτα και παντεσ οι πεποιθοτεσ επ′ αυτοισ19οικοσ ισραηλ ευλογησ
ατε τον κυριον οικοσ ααρων ευλογησατε τον κυριον20οικοσ λευι ευλογησατε τον κυριον οι φοβουµεν



οι τον κυριον ευλογησατε τον κυριον21ευλογητοσ κυριοσ εκ σιων ο κατοικων ιερουσαληµ 
 
Chapter 135 
1αλληλουια εξοµολογεισθε τω κυριω οτι χρηστοσ οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου2εξοµολογεισθε τω
 θεω των θεων οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου3εξοµολογεισθε τω κυριω των κυριων οτι εισ τον αιων
α το ελεοσ αυτου4τω ποιουντι θαυµασια µεγαλα µονω οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου5τω ποιησαντ
ι τουσ ουρανουσ εν συνεσει οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου6τω στερεωσαντι την γην επι των υδατω
ν οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου7τω ποιησαντι φωτα µεγαλα µονω οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτο
υ8τον ηλιον εισ εξουσιαν τησ ηµερασ οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου9την σεληνην και τα αστρα ει
σ εξουσιαν τησ νυκτοσ οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου10τω παταξαντι αιγυπτον συν τοισ πρωτοτοκ
οισ αυτων οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου11και εξαγαγοντι τον ισραηλ εκ µεσου αυτων οτι εισ τον 
αιωνα το ελεοσ αυτου12εν χειρι κραταια και εν βραχιονι υψηλω οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου13τ
ω καταδιελοντι την ερυθραν θαλασσαν εισ διαιρεσεισ οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου14και διαγαγο
ντι τον ισραηλ δια µεσου αυτησ οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου15και εκτιναξαντι φαραω και την δυ
ναµιν αυτου εισ θαλασσαν ερυθραν οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου16τω διαγαγοντι τον λαον αυτου
 εν τη ερηµω οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου τω εξαγαγοντι υδωρ εκ πετρασ ακροτοµου οτι εισ τον 
αιωνα το ελεοσ αυτου17τω παταξαντι βασιλεισ µεγαλουσ οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου18και αποκ
τειναντι βασιλεισ κραταιουσ οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου19τον σηων βασιλεα των αµορραιων οτ
ι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου20και τον ωγ βασιλεα τησ βασαν οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου21κα
ι δοντι την γην αυτων κληρονοµιαν οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου22κληρονοµιαν ισραηλ δουλω α
υτου οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου23οτι εν τη ταπεινωσει ηµων εµνησθη ηµων ο κυριοσ οτι εισ το
ν αιωνα το ελεοσ αυτου24και ελυτρωσατο ηµασ εκ των εχθρων ηµων οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτο
υ25ο διδουσ τροφην παση σαρκι οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου26εξοµολογεισθε τω θεω του ουρανο
υ οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου εξοµολογεισθε τω κυριω των κυριων οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ α
υτου 
 
Chapter 136 
1τω δαυιδ επι των ποταµων βαβυλωνοσ εκει εκαθισαµεν και εκλαυσαµεν εν τω µνησθηναι ηµασ τησ 
σιων2επι ταισ ιτεαισ εν µεσω αυτησ εκρεµασαµεν τα οργανα ηµων3οτι εκει επηρωτησαν ηµασ οι αιχµ
αλωτευσαντεσ ηµασ λογουσ ωδων και οι απαγαγοντεσ ηµασ υµνον ασατε ηµιν εκ των ωδων σιων4πω
σ ασωµεν την ωδην κυριου επι γησ αλλοτριασ5εαν επιλαθωµαι σου ιερουσαληµ επιλησθειη η δεξια µ
ου6κολληθειη η γλωσσα µου τω λαρυγγι µου εαν µη σου µνησθω εαν µη προαναταξωµαι την ιερουσα
ληµ εν αρχη τησ ευφροσυνησ µου7µνησθητι κυριε των υιων εδωµ την ηµεραν ιερουσαληµ των λεγοντ
ων εκκενουτε εκκενουτε εωσ ο θεµελιοσ εν αυτη8θυγατηρ βαβυλωνοσ η ταλαιπωροσ µακαριοσ οσ αν
ταποδωσει σοι το ανταποδοµα σου ο ανταπεδωκασ ηµιν9µακαριοσ οσ κρατησει και εδαφιει τα νηπια 
σου προσ την πετραν 
 
Chapter 137 
1τω δαυιδ εξοµολογησοµαι σοι κυριε εν ολη καρδια µου οτι ηκουσασ τα ρηµατα του στοµατοσ µου κ
αι εναντιον αγγελων ψαλω σοι2προσκυνησω προσ ναον αγιον σου και εξοµολογησοµαι τω ονοµατι σ
ου επι τω ελεει σου και τη αληθεια σου οτι εµεγαλυνασ επι παν ονοµα το λογιον σου3εν η αν ηµερα ε
πικαλεσωµαι σε ταχυ επακουσον µου πολυωρησεισ µε εν ψυχη µου εν δυναµει4εξοµολογησασθωσαν 
σοι κυριε παντεσ οι βασιλεισ τησ γησ οτι ηκουσαν παντα τα ρηµατα του στοµατοσ σου5και ασατωσ
αν εν ταισ οδοισ κυριου οτι µεγαλη η δοξα κυριου6οτι υψηλοσ κυριοσ και τα ταπεινα εφορα και τα υ
ψηλα απο µακροθεν γινωσκει7εαν πορευθω εν µεσω θλιψεωσ ζησεισ µε επ′ οργην εχθρων µου εξετειν
ασ χειρα σου και εσωσεν µε η δεξια σου8κυριοσ ανταποδωσει υπερ εµου κυριε το ελεοσ σου εισ τον α
ιωνα τα εργα των χειρων σου µη παρησ 
 
Chapter 138 
1εισ το τελοσ ψαλµοσ τω δαυιδ κυριε εδοκιµασασ µε και εγνωσ µε2συ εγνωσ την καθεδραν µου και τη
ν εγερσιν µου συ συνηκασ τουσ διαλογισµουσ µου απο µακροθεν3την τριβον µου και την σχοινον µο
υ συ εξιχνιασασ και πασασ τασ οδουσ µου προειδεσ4οτι ουκ εστιν λογοσ εν γλωσση µου5ιδου κυριε σ
υ εγνωσ παντα τα εσχατα και τα αρχαια συ επλασασ µε και εθηκασ επ′ εµε την χειρα σου6εθαυµαστ
ωθη η γνωσισ σου εξ εµου εκραταιωθη ου µη δυνωµαι προσ αυτην7που πορευθω απο του πνευµατοσ 
σου και απο του προσωπου σου που φυγω8εαν αναβω εισ τον ουρανον συ ει εκει εαν καταβω εισ τον 
αδην παρει9εαν αναλαβοιµι τασ πτερυγασ µου κατ′ ορθρον και κατασκηνωσω εισ τα εσχατα τησ θαλ
ασσησ10και γαρ εκει η χειρ σου οδηγησει µε και καθεξει µε η δεξια σου11και ειπα αρα σκοτοσ καταπα
τησει µε και νυξ φωτισµοσ εν τη τρυφη µου12οτι σκοτοσ ου σκοτισθησεται απο σου και νυξ ωσ ηµερα



 φωτισθησεται ωσ το σκοτοσ αυτησ ουτωσ και το φωσ αυτησ13οτι συ εκτησω τουσ νεφρουσ µου κυριε 
αντελαβου µου εκ γαστροσ µητροσ µου14εξοµολογησοµαι σοι οτι φοβερωσ εθαυµαστωθην θαυµασια 
τα εργα σου και η ψυχη µου γινωσκει σφοδρα15ουκ εκρυβη το οστουν µου απο σου ο εποιησασ εν κρυ
φη και η υποστασισ µου εν τοισ κατωτατοισ τησ γησ16το ακατεργαστον µου ειδοσαν οι οφθαλµοι σου
 και επι το βιβλιον σου παντεσ γραφησονται ηµερασ πλασθησονται και ουθεισ εν αυτοισ17εµοι δε λια
ν ετιµηθησαν οι φιλοι σου ο θεοσ λιαν εκραταιωθησαν αι αρχαι αυτων18εξαριθµησοµαι αυτουσ και 
υπερ αµµον πληθυνθησονται εξηγερθην και ετι ειµι µετα σου19εαν αποκτεινησ αµαρτωλουσ ο θεοσ α
νδρεσ αιµατων εκκλινατε απ′ εµου20οτι ερεισ εισ διαλογισµον ληµψονται εισ µαταιοτητα τασ πολεισ 
σου21ουχι τουσ µισουντασ σε κυριε εµισησα και επι τοισ εχθροισ σου εξετηκοµην22τελειον µισοσ εµι
σουν αυτουσ εισ εχθρουσ εγενοντο µοι23δοκιµασον µε ο θεοσ και γνωθι την καρδιαν µου ετασον µε κ
αι γνωθι τασ τριβουσ µου24και ιδε ει οδοσ ανοµιασ εν εµοι και οδηγησον µε εν οδω αιωνια 
 
Chapter 139 
1εισ το τελοσ ψαλµοσ τω δαυιδ2εξελου µε κυριε εξ ανθρωπου πονηρου απο ανδροσ αδικου ρυσαι µε3ο
ιτινεσ ελογισαντο αδικιασ εν καρδια ολην την ηµεραν παρετασσοντο πολεµουσ4ηκονησαν γλωσσαν 
αυτων ωσει οφεωσ ιοσ ασπιδων υπο τα χειλη αυτων διαψαλµα5φυλαξον µε κυριε εκ χειροσ αµαρτωλο
υ απο ανθρωπων αδικων εξελου µε οιτινεσ ελογισαντο υποσκελισαι τα διαβηµατα µου6εκρυψαν υπερ
ηφανοι παγιδα µοι και σχοινια διετειναν παγιδασ τοισ ποσιν µου εχοµενα τριβου σκανδαλον εθεντο µ
οι διαψαλµα7ειπα τω κυριω θεοσ µου ει συ ενωτισαι κυριε την φωνην τησ δεησεωσ µου8κυριε κυριε δ
υναµισ τησ σωτηριασ µου επεσκιασασ επι την κεφαλην µου εν ηµερα πολεµου9µη παραδωσ µε κυριε 
απο τησ επιθυµιασ µου αµαρτωλω διελογισαντο κατ′ εµου µη εγκαταλιπησ µε µηποτε υψωθωσιν διαψ
αλµα10η κεφαλη του κυκλωµατοσ αυτων κοποσ των χειλεων αυτων καλυψει αυτουσ11πεσουνται επ′ α
υτουσ ανθρακεσ εν πυρι καταβαλεισ αυτουσ εν ταλαιπωριαισ ου µη υποστωσιν12ανηρ γλωσσωδησ ο
υ κατευθυνθησεται επι τησ γησ ανδρα αδικον κακα θηρευσει εισ διαφθοραν13εγνων οτι ποιησει κυριο
σ την κρισιν του πτωχου και την δικην των πενητων14πλην δικαιοι εξοµολογησονται τω ονοµατι σου 
και κατοικησουσιν ευθεισ συν τω προσωπω σου 
 
Chapter 140 
1ψαλµοσ τω δαυιδ κυριε εκεκραξα προσ σε εισακουσον µου προσχεσ τη φωνη τησ δεησεωσ µου εν τω
 κεκραγεναι µε προσ σε2κατευθυνθητω η προσευχη µου ωσ θυµιαµα ενωπιον σου επαρσισ των χειρων
 µου θυσια εσπερινη3θου κυριε φυλακην τω στοµατι µου και θυραν περιοχησ περι τα χειλη µου4µη εκ
κλινησ την καρδιαν µου εισ λογουσ πονηριασ του προφασιζεσθαι προφασεισ εν αµαρτιαισ συν ανθρ
ωποισ εργαζοµενοισ ανοµιαν και ου µη συνδυασω µετα των εκλεκτων αυτων5παιδευσει µε δικαιοσ εν
 ελεει και ελεγξει µε ελαιον δε αµαρτωλου µη λιπανατω την κεφαλην µου οτι ετι και η προσευχη µου 
εν ταισ ευδοκιαισ αυτων6κατεποθησαν εχοµενα πετρασ οι κριται αυτων ακουσονται τα ρηµατα µου 
οτι ηδυνθησαν7ωσει παχοσ γησ διερραγη επι τησ γησ διεσκορπισθη τα οστα ηµων παρα τον αδην8οτι 
προσ σε κυριε κυριε οι οφθαλµοι µου επι σε ηλπισα µη αντανελησ την ψυχην µου9φυλαξον µε απο πα
γιδοσ ησ συνεστησαντο µοι και απο σκανδαλων των εργαζοµενων την ανοµιαν10πεσουνται εν αµφιβλ
ηστρω αυτου αµαρτωλοι κατα µονασ ειµι εγω εωσ ου αν παρελθω 
 
Chapter 141 
1συνεσεωσ τω δαυιδ εν τω ειναι αυτον εν τω σπηλαιω προσευχη2φωνη µου προσ κυριον εκεκραξα φω
νη µου προσ κυριον εδεηθην3εκχεω εναντιον αυτου την δεησιν µου την θλιψιν µου ενωπιον αυτου απ
αγγελω4εν τω εκλειπειν εξ εµου το πνευµα µου και συ εγνωσ τασ τριβουσ µου εν οδω ταυτη η επορευο
µην εκρυψαν παγιδα µοι5κατενοουν εισ τα δεξια και επεβλεπον οτι ουκ ην ο επιγινωσκων µε απωλετο 
φυγη απ′ εµου και ουκ εστιν ο εκζητων την ψυχην µου6εκεκραξα προσ σε κυριε ειπα συ ει η ελπισ µο
υ µερισ µου εν γη ζωντων7προσχεσ προσ την δεησιν µου οτι εταπεινωθην σφοδρα ρυσαι µε εκ των κατ
αδιωκοντων µε οτι εκραταιωθησαν υπερ εµε8εξαγαγε εκ φυλακησ την ψυχην µου του εξοµολογησασθ
αι τω ονοµατι σου κυριε εµε υποµενουσιν δικαιοι εωσ ου ανταποδωσ µοι 
 
Chapter 142 
1ψαλµοσ τω δαυιδ οτε αυτον ο υιοσ καταδιωκει κυριε εισακουσον τησ προσευχησ µου ενωτισαι την δ
εησιν µου εν τη αληθεια σου επακουσον µου εν τη δικαιοσυνη σου2και µη εισελθησ εισ κρισιν µετα τ
ου δουλου σου οτι ου δικαιωθησεται ενωπιον σου πασ ζων3οτι κατεδιωξεν ο εχθροσ την ψυχην µου ε
ταπεινωσεν εισ γην την ζωην µου εκαθισεν µε εν σκοτεινοισ ωσ νεκρουσ αιωνοσ4και ηκηδιασεν επ′ ε
µε το πνευµα µου εν εµοι εταραχθη η καρδια µου5εµνησθην ηµερων αρχαιων και εµελετησα εν πασι 
τοισ εργοισ σου εν ποιηµασιν των χειρων σου εµελετων6διεπετασα τασ χειρασ µου προσ σε η ψυχη µ
ου ωσ γη ανυδροσ σοι διαψαλµα7ταχυ εισακουσον µου κυριε εξελιπεν το πνευµα µου µη αποστρεψη



σ το προσωπον σου απ′ εµου και οµοιωθησοµαι τοισ καταβαινουσιν εισ λακκον8ακουστον ποιησον µ
οι το πρωι το ελεοσ σου οτι επι σοι ηλπισα γνωρισον µοι κυριε οδον εν η πορευσοµαι οτι προσ σε ηρα
 την ψυχην µου9εξελου µε εκ των εχθρων µου κυριε οτι προσ σε κατεφυγον10διδαξον µε του ποιειν το θ
εληµα σου οτι συ ει ο θεοσ µου το πνευµα σου το αγαθον οδηγησει µε εν γη ευθεια11ενεκα του ονοµατ
οσ σου κυριε ζησεισ µε εν τη δικαιοσυνη σου εξαξεισ εκ θλιψεωσ την ψυχην µου12και εν τω ελεει σο
υ εξολεθρευσεισ τουσ εχθρουσ µου και απολεισ παντασ τουσ θλιβοντασ την ψυχην µου οτι δουλοσ σ
ου ειµι εγω 
 
Chapter 143 
1τω δαυιδ προσ τον γολιαδ ευλογητοσ κυριοσ ο θεοσ µου ο διδασκων τασ χειρασ µου εισ παραταξιν τ
ουσ δακτυλουσ µου εισ πολεµον2ελεοσ µου και καταφυγη µου αντιληµπτωρ µου και ρυστησ µου υπε
ρασπιστησ µου και επ′ αυτω ηλπισα ο υποτασσων τον λαον µου υπ′ εµε3κυριε τι εστιν ανθρωποσ οτι 
εγνωσθησ αυτω η υιοσ ανθρωπου οτι λογιζη αυτον4ανθρωποσ µαταιοτητι ωµοιωθη αι ηµεραι αυτου 
ωσει σκια παραγουσιν5κυριε κλινον ουρανουσ σου και καταβηθι αψαι των ορεων και καπνισθησοντ
αι6αστραψον αστραπην και σκορπιεισ αυτουσ εξαποστειλον τα βελη σου και συνταραξεισ αυτουσ7ε
ξαποστειλον την χειρα σου εξ υψουσ εξελου µε και ρυσαι µε εξ υδατων πολλων εκ χειροσ υιων αλλο
τριων8ων το στοµα ελαλησεν µαταιοτητα και η δεξια αυτων δεξια αδικιασ9ο θεοσ ωδην καινην ασοµ
αι σοι εν ψαλτηριω δεκαχορδω ψαλω σοι10τω διδοντι την σωτηριαν τοισ βασιλευσιν τω λυτρουµενω δ
αυιδ τον δουλον αυτου εκ ροµφαιασ πονηρασ11ρυσαι µε και εξελου µε εκ χειροσ υιων αλλοτριων ων 
το στοµα ελαλησεν µαταιοτητα και η δεξια αυτων δεξια αδικιασ12ων οι υιοι ωσ νεοφυτα ηδρυµµενα ε
ν τη νεοτητι αυτων αι θυγατερεσ αυτων κεκαλλωπισµεναι περικεκοσµηµεναι ωσ οµοιωµα ναου13τα τ
αµιεια αυτων πληρη εξερευγοµενα εκ τουτου εισ τουτο τα προβατα αυτων πολυτοκα πληθυνοντα εν τ
αισ εξοδοισ αυτων14οι βοεσ αυτων παχεισ ουκ εστιν καταπτωµα φραγµου ουδε διεξοδοσ ουδε κραυγη 
εν ταισ πλατειαισ αυτων15εµακαρισαν τον λαον ω ταυτα εστιν µακαριοσ ο λαοσ ου κυριοσ ο θεοσ αυ
του 
 
Chapter 144 
1αινεσισ τω δαυιδ υψωσω σε ο θεοσ µου ο βασιλευσ µου και ευλογησω το ονοµα σου εισ τον αιωνα κ
αι εισ τον αιωνα του αιωνοσ2καθ′ εκαστην ηµεραν ευλογησω σε και αινεσω το ονοµα σου εισ τον αι
ωνα και εισ τον αιωνα του αιωνοσ3µεγασ κυριοσ και αινετοσ σφοδρα και τησ µεγαλωσυνησ αυτου ο
υκ εστιν περασ4γενεα και γενεα επαινεσει τα εργα σου και την δυναµιν σου απαγγελουσιν5την µεγαλο
πρεπειαν τησ δοξησ τησ αγιωσυνησ σου λαλησουσιν και τα θαυµασια σου διηγησονται6και την δυν
αµιν των φοβερων σου ερουσιν και την µεγαλωσυνην σου διηγησονται7µνηµην του πληθουσ τησ χρη
στοτητοσ σου εξερευξονται και τη δικαιοσυνη σου αγαλλιασονται8οικτιρµων και ελεηµων ο κυριοσ 
µακροθυµοσ και πολυελεοσ9χρηστοσ κυριοσ τοισ συµπασιν και οι οικτιρµοι αυτου επι παντα τα εργ
α αυτου10εξοµολογησασθωσαν σοι κυριε παντα τα εργα σου και οι οσιοι σου ευλογησατωσαν σε11δοξ
αν τησ βασιλειασ σου ερουσιν και την δυναστειαν σου λαλησουσιν12του γνωρισαι τοισ υιοισ των αν
θρωπων την δυναστειαν σου και την δοξαν τησ µεγαλοπρεπειασ τησ βασιλειασ σου13η βασιλεια σου 
βασιλεια παντων των αιωνων και η δεσποτεια σου εν παση γενεα και γενεα13πιστοσ κυριοσ εν τοισ λο
γοισ αυτου και οσιοσ εν πασι τοισ εργοισ αυτου14υποστηριζει κυριοσ παντασ τουσ καταπιπτοντασ κ
αι ανορθοι παντασ τουσ κατερραγµενουσ15οι οφθαλµοι παντων εισ σε ελπιζουσιν και συ διδωσ την τ
ροφην αυτων εν ευκαιρια16ανοιγεισ συ την χειρα σου και εµπιπλασ παν ζωον ευδοκιασ17δικαιοσ κυρι
οσ εν πασαισ ταισ οδοισ αυτου και οσιοσ εν πασιν τοισ εργοισ αυτου18εγγυσ κυριοσ πασιν τοισ επικα
λουµενοισ αυτον πασι τοισ επικαλουµενοισ αυτον εν αληθεια19θεληµα των φοβουµενων αυτον ποιησ
ει και τησ δεησεωσ αυτων επακουσεται και σωσει αυτουσ20φυλασσει κυριοσ παντασ τουσ αγαπωντα
σ αυτον και παντασ τουσ αµαρτωλουσ εξολεθρευσει21αινεσιν κυριου λαλησει το στοµα µου και ευλο
γειτω πασα σαρξ το ονοµα το αγιον αυτου εισ τον αιωνα και εισ τον αιωνα του αιωνοσ 
 
Chapter 145 
1αλληλουια αγγαιου και ζαχαριου αινει η ψυχη µου τον κυριον2αινεσω κυριον εν ζωη µου ψαλω τω 
θεω µου εωσ υπαρχω3µη πεποιθατε επ′ αρχοντασ και εφ′ υιουσ ανθρωπων οισ ουκ εστιν σωτηρια4εξελ
ευσεται το πνευµα αυτου και επιστρεψει εισ την γην αυτου εν εκεινη τη ηµερα απολουνται παντεσ οι
 διαλογισµοι αυτων5µακαριοσ ου ο θεοσ ιακωβ βοηθοσ η ελπισ αυτου επι κυριον τον θεον αυτου6τον 
ποιησαντα τον ουρανον και την γην την θαλασσαν και παντα τα εν αυτοισ τον φυλασσοντα αληθεια
ν εισ τον αιωνα7ποιουντα κριµα τοισ αδικουµενοισ διδοντα τροφην τοισ πεινωσιν κυριοσ λυει πεπεδη
µενουσ8κυριοσ ανορθοι κατερραγµενουσ κυριοσ σοφοι τυφλουσ κυριοσ αγαπα δικαιουσ9κυριοσ φυλ
ασσει τουσ προσηλυτουσ ορφανον και χηραν αναληµψεται και οδον αµαρτωλων αφανιει10βασιλευσε
ι κυριοσ εισ τον αιωνα ο θεοσ σου σιων εισ γενεαν και γενεαν 



 
Chapter 146 
1αλληλουια αγγαιου και ζαχαριου αινειτε τον κυριον οτι αγαθον ψαλµοσ τω θεω ηµων ηδυνθειη αινε
σισ2οικοδοµων ιερουσαληµ ο κυριοσ και τασ διασπορασ του ισραηλ επισυναξει3ο ιωµενοσ τουσ συν
τετριµµενουσ την καρδιαν και δεσµευων τα συντριµµατα αυτων4ο αριθµων πληθη αστρων και πασιν 
αυτοισ ονοµατα καλων5µεγασ ο κυριοσ ηµων και µεγαλη η ισχυσ αυτου και τησ συνεσεωσ αυτου ου
κ εστιν αριθµοσ6αναλαµβανων πραεισ ο κυριοσ ταπεινων δε αµαρτωλουσ εωσ τησ γησ7εξαρξατε τω 
κυριω εν εξοµολογησει ψαλατε τω θεω ηµων εν κιθαρα8τω περιβαλλοντι τον ουρανον εν νεφελαισ τω 
ετοιµαζοντι τη γη υετον τω εξανατελλοντι εν ορεσι χορτον και χλοην τη δουλεια των ανθρωπων9διδο
ντι τοισ κτηνεσι τροφην αυτων και τοισ νεοσσοισ των κορακων τοισ επικαλουµενοισ αυτον10ουκ εν τ
η δυναστεια του ιππου θελησει ουδε εν ταισ κνηµαισ του ανδροσ ευδοκει11ευδοκει κυριοσ εν τοισ φο
βουµενοισ αυτον και εν τοισ ελπιζουσιν επι το ελεοσ αυτου 
 
Chapter 147 
1αλληλουια αγγαιου και ζαχαριου επαινει ιερουσαληµ τον κυριον αινει τον θεον σου σιων2οτι ενισχ
υσεν τουσ µοχλουσ των πυλων σου ευλογησεν τουσ υιουσ σου εν σοι3ο τιθεισ τα ορια σου ειρηνην κ
αι στεαρ πυρου εµπιπλων σε4ο αποστελλων το λογιον αυτου τη γη εωσ ταχουσ δραµειται ο λογοσ αυτ
ου5του διδοντοσ χιονα ωσει εριον οµιχλην ωσει σποδον πασσοντοσ6βαλλοντοσ κρυσταλλον αυτου ω
σει ψωµουσ κατα προσωπον ψυχουσ αυτου τισ υποστησεται7αποστελει τον λογον αυτου και τηξει αυ
τα πνευσει το πνευµα αυτου και ρυησεται υδατα8απαγγελλων τον λογον αυτου τω ιακωβ δικαιωµατα 
και κριµατα αυτου τω ισραηλ9ουκ εποιησεν ουτωσ παντι εθνει και τα κριµατα αυτου ουκ εδηλωσεν 
αυτοισ 
 
Chapter 148 
1αλληλουια αγγαιου και ζαχαριου αινειτε τον κυριον εκ των ουρανων αινειτε αυτον εν τοισ υψιστοισ
2αινειτε αυτον παντεσ οι αγγελοι αυτου αινειτε αυτον πασαι αι δυναµεισ αυτου3αινειτε αυτον ηλιοσ 
και σεληνη αινειτε αυτον παντα τα αστρα και το φωσ4αινειτε αυτον οι ουρανοι των ουρανων και το 
υδωρ το υπερανω των ουρανων5αινεσατωσαν το ονοµα κυριου οτι αυτοσ ειπεν και εγενηθησαν αυτο
σ ενετειλατο και εκτισθησαν6εστησεν αυτα εισ τον αιωνα και εισ τον αιωνα του αιωνοσ προσταγµα ε
θετο και ου παρελευσεται7αινειτε τον κυριον εκ τησ γησ δρακοντεσ και πασαι αβυσσοι8πυρ χαλαζα 
χιων κρυσταλλοσ πνευµα καταιγιδοσ τα ποιουντα τον λογον αυτου9τα ορη και παντεσ οι βουνοι ξυλ
α καρποφορα και πασαι κεδροι10τα θηρια και παντα τα κτηνη ερπετα και πετεινα πτερωτα11βασιλεισ 
τησ γησ και παντεσ λαοι αρχοντεσ και παντεσ κριται γησ12νεανισκοι και παρθενοι πρεσβυται µετα νε
ωτερων13αινεσατωσαν το ονοµα κυριου οτι υψωθη το ονοµα αυτου µονου η εξοµολογησισ αυτου επι 
γησ και ουρανου14και υψωσει κερασ λαου αυτου υµνοσ πασι τοισ οσιοισ αυτου τοισ υιοισ ισραηλ λ
αω εγγιζοντι αυτω 
 
Chapter 149 
1αλληλουια ασατε τω κυριω ασµα καινον η αινεσισ αυτου εν εκκλησια οσιων2ευφρανθητω ισραηλ ε
πι τω ποιησαντι αυτον και υιοι σιων αγαλλιασθωσαν επι τω βασιλει αυτων3αινεσατωσαν το ονοµα α
υτου εν χορω εν τυµπανω και ψαλτηριω ψαλατωσαν αυτω4οτι ευδοκει κυριοσ εν λαω αυτου και υψω
σει πραεισ εν σωτηρια5καυχησονται οσιοι εν δοξη και αγαλλιασονται επι των κοιτων αυτων6αι υψωσ
εισ του θεου εν τω λαρυγγι αυτων και ροµφαιαι διστοµοι εν ταισ χερσιν αυτων7του ποιησαι εκδικησιν
 εν τοισ εθνεσιν ελεγµουσ εν τοισ λαοισ8του δησαι τουσ βασιλεισ αυτων εν πεδαισ και τουσ ενδοξου
σ αυτων εν χειροπεδαισ σιδηραισ9του ποιησαι εν αυτοισ κριµα εγγραπτον δοξα αυτη εστιν πασι τοισ 
οσιοισ αυτου 
 
Chapter 150 
1αλληλουια αινειτε τον θεον εν τοισ αγιοισ αυτου αινειτε αυτον εν στερεωµατι δυναµεωσ αυτου2αινε
ιτε αυτον επι ταισ δυναστειαισ αυτου αινειτε αυτον κατα το πληθοσ τησ µεγαλωσυνησ αυτου3αινειτ
ε αυτον εν ηχω σαλπιγγοσ αινειτε αυτον εν ψαλτηριω και κιθαρα4αινειτε αυτον εν τυµπανω και χορω
 αινειτε αυτον εν χορδαισ και οργανω5αινειτε αυτον εν κυµβαλοισ ευηχοισ αινειτε αυτον εν κυµβαλο
ισ αλαλαγµου6πασα πνοη αινεσατω τον κυριον αλληλουια 


