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Ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης, σὰν ἱερέας ποὺ ἦταν, χρειαζόταν νὰ διαβάζει εὐχὲς γιὰ διάφορες περιπτώσεις. Οἱ εὐχὲς ὅμως τοῦ Εὐχολογίου δὲν ἀρκοῦσαν,
ἐπειδὴ ὑπῆρχαν πολλὲς περιπτώσεις γιὰ τὶς ὁποῖες δὲν ὑπῆρχε ἀνάλογη εὐχή. Ἔτσι ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος χρησιμοποιοῦσε ὅλους τοὺς ψαλμοὺς τοῦ Ψαλτηρίου,
ὁρίζοντας ἕναν ψαλμό, γιὰ καθεμιὰ περίπτωση. (Ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος τοὺς χρησιμοποιοῦσε καὶ γιὰ εὐχή). Τὸ Ψαλτήρι, μὲ τὴ χρήση αὐτή, τὸ εἶχε καὶ ὁ Όσιος
Παΐσιοςο Αγιορείτης καὶ τὸ διάβαζε καθημερινὰ ὁλόκληρο. Μερικὲς φορὲς μάλιστα χώριζε τὴ νύχτα σὲ ὧρες:
 ἀπὸ τὶς 9:00 ὡς τὶς 10:00 π.χ. διάβαζε τὴν εὐχὴ καὶ εὐχόταν γιὰ ὅσους τελειώνουν ἀργὰ ἀπὸ τὶς δουλειές τους καὶ γυρίζουν στὰ σπίτια τους, γιὰ νὰ τοὺς
φυλάει ὁ Θεός
 ἀπὸ τὶς 11:00 ὡς τὶς 12:00 εὐχόταν γιὰ ὅσους ταξιδεύουν τὴ νύχτα, νὰ μὴν παθαίνουν ἀτυχήματα
 ἀπὸ τὶς 12:00 ὡς τὶς 1:00 γιὰ ὅσους ξενυχτοῦν μέσα στὰ κακόφημα κέντρα, γιὰ νὰ τοὺς βοηθήσει ὁ Θεὸς νὰ ξεφύγουν. Γενικὰ εὐχόταν γιὰ ὅλες τὶς
περιπτώσεις: γιὰ ὅσους ἦταν μέσα στὰ νοσοκομεῖα, γιὰ τὰ ζευγάρια ποὺ μάλωναν, γιὰ νὰ λυπηθεῖ ὁ Θεὸς τὰ παιδάκια κλπ.
Αὐτὴ τὴ χρήση τοῦ Ψαλτηρίου σύμφωνα μὲ τὸν Ὅσιο Ἀρσένιο τὸν Καππαδόκη, παραθέτουμε ὡς μιὰ κατάσταση ποὺ ἐξηγεῖ σὲ ποιὲς περιπτώσεις ἐνδείκνυται ὁ

1.

Ὅταν φυτεύουν δένδρα ἢ ἀμπέλι, γιὰ νὰ καρποφορήσουν.

2.

Γιὰ νὰ δώσει φώτιση ὁ Θεὸς σ᾿ αὐτοὺς ποὺ πηγαίνουν σὲ συνέδρια.

3.

Γιὰ νὰ φύγει ἡ κακία ἀπὸ ἀνθρώπους, γιὰ νὰ μὴ βασανίζουν ἄδικα τοὺς συνανθρώπους τους.

4.

Γιὰ νὰ θεραπεύσει ὁ Θεὸς τοὺς εὐαίσθητους ἀνθρώπους, ποὺ ἀρρώστησαν ἀπὸ μελαγχολία ἀπὸ τὴ συμπεριφορὰ τῶν σκληρόκαρδων ἀνθρώπων.

5.

Γιὰ νὰ θεραπεύσει ὁ Θεὸς τὰ πληγωμένα, χτυπημένα μάτια ἀπὸ κακὸ ἄνθρωπο.

6.

Γιὰ νὰ ἐλευθερώσει ὁ Θεὸς τὸν μαγεμένο ἄνθρωπο.

7.

Γι᾿ αὐτοὺς ποὺ ἔπαθαν ἀπὸ φοβία ἀπὸ τὶς φοβέρες καὶ τὶς ἀπειλὲς τῶν κακῶν ἀνθρώπων.

8.

Γι᾿ αὐτοὺς ποὺ ἔπαθαν κακὸ ἀπὸ δαίμονες ἢ ἀπὸ πονηροὺς ἀνθρώπους.

9.

Γιὰ νὰ πάψουν νὰ σὲ φοβερίζουν οἱ δαίμονες στὸν ὕπνο ἢ μὲ τὶς φαντασίες τὴν ἡμέρα.

10.

Γιὰ τὰ σκληρόκαρδα ἀνδρόγυνα ποὺ μαλώνουν καὶ χωρίζουν. (Ὅταν βασανίζει ἄδικα ὁ σκληρὸς ἢ ἡ σκληρὴ τὸν εὐαίσθητο).
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κάθε ψαλμός.

11.

Γιὰ τοὺς τρελοὺς ποὺ ἔχουν καὶ κακότητα καὶ κάνουν κακὸ στοὺς ἀνθρώπους.

12.

Γι᾿ αὐτοὺς ποὺ πάσχουν ἀπὸ τὸ συκώτι.

13.

Γι᾿ αὐτοὺς ποὺ πάσχουν ἀπὸ φοβερὸ δαιμόνιο, συνέχεια 3 φορὲς τὴν ἡμέρα ἐπὶ 3 ἡμέρες.

14.

Γιὰ ν᾿ ἀλλάξουν γνώμη οἱ λῃστὲς καὶ νὰ ἐπιστρέψουν ἄπρακτοι καὶ μετανοημένοι.

15.

Γιὰ νὰ βρεθεῖ τὸ κλειδί, ὅταν χαθεῖ.

16.

Γιὰ μεγάλη συκοφαντία, 3 φορὲς τὴν ἡμέρα ἐπὶ 3 ἡμέρες.

17.

Ὅταν γίνεται σεισμὸς ἢ θεομηνία, κατακλυσμὸς καὶ κεραυνοί.

18.

Γιὰ νὰ ἐλευθερωθοῦν οἱ μητέρες στὴν γέννα τους.

19.

Γι᾿ ἀνδρόγυνα ποὺ δὲν γεννοῦν λόγω ἀναπηρίας, γιὰ νὰ τοὺς θεραπεύσει ὁ Θεός, γιὰ νὰ μὴν χωρίσουν.

20.

Γιὰ νὰ μαλακώσει ὁ Θεὸς τὶς καρδιὲς τῶν πλουσίων νὰ κάνουν ἐλεημοσύνες στοὺς φτωχούς.

21.

Γιὰ νὰ ἐμποδίσει ὁ Θεὸς τὴν πυρκαϊά, γιὰ νὰ μὴν γίνει κακό.

22.

Γιὰ νὰ ἡμερέψει ὁ Θεὸς τὰ ἄτακτα καὶ ἀνυπάκουα παιδιά, ποὺ θλίβουν τοὺς γονεῖς τους.

23.

Γιὰ νὰ ἀνοίξει ἡ πόρτα, ὅταν χαθεῖ τὸ κλειδί.

24.

Σὲ ἀνθρώπους ποὺ φθονεῖ πολὺ ὁ πειρασμὸς καὶ τοὺς φέρνει συνέχεια ἀναποδιὲς στὴν ζωή τους, γιὰ νὰ γογγύζουν.

25.

Ὅταν ζητάει κανεὶς κάτι καλὸ ἀπὸ τὸν Θεό, γιὰ νὰ τοῦ τὸ δώσει, χωρὶς νὰ τὸν βλάψει.

26.

Γιὰ νὰ προστατέψει ὁ Θεὸς τοὺς χωρικοὺς ἀπὸ τὰ ἐχθρικὰ στρατεύματα, νὰ μὴν κάνουν κακὸ στοὺς ἀνθρώπους καὶ λεηλασίες στὶς ἀγροικίες.

27.

Γιὰ νὰ θεραπεύσει ὁ Θεὸς τοὺς νευρασθενεῖς καὶ τοὺς νευροπαθεῖ.

28.

Γι᾿ αὐτοὺς ποὺ τοὺς πειράζει ἡ θάλασσα καὶ φοβοῦνται στὴν πολλὴ φουρτούνα.

29.

Γι᾿ αὐτοὺς ποὺ κινδυνεύουν μακριά, μέσα σε βάρβαρους καὶ ἄπιστους λαούς, γιὰ νὰ τοὺς φυλάξει ὁ Θεὸς καὶ νὰ φωτίσει κι ἐκείνους νὰ ἡμερέψουν, καὶ νὰ

γνωρίσουν τὸ Θεό.
Γιὰ νὰ δώσει ὁ Θεὸς ἀφθονία σπαρτῶν καὶ καρπῶν στὰ δέντρα, ὅταν ὁ καιρὸς δὲν εἶναι εὐνοϊκός.

31.

Γιὰ νὰ βροῦν οἱ ὁδοιπόροι τὸν δρόμο, ὅταν χαθοῦν καὶ ταλαιπωροῦνται.

32.

Γιὰ νὰ φανερώσει ὁ Θεὸς τὴν ἀλήθεια στοὺς ἀδικοφυλακισμένους, γιὰ νὰ ἐλευθερωθοῦν.
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33.

Σὲ ψυχορραγοῦντες, ὅταν βασανίζονται ἀπὸ τοὺς δαίμονες τὴν ὥρα τοῦ θανάτου, ἢ σὲ ἐχθρικὰ στρατεύματα, ὅταν ἀπειλοῦν καὶ παραβιάζουν τὰ σύνορα,

γιὰ νὰ κάνουν κακό.
Γιὰ νὰ ἐλευθερώσει ὁ Θεὸς τοὺς καλοκάγαθους ἀνθρώπους ἀπὸ τὶς παγίδες τῶν πονηρῶν ἀνθρώπων, ποὺ ἐκμεταλλεύονται τοὺς ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ.

35.

Γιὰ νὰ ἐξαλειφθεῖ τελείως ἡ ἔχθρα μετὰ ἀπὸ τὰ μαλώματα ἢ παρεξηγήσεις.

36.

Γιὰ βαριὰ πληγωμένους ἀνθρώπους ἀπὸ κακοποιοὺς ἐγκληματίες.

37.

Ὅταν πονᾶνε οἱ σιαγόνες ἀπὸ σάπια δόντια.

38.

Γιὰ νὰ βροῦν ἐργασία οἱ ἐγκαταλελειμμένοι καὶ δυστυχισμένοι ἄνθρωποι, γιὰ νὰ μὴ θλίβονται.

39.

Γιὰ νὰ ἐπανέλθει ἀγάπη μεταξὺ ἀφεντικοῦ καὶ ὑπαλλήλων, ὅταν δημιουργοῦνται προστριβές.

40.

Γιὰ νὰ ἐλευθερωθοῦν οἱ μητέρες στὴν γέννα, ἀπὸ πρόωρο τοκετό.

41.

Σὲ νέους ποὺ ἀρρωσταίνουν ἀπὸ ἔρωτα, ὅταν τραυματίζεται τὸ ἕνα πρόσωπο καὶ θλίβεται.

42.

Γιὰ νὰ ἐλευθερωθοῦν οἱ αἰχμάλωτοι ἀπὸ τὶς φυλακὲς τοῦ ἐχθρικοῦ ἔθνους.

43.

Γιὰ νὰ φανερώσει ὁ Θεὸς τὴν ἀλήθεια στὰ παρεξηγημένα ἀνδρόγυνα, γιὰ νὰ συμφιλιωθοῦν.

44.

Γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ πάσχουν ἀπὸ τὴν καρδιὰ ἢ ἀπὸ τὰ νεφρά.

45.

Γιὰ τοὺς νέους, ποὺ ἐμποδίζει ὁ ἐχθρός, ἀπὸ φθόνο, νὰ δημιουργήσουν οἰκογένεια (νὰ παντρευτοῦν).

46.

Γιὰ νὰ εἰρηνεύσει ὁ ὑπηρέτης ἢ ὁ δοῦλος, ὅταν φύγει πληγωμένος ἀπὸ τὸ ἀφεντικό του καὶ νὰ βρεῖ δουλειά.

47.

Ὅταν γίνονται μεγάλες καταστροφὲς καὶ λῃστεῖες ἀπὸ βαρβαρικὲς συμμορίες -πειρατῶν-. (Νὰ διαβάζεται συνέχεια ἐπὶ 40 ἡμέρες).

48.

Γι᾿ αὐτοὺς ποὺ κάνουν ἐπικίνδυνη δουλειά.

49.

Γιὰ νὰ μετανοήσουν καὶ νὰ ἐπιστρέψουν στὸν Θεὸ οἱ ἀπομακρυσμένοι ἄνθρωποι, γιὰ νὰ σωθοῦν.

50.

Ὅταν ἐξ ἁμαρτιῶν μας ἔρθει παιδαγωγικὴ ὀργὴ Θεοῦ (ἐπιδημία ἀρρώστιας καὶ θανατικὸ στοὺς ἀνθρώπους ἢ στὰ ζῷα).

51.

Γιὰ νὰ μετανοήσουν οἱ σκληρόκαρδοι ἄρχοντες καὶ νὰ γίνουν εὐσπλαχνικοί, γιὰ νὰ μὴ βασανίζουν τὸν λαό.

52.

Γιὰ νὰ εὐλογήσει ὁ Θεὸς τὰ δίχτυα, νὰ γεμίζουν ψάρια.

53.

Γιὰ νὰ φωτίσει ὁ Θεὸς τοὺς πλούσιους, ποὺ ἔχουν ἀγορασμένους δούλους, νὰ τοὺς ἐλευθερώσουν.

54.

Γιὰ νὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ ὑπόληψη τῆς δυσφημισμένης οἰκογένειας ποὺ εἶχε συκοφαντηθεῖ.

55.

Σὲ εὐαίσθητους, ποὺ ἔχουν πληγωθεῖ ψυχικὰ ἀπὸ τοὺς συνανθρώπους τους.
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56.

Γι᾿ ἀνθρώπους ποὺ ὑποφέρουν ἀπὸ πονοκέφαλο, ἀπὸ πολλὴ στενοχώρια.

57.

Γιὰ νὰ ἔλθουν εὐνοϊκὰ τὰ πράγματα σ᾿ ἐκείνους ποὺ ἐνεργοῦν γιὰ τὸ καλό, νὰ ἐμποδίσει ὁ Θεὸς κάθε πονηρὴ ἐνέργεια δαιμόνων ἢ φθονερῶν ἀνθρώπων.

58.

Γιὰ τοὺς βουβούς, νὰ δώσει ὁ Θεὸς λαλιά.

59.

Γιὰ νὰ φανερώσει ὁ Θεὸς τὴν ἀλήθεια, ὅταν συκοφαντεῖται σύνολο ἀνθρώπων.

60.

Γι᾿ αὐτοὺς ποὺ δυσκολεύονται στὴν ἐργασία, εἴτε ἀπὸ τεμπελιὰ εἴτε ἀπὸ δειλία.

61.

Γιὰ νὰ ἀπαλλάξει ὁ Θεὸς ἀπὸ δοκιμασίες τὸν ὀλιγόψυχο ἄνθρωπο, ποὺ δὲν ἔχει ὑπομονὴ καὶ γογγύζει.

62.

Γιὰ νὰ καρπίσουν τὰ χωράφια καὶ τὰ δέντρα, ὅταν στεροῦνται ἀπὸ νερό.

63.

Ὅταν δαγκωθεῖ ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ λύκο ἢ σκύλο λυσσασμένο (τοὺς ἔδινε καὶ ἀπὸ τὸ διαβασμένο νερό, γιὰ νὰ πιοῦν).

64.

Γιὰ νὰ ἔχουν οἱ ἔμποροι εὐλογία, γιὰ νὰ μὴν φλυαροῦν καὶ ἀδικοῦν τοὺς ἁπλοὺς ἀνθρώπους.

65.

Γιὰ νὰ μὴν φέρει ἀναποδιὲς ὁ πονηρὸς στὰ σπίτια καὶ θλίβει τὶς οἰκογένειες.

66.

Γιὰ νὰ εὐλογηθοῦν τὰ πουλερικὰ (ὀρνιθοτροφεῖα).

67.

Γιὰ νὰ ἐλευθερωθοῦν οἱ μητέρες, ποὺ δυσκολεύονται νὰ ἀποβάλλουν, ὅταν παθαίνουν κακό.

68.

Ὅταν γίνονται θεομηνίες καὶ πλημμυρίζουν τὰ ποτάμια καὶ παρασύρουν σπίτια καὶ ἀνθρώπους.

69.

Σὲ εὐαίσθητους ἀνθρώπους ποὺ θλίβονται γιὰ τὸ παραμικρὸ καὶ ἔρχονται σὲ ἀπόγνωση, νὰ τοὺς ἐνισχύει ὁ Θεός.

70.

Γιὰ ἐγκαταλελειμμένους ἀνθρώπους, ποὺ γίνονται βαρετοὶ ἀπὸ φθόνο τοῦ διαβόλου καὶ ἔρχονται σὲ ἀπόγνωση, γιὰ νὰ βροῦν ἔλεος ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ

71.

Γιὰ νὰ εὐλογήσει ὁ Θεὸς τὰ ἀγαθὰ τῆς νέας ἐσοδείας, ποὺ μετέφεραν στὰ σπίτια τοὺς οἱ γεωργοί.

72.

Γιὰ νὰ μετανοήσουν οἱ κακοποιοὶ ἄνθρωποι.

73.

Γιὰ νὰ προφυλάξει ὁ Θεὸς τοὺς χωρικοὺς ποὺ ἐργάζονται στὰ χωράφια τους, ὅταν οἱ ἐχθροὶ ἔχουν περικυκλωμένο τὸ χωριό.

74.

Γιὰ νὰ ἡμερέψει τὸ βάρβαρο ἀφεντικό, νὰ μὴν βασανίζει τοὺς συνανθρώπους του, τοὺς ὑπαλλήλους.

75.

Σὲ μητέρα ποὺ φοβᾶται στὴ γέννα της, γιὰ νὰ τὴν ἐνθαρρύνει καὶ νὰ τὴν προστατέψει ὁ Θεός.

76.

Ὅταν δὲν ὑπάρχει κατανόηση μεταξὺ γονέων καὶ παιδιῶν, νὰ τοὺς φωτίσει ὁ Θεός, γιὰ νὰ ἀκοῦνε τὰ παιδιὰ τοὺς γονεῖς καὶ οἱ γονεῖς νὰ δείχνουν ἀγάπη.

77.

Γιὰ νὰ φωτίσει ὁ Θεὸς τοὺς δανειστές, νὰ μὴν πιέζουν τοὺς συνανθρώπους τους γιὰ τὸ χρέος τους, καὶ νὰ εἶναι εὐσπλαγχνικοί.

78.

Γιὰ νὰ προφυλάξει ὁ Θεὸς τὰ χωριὰ ἀπὸ λῃστεῖες καὶ καταστροφὲς τῶν ἐχθρικῶν στρατευμάτων.
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περίθαλψη.

79.

Γιὰ νὰ θεραπεύσει ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπο, ὅταν πρήζεται τὸ πρόσωπό του καὶ πονάει ὅλο τὸ κεφάλι του.

80.

Γιὰ νὰ οἰκονομήσει ὁ Θεὸς τοὺς φτωχούς, ποὺ στεροῦνται καὶ στενοχωριοῦνται ἀπὸ τὴν ἀνέχεια καὶ θλίβονται.

81.

Γιὰ νὰ ἀγοράσουν οἱ ἄνθρωποι τὰ προϊόντα τῶν γεωργῶν, γιὰ νὰ μὴν στενοχωριοῦνται καὶ θλίβονται οἱ χωρικοί.

82.

Γιὰ νὰ ἐμποδίσει ὁ Θεὸς τοὺς κακοὺς ἀνθρώπους, ποὺ θέλουν νὰ κάνουν δολοφονίες.

83.

Γιὰ νὰ διατηρηθοῦν ἀπὸ τὸν Θεὸ ὅλα τὰ ὑπάρχοντα τοῦ σπιτιοῦ καλά, τὰ ζῷα καὶ τὰ προϊόντα τῶν παραγωγῶν.

84.

Γιὰ νὰ θεραπεύσει ὁ Θεὸς τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν πληγωθεῖ ἀπὸ τοὺς λῃστὲς καὶ ἔπαθαν καὶ ἀπὸ φοβία.

85.

Γιὰ νὰ σώσει ὁ Θεὸς τὸν κόσμο, ὅταν πέφτει χολέρα στοὺς ἀνθρώπους καὶ πεθαίνουν.

86.

Γιὰ νὰ παρατείνει ὁ Θεὸς τὴν ζωὴ στοὺς οἰκογενειάρχες, ποὺ ἔχουν ἀκόμη ὑποχρεώσεις οἰκογενειακές.

87.

Γιὰ νὰ προστατεύσει ὁ Θεὸς ὅλους τοὺς ἀπροστάτευτους ἀνθρώπους, ποὺ ταλαιπωροῦνται ἀπὸ σκληροὺς συνανθρώπους.

88.

Γιὰ νὰ δυναμώσει ὁ Θεὸς τοὺς φιλάσθενους καὶ ἀδύνατους ἀνθρώπους, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ ἐργάζονται χωρὶς νὰ κουράζονται καὶ νὰ θλίβονται.

89.

Γιὰ νὰ βρέξει ὁ Θεός, ὅταν ὑπάρχει ἀνομβρία ἢ ὅταν στερέψουν τὰ πηγάδια, γιὰ νὰ βγάλουν νερό.

90.

Γιὰ νὰ ἐξαφανιστεῖ ὁ διάβολος, ὅταν παρουσιάζεται σὲ ἄνθρωπο καὶ τὸν τρομάζει.

91.

Γιὰ νὰ δώσει ὁ Θεὸς σύνεση στοὺς ἀνθρώπους, γιὰ νὰ προκόπτουν πνευματικά.

92.

Γιὰ νὰ προφυλάξει ὁ Θεὸς τὸ πλοῖο, ὅταν κινδυνεύει ἀπὸ μεγάλη φουρτούνα στὴ θάλασσα (ἔριχνε δὲ καὶ ἁγιασμένο νερὸ στὰ τέσσερα σημεῖα τοῦ

πλοίου).
93.

Γιὰ νὰ φωτίσει ὁ Θεὸς τοὺς ἄτακτους ἀνθρώπους, ποὺ δημιουργοῦν θέματα στὸ ἔθνος καὶ ἀναστατώνουν τὸν λαὸ καὶ τὸν ταλαιπωροῦν μὲ ἀκαταστασίες

94.

Γιὰ νὰ μὴν πλησιάσουν μάγια στὰ ἀνδρόγυνα καὶ δημιουργοῦνται θέματα καὶ προστριβές.

95.

Γιὰ νὰ δώσει ὁ Θεὸς τὴν ἀκοὴ στοὺς κουφούς.

96.

Γιὰ νὰ φύγουν τὰ μάγια ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους.

97.

Γιὰ νὰ δώσει ὁ Θεὸς παρηγοριὰ στοὺς στενοχωρημένους ἀνθρώπους, γιὰ νὰ μὴ θλίβονται.

98.

Γιὰ νὰ εὐλογήσει καὶ νὰ χαριτώσει ὁ Θεὸς τοὺς νέους ποὺ θέλουν νὰ ἀφιερωθοῦν στὸν Θεό.

99.

Γιὰ νὰ εὐλογήσει καὶ νὰ ἐκπληρώσει ὁ Θεὸς τοὺς θείους πόθους τῶν ἀνθρώπων.

100.

Γιὰ νὰ δίνει ὁ Θεὸς χαρίσματα στοὺς καλοκάγαθους ἀνθρώπους.
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Επιμέλεια: π.Αθανάσιος Εφημέριος Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης Λαρίσης

Γιὰ νὰ εὐλογήσει ὁ Θεὸς τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ φέρουν ἀξιώματα, γιὰ νὰ βοηθοῦν τὸν κόσμο μὲ καλοσύνη καὶ κατανόηση.

102.

Γιὰ νὰ ἔλθουν τὰ ἔμμηνα, ὅταν καθυστεροῦν.

103.

Γιὰ νὰ εὐλογήσει ὁ Θεὸς τὰ ὑπάρχοντα τῶν ἀνθρώπων, γιὰ νὰ μὴν στεροῦνται καὶ θλίβονται, ἀλλὰ νὰ δοξάσουν τὸν Θεό.

104.

Γιὰ νὰ μετανοήσουν οἱ ἄνθρωποι καὶ νὰ ἐξομολογηθοῦν τὶς ἁμαρτίες τους.

105.

Γιὰ νὰ δώσει φώτιση ὁ Θεὸς στοὺς ἀνθρώπους νὰ μὴν ξεκλίνουν ἀπὸ τὴν ὁδὸ τῆς σωτηρίας.

106.

Γιὰ νὰ λύσει ὁ Θεὸς τὴν στείρωση τῶν γυναικῶν.

107.

Γιὰ νὰ ταπεινώσει ὁ Θεὸς τοὺς ἐχθρούς, γιὰ νὰ ἀλλάξουν τὶς κακὲς τῶν διαθέσεις.

108.

Γιὰ νὰ θεραπεύσει ὁ Θεὸς τοὺς σεληνιασμένους ἢ γιὰ νὰ ἐλεήσει τοὺς ψευδομάρτυρες, νὰ μετανοήσουν.

109.

Γιὰ νὰ ἔχουν σεβασμὸ οἱ νεότεροι στοὺς μεγαλύτερους.

110.

Γιὰ νὰ μετανοήσουν οἱ ἄδικοι κριτὲς καὶ νὰ κρίνουν δίκαια τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ.

111.

Γιὰ νὰ προφυλάξει ὁ Θεὸς τοὺς στρατιῶτες, ὅταν πηγαίνουν στὸν πόλεμο.

112.

Γιὰ νὰ δώσει ὁ Θεὸς εὐλογίες στὴ φτωχὴ χήρα, νὰ πληρώσει τὰ χρέη της καὶ ν᾿ ἀπαλλαχτεῖ ἀπὸ τὴ φυλακή.

113.

Γιὰ νὰ θεραπεύσει ὁ Θεὸς τὰ καθυστερημένα διανοητικὰ καὶ μογγόλαλα παιδιά.

114.

Γιὰ νὰ δίνει ὁ Θεὸς εὐλογίες καὶ παρηγοριὰ στὰ δυστυχισμένα, φτωχὰ παιδάκια, γιὰ νὰ μὴν περιφρονοῦνται ἀπὸ τὰ παιδιὰ τῶν πλουσίων καὶ θλίβονται.

115.

Γιὰ νὰ θεραπεύσει ὁ Θεὸς τὸ φοβερὸ πάθος τοῦ ψεύδους.

116.

Γιὰ νὰ διατηροῦν ἀγάπη καὶ ὁμόνοια οἱ οἰκογένειες καὶ νὰ δοξολογοῦν τὸ Θεό.

117.

Γιὰ νὰ ταπεινώσει ὁ Θεὸς τοὺς βαρβάρους, ὅταν κυκλώνουν τὸ χωριὸ καὶ τὸ ἀπειλοῦν, καὶ νὰ ἀνατρέψει τὶς κακὲς διαθέσεις τους.

118.

Γιὰ νὰ πατάξει ὁ Θεὸς τοὺς βαρβάρους, καὶ νὰ ταπεινώσει τὴν δράση τους, ὅταν σφάζουν ἀθῶα γυναικόπαιδα.

119.

Γιὰ νὰ δίνει ὑπομονὴ καὶ ἀνεκτικότητα ὁ Θεὸς στοὺς ἀνθρώπους, ποὺ εἶναι ἀναγκασμένοι νὰ παρευρίσκονται μὲ δόλιους καὶ ἄδικους ἀνθρώπους.

120.

Γιὰ νὰ προστατεύσει ὁ Θεὸς τοὺς σκλάβους ἀπὸ τὰ ἐχθρικὰ χέρια, νὰ μὴν τοὺς κακοποιήσουν μέχρι νὰ ἐλευθερωθοῦν.

121.

Γιὰ νὰ θεραπεύσει ὁ Θεὸς τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ πάσχουν ἀπὸ βασκανία.

122.

Γιὰ νὰ δώσει ὁ Θεὸς τὸ φῶς στοὺς τυφλοὺς καὶ νὰ θεραπεύσει τὰ πονεμένα μάτια.

123.

Γιὰ νὰ φυλάξει ὁ Θεὸς τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὰ φίδια, νὰ μὴν τοὺς δαγκώσουν.

124.

Γιὰ νὰ προφυλάξει ὁ Θεὸς τὰ κτήματα τῶν δικαίων ἀνθρώπων ἀπὸ τοὺς κακοὺς ἀνθρώπους.
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125.

Γιὰ νὰ θεραπεύσει ὁ Θεὸς τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ πάσχουν ἀπὸ συνεχεῖς πονοκεφάλους.

126.

Γιὰ νὰ εἰρηνεύσει ὁ Θεὸς τὴν οἰκογένεια, ὅταν μαλώνουν.

127.

Γιὰ νὰ μὴν πλησιάσει ἡ κακία τοῦ ἐχθροῦ ποτὲ στὰ σπίτια καὶ νὰ ἐπικρατήσει ἡ εἰρήνη καὶ ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ στὴν οἰκογένεια.

128.

Γιὰ νὰ θεραπεύσει ὁ Θεὸς τοὺς ἀνθρώπους ποὺ πάσχουν ἀπὸ ἡμικρανία, πονοκεφάλους καὶ νὰ ἐλεήσει τοὺς σκληρόκαρδους καὶ ἀδιάκριτους ἀνθρώπους,

129.

Γιὰ νὰ δώσει ὁ Θεὸς θάρρος καὶ ἐλπίδα στοὺς ἀρχάριους, γιὰ νὰ μὴ δυσκολεύονται στὴ δουλειά τους.

130.

Γιὰ νὰ δώσει ὁ Θεὸς μετάνοια καὶ παρηγοριὰ μὲ ἐλπίδα στοὺς ἀνθρώπους, γιὰ νὰ σωθοῦν.

131.

Γιὰ νὰ λυπηθεῖ ὁ Θεὸς τὸν κόσμο, ὅταν ἐξ ἁμαρτιῶν μας γίνονται συνεχεῖς πόλεμοι.

132.

Γιὰ νὰ φυλάξει ὁ Θεὸς τὰ ἔθνη νὰ συμφιλιωθοῦν καὶ νὰ εἰρηνεύουν οἱ ἄνθρωποι.

133.

Γιὰ νὰ φυλάξει ὁ Θεὸς τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ κάθε κίνδυνο.

134.

Γιὰ νὰ συγκεντρώνονται οἱ ἄνθρωποι τὴν ὥρα τῆς προσευχῆς καὶ νὰ ἑνώνεται ὁ νοῦς τους μὲ τὸ Θεό.

135.

Γιὰ νὰ προστατέψει ὁ Θεὸς τοὺς πρόσφυγες, ὅταν ἐγκαταλείπουν τὰ σπίτια τους καὶ φεύγουν, γιὰ νὰ σωθοῦν ἀπ᾿ τοὺς βαρβάρους.

136.

Γιὰ νὰ σταθεροποιήσει ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπο, ποὺ ἔχει ἄστατο χαρακτῆρα.

137.

Γιὰ νὰ φωτίζει ὁ Θεὸς τοὺς ἄρχοντες τοῦ τόπου, γιὰ νὰ βρίσκουν κατανόηση οἱ ἄνθρωποι στὰ αἰτήματά τους.

138.

Γιὰ νὰ πάψει ὁ διάβολος νὰ πειράζει τοὺς εὐαίσθητους ἀνθρώπους μὲ βλάσφημους λογισμούς.

139.

Γιὰ νὰ ἡμερέψει ὁ Θεὸς τὸν δύστροπο οἰκογενειάρχη, ποὺ ταλαιπωρεῖ ὁλόκληρη τὴν οἰκογένεια.

140.

Γιὰ νὰ ἡμερέψει Θεὸς τὸν βάρβαρο ἄρχοντα τοῦ τόπου, ποὺ βασανίζει τοὺς συνανθρώπους του.

141.

Γιὰ νὰ ἡμερέψει ὁ Θεὸς τὸν ἐπαναστάτη, ποὺ κάνει κακό· καὶ Κούρδης ἐὰν εἶναι, γίνεται ἀρνί.

142.

Γιὰ νὰ προστατέψει ὁ Θεὸς τὴν μητέρα στὸν καιρὸ τῆς ἐγκυμοσύνης, νὰ μὴν ἀποβάλει.

143.

Γιὰ νὰ καταπραΰνει ὁ Θεὸς τὸν ἀναστατωμένο λαό, νὰ μὴν γίνει ἐμφύλιος πόλεμος.

144.

Γιὰ νὰ εὐλογήσει ὁ Θεὸς τὶς ἐργασίες τῶν ἀνθρώπων, γιὰ νὰ εἶναι εὐάρεστες στὸν Θεό.

145.

Γιὰ νὰ σταματήσει ὁ Θεὸς τὶς αἱμορραγίες τῶν ἀνθρώπων.

146.

Γιὰ νὰ θεραπεύσει ὁ Θεὸς τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ἔχουν κτυπηθεῖ καὶ πληγωθεῖ στὶς σιαγόνες ἀπὸ κακοὺς ἀνθρώπους.

147.

Γιὰ νὰ ἡμερέψει ὁ Θεὸς τὰ ἄγρια ζῷα τοῦ βουνοῦ, γιὰ νὰ μὴν κάνουν κακὸ στοὺς ἀνθρώπους καὶ ζημιὲς στὰ σπαρτά.
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ποὺ στενοχωροῦν τοὺς εὐαίσθητους.

148.

Γιὰ νὰ κάνει καιρὸ εὐνοϊκὸ ὁ Θεός, γιὰ νὰ ἔχουν ἀφθονία εἰσοδημάτων οἱ ἄνθρωποι καὶ νὰ δοξάζουν τὸν Θεό. (Τέλος ἑρμηνειῶν τοῦ ὁσίου Ἀρσενίου)

149.

Ἀπὸ εὐγνωμοσύνη καὶ εὐχαριστία στὸν Θεὸ γιὰ τὶς μεγάλες του καλοσύνες καὶ γιὰ τὴν πολλή του ἀγάπη, ποὺ δὲν ἔχει ὅρια, καὶ μᾶς ἀνέχεται. (κατά τον

Άγιο Παΐσιο Αγιορείτη)
150.

Γιὰ νὰ δώσει ὁ Θεὸς χαρὰ καὶ παρηγοριὰ στοὺς θλιμμένους ἀδελφούς μας, ποὺ βρίσκονται στὴν ξενιτιὰ καὶ στοὺς κεκοιμημένους ἀδελφούς μας, ποὺ

βρίσκονται στὴν πιὸ μακρινὴ ξενιτιά. (κατά τον Άγιο Παΐσιο Αγιορείτη)

ΨΑΛΜΟΣ 1ος
Ὅταν φυτεύουν δένδρα ἢ ἀμπέλι, γιὰ νὰ καρποφορήσουν. (Κατά τον Όσιο Αρσένιο τον Καππαδόκη)
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

1,1 Μακάριος ἀνήρ, ὃς οὐκ Τρισευτυχισμένος καὶ εὐλογημένος ἀπὸ τὸν Θεὸν εἶναι ὁ Μακάριος καὶ πανευτυχὴς εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ποὺ δὲν ἐπῆγε ποτὲ εἰς
ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεβῶν ἄνθρωπος ἐκεῖνος, ποὺ δὲν ἐπορεύθη ποτὲ δρόμον συνέδριον καὶ σύσκεψιν ἀσεβῶν, ὅπου θὰ ἐπηρεάζετο ἀπὸ τὰς ἰδέας
καὶ ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ σύμφωνα μὲ τὰς σκέψεις καὶ τὰ θελήματα τῶν ἀσεβῶν τῶν καὶ τὰ φρονήματά των, καὶ δὲν ἐστάθη εἰς δρόμον ἁμαρτωλῶν,
ἔστη καὶ ἐπὶ καθέδρᾳ λοιμῶν ἀνθρώπων καὶ οὔτε πρὸς στιγμὴν δὲν ἐστάθη ἐκεῖ, ὅπου ὅπου θὰ παρεσύρετο ἀπὸ τὰς κακὰς πράξεις καὶ συνηθείας των, καὶ
οὐκ ἐκάθισεν.

διέρχονται οἱ ἁμαρτωλοί, οὔτε ἐκάθισε νὰ λάβῃ μέρος εἰς δὲν ἐκάθισεν ἐκεῖ, ὅπου ἐπιμένουν ἀμετανοήτως νὰ κάθηνται
συναναστροφὰς ἀνθρώπων, ποὺ εἶναι διεφθαρμένοι καὶ διεφθαρμένοι καὶ φθοροποιοὶ ἄνθρωποι καὶ ὅπου θὰ μετεδίδετο καὶ
διαφθείρουν τὴν κοινωνίαν.

εἰς αὐτὸν τὸ ψυχοφθόρον καὶ ὀλέθριον μόλυσμά των.

τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ τὴν θέλησίν του καὶ τὴν σκέψιν του εἰς τὸν νόμον τοῦ Κυρίου καὶ μὲ τόσον πόθον εἶναι προσκολλημένος εἰς αὐτόν, ὥστε ὁ
νόμῳ αὐτοῦ μελετήσει ἡμέρας Κυρίου καὶ τὸν Νόμον αὐτὸν θὰ μελετᾷ ἡμέραν καὶ νύκτα. νοῦς του στρέφεται πάντοτε εἰς τὸν νόμον τοῦ Θεοῦ καὶ αὐτὸν νύκτα

Επιμέλεια: π.Αθανάσιος Εφημέριος Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης Λαρίσης
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1,2 Ἀλλ ἢ ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου 2 Ἀλλ' ἐξ ἀντιθέτου μὲ ὅλην του τὴν καρδίαν ἔχει δώσει 2 Ἀλλ' ἐντρύφημα καὶ ἀπόλαυσίν του ἔχει μόνον τὸν νόμον τοῦ

καὶ νυκτός.

καὶ ἡμέραν μελετᾷ.

1,3 Καὶ ἔσται ὡς τὸ ξύλον τὸ 3 Αὐτὸς θὰ ὁμοιάζῃ μὲ τὸ δένδρον ποὺ εἶναι φυτευμένον 3 Καὶ θὰ εἶναι ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς σὰν τὸ δένδρον, ποὺ ἔχει φυτευθῇ
πεφυτευμένον

πάρα

τὰς εἰς τὰ πλούσια τρεχούμενα νερὰ καὶ τὸ ὁποῖον θὰ ἐκεῖ ποὺ τρέχουν καὶ χύνονται ἄφθονα νερά, καὶ τὸ ὁποῖον θὰ δώσῃ

διεξόδους τῶν ὑδάτων, ὃ τὸν ἀποδώσῃ τοὺς ὡρίμους καρπούς του εἰς τὸν καταλληλον τὸν καρπόν του εἰς τὸν κατάλληλον καιρὸν καὶ τὰ φύλλα του δὲν θὰ
καρπὸν αὐτοῦ δώσει ἐν καιρῷ καιρόν, τὰ δὲ φύλλα του ποτὲ δὲν θὰ πέσουν. Ἔτσι καὶ ὁ πέσουν, ἀλλὰ θὰ εἶναι ἀειθαλὲς καὶ πάντοτε καταπράσινον διότι καὶ
αὐτοῦ καὶ τὸ φύλλον αὐτοῦ ἄνθρωπος ὁ ἀφωσιωμένος εἰς τὸν νόμον τοῦ Θεοῦ. Ὅλα αὐτὸς τρεφόμενος καὶ ποτιζόμενος ἀπὸ τὰ νάματα τῆς θείας
οὐκ ἀπορρυήσεται· καὶ πάντα, τὰ ἔργα, ποὺ θὰ ἐπιχειρῇ, θὰ ἔχουν μὲ τὴν εὐλογίαν τοῦ διδασκαλίας καὶ θείας χάριτος θὰ καρποφορῇ πάντοτε πλούσια ἔργα
ὅσα

ἂν

ποιῇ, Θεοῦ αἴσιον πέρας.

ἀρετῆς χωρὶς νὰ μαραίνεται ποτέ· ἀλλὰ καὶ κάθε τι ποὺ θὰ κάνῃ,

κατευοδωθήσεται.

ἐπειδὴ θὰ εὐλογῆται ἀπὸ τὸν Θεόν, θὰ ἔχῃ αἴσιον πέρας καὶ θὰ
στέφεται ὑπὸ ἐπιτυχίας.

1,4 Οὐχ οὕτως οἱ ἀσεβεῖς, οὐχ 4 Δὲν θὰ συμβαίνῃ ὅμως τὸ ἴδιον καὶ μέ, τοὺς ἀσεβεῖς, ὄχι· 4 Δὲν εὐδοκιμοῦν οὕτω πως οἱ ἀσεβεῖς. Ὄχι. Ἀλλὰ σὰν ψιλὸ καὶ
οὕτως, ἀλλ' ἢ ὡσεὶ χνοῦς, ὃν ἀλλὰ αὐτοὶ θὰ ὁμοιάζουν σὰν τὸ χνοῦδι, τὸ ὁποῖον τριμμένον ἄχυρον, σὰν χνούδι ποὺ τὸ ἁρπάξει ὁ ἄνεμος καὶ τὸ ρίπτει
ἐκρίπτει

ὁ

ἄνεμος

προσώπου τῆς γῆς.
1,5

Διὰ

ἀναστήσονται
κρίσει,

οὐδὲ

ἀπὸ παρασύρει ὁ ἄνεμος καὶ τὸ ἐξαφανίζει ἀπὸ τὸ πρόσωπον μακρὰν ἀπὸ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς γῆς, οὕτω θὰ ἐκμηδενισθοῦν καὶ
τῆς γῆς, ἀπὸ τὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων.

τοῦτο

αὐτοὶ καὶ τὰ σχέδιά των.

οὐκ 5 Διὰ τοῦτο, ἠθικῶς ἀδύνατοι καὶ ἄτολμοι, οἱ ἀσεβεῖς δὲν 5 Δι’ αὐτὸ οἱ ἀσεβεῖς δὲν θὰ σταθοῦν ὄρθιοι καὶ μὲ τὸ μέτωπον

ἀσεβεῖς
ἁμαρτωλοὶ

βουλῇ δικαίων·

ἐν θὰ ἔχουν τὸ σθένος νὰ σταθοῦν ὄρθιοι ἐνώπιον τοῦ ὑψηλά, ἀλλὰ θὰ πέσουν κάτω ἐντροπιασμένοι καὶ συντριμμένοι,
ἐν Κυρίου

κατὰ

τὴν

μέλλουσαν

κρίσιν.

Οὔτε

καὶ

οἱ ὅταν ὁ Θεὸς θὰ κάμῃ τὴν κρίσιν του. Οὔτε οἱ ἁμαρτωλοὶ θὰ εὑρεθοῦν

ἁμαρτωλοὶ θὰ τολμήσουν, νὰ παρουσιασθοῦν εἰς τὴν εἰς τὴν ἔνδοξον καὶ μακαρίαν σύναξιν καὶ ὁμήγυριν τῶν δικαίων.
σύναξιν τῶν δικαίων.

1,6 ὅτι γινώσκει Κύριος ὁδὸν 6 Διότι ὁ Κύριος γνωρίζει τὸν δρόμον, τὴν συμπεριφορὰν 6 Διότι ὁ Κύριος, ποὺ ἠξεύρει καὶ πρὸ τῆς κρίσεως ὅλας τὰς πράξεις
δικαίων,

καὶ

ὁδὸς

ἀσεβῶν καὶ τὰ ἔργα τῶν δικαίων καὶ τοὺς προστατεύει, ἐνῷ οἱ τῶν

ἀπολεῖται.

ἀνθρώπων,

παρακολουθεῖ

ἀπ’

ἐδῶ

μὲ

στοργικὸν

καὶ

ἀσεβεῖς ἐγκαταλείπονται ἀπὸ τὸν Θεόν, καταλήγουν εἰς προστατευτικὸν βλέμμα τὴν πορείαν καὶ τὴν εὐδοκίμησιν τῶν
τὴν ἀπώλειαν τὰ ἔργα των καὶ αὐτοὶ οἱ ἴδιοι.

δικαίων, ἐνῷ ὅλα αὐτὰ ποὺ σχεδιάζουν καὶ ἐπιχειροῦν οἱ ἀσεβεῖς θὰ
καταλήξουν μαζὶ μὲ αὐτοὺς εἰς αἰωνίαν ἀπώλειαν καὶ καταστροφήν.

Γιὰ νὰ δώσει φώτιση ὁ Θεὸς σ᾿ αὐτοὺς ποὺ πηγαίνουν σὲ συνέδρια.
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα
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ΨΑΛΜΟΣ 2ος

2,1 Ινατὶ ἐφρύαξαν ἔθνη, καὶ Διατί σὰν ἄγρια ἀχαλίνωτα ἄλογα ἀνεστατώθησαν καὶ Τί παράπονον ἔχουν καὶ ποίαν ὠφέλειαν περιμένουν οἱ ἐθνικοὶ καὶ
λαοὶ ἐμελέτησαν κενά;

ἀφηνίασαν τὰ εἰδωλολατρικὰ ἔθνη καὶ διατὶ αὐτοὶ οἱ λαοὶ εἰδωλολάτραι, αὐτοί, ποὺ σὰν ἵπποι ἀχαλίνωτοι καὶ ἀτίθασοι
ἐμελέτησαν καὶ κατέστρωσαν σχέδια μωρά, ἁμαρτωλὰ καὶ ἀνεστατώθησαν καὶ ἀφηνίασαν, διατὶ δὲ καὶ οἱ λαοὶ αὐτοὶ
ἀπραγματοποίητα;

συνέλαβαν σχέδια ἀνόητα καὶ μωρά;

2,2 Παρέστησαν οἱ βασιλεῖς 2 Παρεστάθησαν ἀπειλητικοὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ 2 Ἐστάθησαν εἰς ἀπειλητικὴν παράταξιν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ
τῆς

γῆς,

καὶ

οἱ

ἄρχοντες ἄρχοντες συνεκεντρώθησαν ἀπὸ συμφώνου εἰς τὸν ἴδιον συνηθροίσθησαν οἱ ἄρχοντες ἀπὸ συμφώνου καὶ εἰς τὸν αὐτὸν τόπον

συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τόπον ἐναντίον τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ ἐναντίον ἐκείνου, κατὰ τοῦ κυριάρχου τῶν πάντων Θεοῦ καὶ κατ' ἐκείνου τὸν ὁποῖον
τοῦ

Κυρίου

καὶ

κατὰ

τοῦ τὸν ὁποῖον αὐτὸς ἔχρισε προφήτην, ἀρχιερέα καὶ βασιλέα. Αὐτὸς ὁ ἴδιος ἔχρισε προφήτην καὶ ἀρχιερέα καὶ βασιλέα.

χριστοῦ αὐτοῦ. (διάψαλμα).
2,3 Διαρρήξωμεν τοὺς δεσμοὺς 3 Εἶπαν τὰ ἁμαρτωλὰ αὐτὰ ἔθνη καὶ οἱ παράνομοι 3 Τὸ ἐπαναστατικόν των σύνθημα ὑπῆρξε τοῦτο: Ἂς σπάσωμεν τοὺς
αὐτῶν καὶ ἀπορρίψωμεν ἀφ' βασιλεῖς μεταξύ των· <ἂς συντρίψωμεν τοὺς δεσμούς, ποὺ δεσμοὺς τῆς ὑποτελείας μας πρὸς τὸν Κύριον καὶ πρὸς τὸν Χριστόν
ἡμῶν τὸν ζυγὸν αὐτῶν.

μᾶς κρατοῦν ὑποτεταγμένους εἰς τὸν Κύριον καὶ εἰς τὸν του καὶ ἂς ἀποτινάξωμεν μακρὰν ἀπὸ ἐπάνω μας τὸν ζυγὸν καὶ τῶν
χριστὸν αὐτοῦ καὶ ἂς ἀποτινάξωμεν μακρὰν ἀπὸ ἡμᾶς τὸ δύο. Ἂς καταλύσωμεν τὴν κυριαρχίαν των καὶ ἂς ἐκμηδενίσωμεν τὸ
ζυγόν των>.

κράτος των.

2,4 Ὁ κατοικῶν ἐν οὐρανοῖς 4 Ἀλλὰ αὐτός, ποὺ κατοικεῖ εἰς τοὺς οὐρανούς, ὁ 4 Ἀλλ' αὐτός, ποὺ κατοικεῖ εἰς τοὺς οὐρανούς, θὰ γελάσῃ
ἐκγελάσεται

αὐτούς,

καὶ

Κύριος ἐκμυκτηριεῖ αὐτούς.

ὁ παντοδύναμος καὶ δίκαιος Θεὸς θὰ τοὺς περιπαίξῃ καὶ θὰ περιφρονητικῶς εἰς βάρος των καὶ ὁ Κύριος θὰ τοὺς περιπαίξῃ καὶ
τοὺς χλευάσῃ, θὰ τοὺς κάμῃ καταγέλαστους ἐνώπιον θὰ τοὺς χλευάσῃ.
ὅλων.

2,5 Τότε λαλήσει πρὸς αὐτοὺς 5 Εἰς δὲ τὸν κατάλληλον χρόνον θὰ ὁμιλήσῃ πρὸς αὐτοὺς 5 Γρήγορα δὲ με ἀγανάκτησιν θὰ ὁμιλήσῃ πρὸς αὐτοὺς καὶ μὲ τὴν
ἐν ὀργῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ θυμῷ μὲ τὴν ὀργήν του καὶ θὰ τοὺς συγκλονίσῃ ἐπάνω εἰς τὴν τρομερὰν ἔκρηξιν τοῦ θυμοῦ του θὰ τοὺς συνταράξῃ.
αὐτοῦ ταράξει αὐτούς.
2,6

Ἐγὼ

δὲ

ἔκρηξιν τοῦ δικαίου του θυμοῦ.

κατεστάθην 6 Ἐγὼ ὅμως, ὁ Χριστὸς αὐτοῦ, παρὰ τὰς ἐχθρικὰς 6 Ἐγὼ δὲ ο Χριστὸς τοῦ Κυρίου παρὰ τὰς ἀντιδράσεις τῶν ἀσεβῶν

βασιλεὺς ὑπ' αὐτοῦ ἐπὶ Σιὼν ἐνεργείας τῶν ἀντιθέτων, ἐνεθρονίσθην ἀπὸ αὐτὸν τὸν τούτων ἐγκατεστάθην καὶ ἐνεθρονίσθην ὑπὸ τοῦ Κυρίου βασιλεὺς
ὄρος τὸ ἅγιον αὐτοῦ

Θεὸν καὶ πατέρα ὡς βασιλεὺς αἰώνιος εἰς τὸ ἱερὸν ὄρος εἰς τὸ ὄρος τὸ ἅγιον τῆς Σιών, εἰς τὴν πόλιν Ἱερουσαλήμ,
Σιών, εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ,

2,7 διαγγέλλων τὸ πρόσταγμα Κυρίου. Αὐτὸ δὲ εἶναι τὸ πρόσταγμα, μὲ τὸ ὁποῖον μὲ 7 διὰ να ἐξαγγέλλω καὶ νὰ κηρύττω τὸ πρόσταγμα τοῦ Κυρίου. Ἰδοὺ
υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον μονογενὴς Υἱός μου, τὸν ὁποῖον ἀπὸ τὴν ἰδικήν μου μου: Ὁ Κύριος εἶπε πρὸς ἐμέ· Υἱός μου, τὸν ὁποῖον ἐκ τῆς οὐσίας μου
γεγέννηκά σε.

ἀπειροτελείαν οὐσίαν ἔχω γεννήσει πρὸ πάντων τῶν ἀϊδίως ἐγέννησα, εἶσαι Σύ. Ἐγὼ σὲ ἐγέννησα σήμερον, ὅτε ἀνέστησα
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Κυρίου. Κύριος εἶπε πρός με· ἀνεβίβασεν εἰς τὸν θρόνον· ὁ Κύριός μου εἶπε· <σὺ εἶσαι ὁ δὲ καὶ τὸ πρόσταγμά του μὲ τὸ ὁποῖον μὲ ἀνεβίβασεν ἐπὶ τοῦ θρόνου

αἰώνων, σήμερον δὲ καὶ σὲ ἀνιστῶ ἔνδοξον ἀπὸ τὸν ἐκ τοῦ τάφου καὶ ἐδόξασα τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν τὴν ὁποίαν
τάφον.

ὑπερφυσικῶς, ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου, σοῦ
ἔδωκα.

2,8 Αἴτησαι παρ' ἐμοῦ, καὶ 8 Ζήτησε ἐλεύθερα ἀπὸ μένα μὲ τὸ θάρρος τῆς υἱότητος 8 Ζήτησε ἀπὸ ἐμὲ καὶ θὰ σοῦ δώσω ὡς κληρονομίαν ὅλα τὰ ἔθνη καὶ
δώσω

σοι

κληρονομίαν

ἔθνη
σου

καὶ

τὴν ὅ,τι θέλεις, καὶ ἐγὼ θὰ δώσω ὡς κληρονομίαν σου ὅλα τὰ θὰ θέσω ὑπὸ τὴν ἀπόλυτον κυριαρχίαν σου ὅλην τὴν γῆν μέχρι τῶν
τὴν ἔθνη καὶ θὰ θέσω ὑπὸ τὴν ἀπόλυτον ἐξουσίαν σου ὅλην ἄκρων καὶ τῶν περάτων αὐτῆς.

κατάσχεσίν σου τὸ πέρατα τῆς τὴν γῆν μέχρι τῶν περάτων αὐτῆς.
γῆς.
2,9 Ποιμανεῖς αὐτοὺς ἐν ράβδῳ 9 Θὰ τοὺς κυβερνήσῃς μὲ σιδερένιαν ράβδον, μὲ 9 Θὰ τοὺς κυβερνήσῃς μὲ ράβδον σιδερένιαν καὶ ἄθραυστον, καὶ
σιδηρᾷ, ὡς σκεύη κεραμέως ἀκατανίκητον ἐξουσίαν, ἀλλὰ καὶ θὰ συντρίψῃς ὅλους ὅλους ἐκείνους ποὺ θὰ ἀνθίστανται εἰς σέ, θὰ τοὺς συντρίψῃς μὲ
συντρίψεις αὐτούς.

ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἀνθίστανται εἰς σέ, μὲ τόσην εὐκολίαν, τόσην εὐκολίαν, σὰν να ἦσαν ἀπὸ ἐκεῖνα τὰ εὔθραυστα ἀγγεῖα ποὺ
σὰν νὰ ἦσαν πήλινα εὔθραυστα ἀγγεῖα κατασκευασμένα ἀπὸ πηλὸν κατασκευάζει ὁ κεραμεύς.
ἀπὸ τὸν κεραμιδᾶν>.

2,10 Καὶ νῦν, βασιλεῖς, σύνετε, 10 Καὶ τώρα, ποὺ ἀκούετε αὐτὰς τὰς διακηρύξεις, σεῖς οἱ 10 Καὶ ἀφοῦ τόσον εὔκολα θὰ συντριβῇ κάθε ἀντίστασίς σας, βάλετε
παιδεύθητε,

πάντες

κρίνοντες τὴν γῆν.

οἱ βασιλεῖς, συνετισθῆτε, παιδαγωγηθῆτε ἀπὸ τὰ παθήματά ἐγκαίρως γνῶσιν καὶ συνετισθῆτε, ὦ βασιλεῖς· παιδαγωγήθητε ἀπὸ
σας, ἀλλὰ καὶ ὅλοι σεῖς οἱ ἄρχοντες, οἱ ὁποῖοι κυβερνᾶτε τὰ παθήματά σας καὶ γίνετε φρόνιμοι ὅλοι οἱ ἄρχοντες ποὺ κρίνετε
καὶ δικάζετε τοὺς λαοὺς τῆς γῆς.

καὶ δικάζετε τοὺς λαοὺς τῆς γῆς.

2,11 Δουλεύσατε τῷ Κυρίῳ ἐν 11 Ὑπηρετήσατε τὸν Κύριον μὲ φόβον, διὰ νὰ δοκιμάσετε 11 Διὰ τῆς εὐλαβοῦς τηρήσεως τῶν θείων ἐντολῶν δουλεύσατε μὲ
φόβῳ καὶ ἀγαλλιᾶσθε αὐτῷ ἐν εἰς τὴν καρδίαν σας τὴν ἀγαλλίασιν, ποὺ φέρει ἡ εὐλάβεια φόβον καὶ σεβασμὸν τὸν Κύριον καὶ δοκιμάσατε τὴν εἰρήνην καὶ
τρόμῳ.

πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ὁ φόβος, μήπως τυχὸν τὸν παροργίσετε ἀγαλλίασιν ποὺ γεννᾷ εἰς τὰς καρδίας ὁ τρόμος, μήπως διὰ τῆς
μὲ κάποιαν ἁμαρτίαν σας.

ἁμαρτίας ἐξοργίσητε τὸν Κύριον.

2,12 Δράξασθε παιδείας, μή 12 Ἐφ' ὅσον εἶναι καιρὸς ἁρπάξατε μὲ ὅλην σας τὴν 12 Σπεύσατε μὲ ὅλην σας τὴν δύναμιν νὰ ἐγκολπωθῆτε καὶ νὰ
ποτε

ὀργισθῇ

Κύριος

ἀπολεῖσθε ἐξ ὁδοῦ δικαίας.

καὶ δύναμιν καὶ ἐγκολπωθῆτε καὶ κρατῆστε στερεὰ τὴν κρατήσητε στερεὰ τὴν σύνεσιν καὶ φρόνησιν, τὴν ὁποίαν χαρίζει ἡ
παιδαγωγίαν αὐτὴν ἐκ μέρους τοῦ Κυρίου, μήπως τυχὸν θεία διδασκαλία τοῦ Υἱοῦ, μήπως ὀργισθῇ ἐναντίον σας ὁ Κύριος καὶ
διὰ τὴν ἀμέλειάν σας ὀργισθῆ ὁ Κύριος ἐναντίον σας καὶ καταντήσετε εἰς τὸν ὄλεθρον, ὁ ὁποῖος ἐπιφυλάσσεται εἰς τοὺς
καταστραφῆτε καὶ χαθῆτε ἀπὸ τὴν εὐθεῖαν ὁδόν·

ἀπομακρυνομένους ἐκ τῆς εὐθείας ὁδοῦ τῆς ἀρετῆς.

θυμὸς αὐτοῦ, μακάριοι πάντες πυρωμένη κάμινος ὁ δίκαιος θυμὸς τοῦ Θεοῦ. Ἀλλὰ μακάριοι θὰ εἶναι ὅλοι ὅσοι θὰ ἔχουν στηριγμένην τὴν ἐλπίδα καὶ
οἱ πεποιθότες ἐπ' αὐτῷ.

τρισευτυχισμένοι καὶ εὐλογημένοι θὰ εἶναι, ὅσοι θὰ ἔχουν πεποίθησίν των εἰς αὐτόν.
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2,13 Ὅταν ἐκκαυθῇ ἐν τάχει ὁ 13 ὅταν ἐντὸς ὀλίγου ἀνάψῃ ὡσὰν πολλαπλασίως 13 Ἐντὸς ὀλίγου θὰ ἀνάψῃ ὡς κάμινος ὁ θυμὸς τοῦ Κυρίου, καὶ τότε

στηρίξει τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν πεποίθησίν των εἰς αὐτόν.

ΨΑΛΜΟΣ 3ος
Γιὰ νὰ φύγει ἡ κακία ἀπὸ ἀνθρώπους, γιὰ νὰ μὴ βασανίζουν ἄδικα τοὺς συνανθρώπους τους
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

3,1 Κύριε, τὶ ἐπληθύνθησον οἱ Κύριε, εἰς πόσον ἀμέτρητον πλῆθος ἔχουν αὐξηθῇ οἱ Κύριε, εἰς πόσον μέγα καὶ δυσεξάριθμητον πλῆθος ηὐξήθησαν οἱ
θλίβοντές

μέ;

Πολλοὶ ἐχθροί, ποὺ μὲ καταθλίβουν! Πολλοὶ ἔχουν ἐξεγερθῆ καὶ ἐχθροὶ ποὺ μὲ θλίβουν! Πολλοὶ ἐπανεστάτησαν κατ' ἐμοῦ καὶ μὲ

ἐπανίστανται ἐπ' ἐμέ·

ἐπαναστατήσει ἐναντίον μου.

πολεμοῦν.

3,3 πολλοὶ λέγουσι τῇ ψυχῇ 3 Πολλοὶ εἶναι ἐκεῖνοι, ποὺ ἐπιβουλεύονται τὴν ζωήν μου 3 Πολλοὶ λέγουν διὰ τὴν ψυχὴν καὶ τὴν ὕπαρξίν μου: Δὲν ὑπάρχει
μου· οὔκ ἐστι σωτηρία αὐτῷ ἐν καὶ λέγουν· <Δὲν ὑπάρχει πλέον δι' αὐτὸν καμμία σωτηρία δι' αὐτὸν σωτηρία, διότι ὁ Θεός του τὸν ἐγκατέλιπε καὶ ματαίως
τῷ Θεῷ αὐτοῦ. (διάψαλμα).

ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ του>.

ἐλπίζει εἰς αὐτόν.

3,4 Σὺ δέ, Κύριε, ὀντιλήπτωρ 4 Σὺ ὅμως, Κύριε, εἶσαι ὁ βοηθὸς καὶ ὁ προστάτης μου. Σὺ 4 Σὺ ὅμως, Κύριε, εἶσαι βοηθός μου καὶ προστάτης μου. Σὺ θὰ μὲ
μου εἶ, δόξα μου καὶ ὑψῶν τὴν εἶσαι ἡ ζωὴ καὶ ἡ δόξα μου, ποὺ θὰ μὲ δοξάσῃς πάλιν καὶ δοξάσῃς καὶ πάλιν καὶ θὰ σηκώσῃς ὑψηλὰ τὴν κεφαλήν μου, τὴν
κεφαλήν μου.

θὰ σηκώσῃς ὑψηλὰ τὸ κεφάλι μου, ἐνῷ τώρα τὸ κρατῶ ὁποίαν τώρα ἐντροπιασμένος ἔχω σκυμμένην πρὸς τὰ κάτω.
σκυμμένο ἀπὸ τὴν ἐντροπήν.

3,5 Φωνῇ μου πρὸς Κύριον 5 Κατὰ τὸ παρελθὸν πολλὲς φορές, μὲ φωνὴν ἰσχυρὰν 5 Πολλὰς εἰς τὸ παρελθὸν φορὰς μὲ φωνὴν ἰσχυρὰν ἐφώναξα πρὸς
ἐκέκραξα, καὶ ἑπήκουσέ μου ἐξ ἐφώναξα πρὸς τὸν Κύριον καὶ ἐζήτησα τὴν βοήθειάν του, τὸν Κύριον ζητῶν τὴν βοήθειάν του καὶ μὲ ἤκουσεν ἀπὸ τὸ ὄρος
ὄρους ἁγίου αὐτοῦ. (διάψαλμα). καὶ ἐκεῖνος μὲ ἤκουσεν ἀπὸ τὸ ὄρος Σιών, ἀπὸ τὸ ἅγιον Σιών, ὅπου φυλάσσεται ἡ κιβωτὸς τῆς Διαθήκης του καὶ ἔγινε
αὐτοῦ κατοικητήριον (διάψαλμα).
3,6

Ἐγὼ

δὲ

ἐκοιμήθην

δι’αὐτὰ ἅγιον κατοικητήριόν του.

καὶ 6 Διὰ τοῦτο καὶ τώρα, βέβαιος ὅτι ὁ Κύριος θὰ εἰσακούσῃ 6 Ὡς ἐκ τούτου καὶ εἰς τὰς δυσκόλους αὐτὰς τοῦ παρόντος στιγμὰς

ὕπνωσα· ἐξηγέρθην, ὅτι Κύριος τὴν προσευχήν μου, ἐκοιμήθην, ἔπεσα εἰς ἤρεμον καὶ δὲν ἔχασα τὸ θάρρος καὶ τὴν εἰρήνην μου, ἀλλὰ μολονότι μὲ ἔχουν
ἀντιλήψεταί μου.

ἀναπαυτικὸν ὕπνον. Ἐσηκώθηκα ἀπὸ τὸν ὕπνον εἰρηνικὸς κυκλώσει τόσοι ἐχθροί, ἐκοιμήθην κατὰ τὴν νύκτα ἥσυχος καὶ
καὶ αἰσιόδοξος, διότι ὁ Κύριος θὰ μὲ βοηθήσῃ ἀσφαλῶς καὶ ἔπεσα εἰς ὕπνον ἤρεμον καὶ βαθύν. Ἐσηκώθην δὲ τὸ πρωῒ γεμᾶτος
θὰ μὲ προστατεύσῃ.

θάρρος καὶ ἐλπίδα, διότι ὁ Κύριος θὰ μὲ βοηθήσῃ καὶ θὰ μὲ

3,7

Οὐ

μυριάδων

φοβηθήσομαι
λαοῦ

τῶν

συνεπιτιθεμένων μοι.

ἀπὸ 7 Δὲν θὰ φοβηθῶ ἀπὸ ἀναρίθμητα πλήθη ἐχθρικοῦ λαοῦ, 7 Ὄχι· δὲν θὰ φοβηθῶ ἀπὸ ἀναρίθμητα πλήθη λαοῦ, ποὺ μὲ ἔχουν
κύκλῳ ποὺ μὲ ἔχουν περικυκλώσει ἀπὸ ὅλα τὰ σημεῖα καὶ κυκλώσει, καὶ ἀπὸ πᾶσαν διεύθυνσιν ἐπιτίθενται ὅλοι μαζὶ κατ’
ἐπιτίθενται ὅλοι μαζῆ ἐναντίον μου.

ἐμοῦ.
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προστατεύσῃ.

3,8 Ἀνάστα, Κύριε, σῶσόν μέ, ὁ 8 Σήκω ἐπάνω, Κύριε, σῶσε με ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς μου, σὺ ὁ 8 Σήκω ἐπάνω, Κύριε, καὶ σπεῦσον κατὰ τῶν ἐχθρῶν μου. Σῶσέ με,
Θεός μου, ὅτι σὺ ἐπάταξας Θεός μου. Διότι εἶμαι βέβαιος πλέον ὅτι ἔχεις συντρίψει ὦ Θεέ μου· διότι εἶμαι βέβαιος ὅτι Σὺ θὰ πατάξῃς ὅλους αὐτοὺς ποὺ
πάντας τοὺς ἐχθραίνοντάς μοι ὅλους αὐτούς, ποὺ μὲ ἐχθρεύονται χωρὶς λόγον καὶ αἰτίαν. μὲ ἐχθρεύονται χωρὶς λόγον καὶ αἰτίαν. Σὺ θὰ συντρίψῃς τὰ δόντια
ματαίως, ὀδόντος ἁμαρτωλῶν Θεωρῶ ὡς τετελεσμένον γεγονός, ὅτι συνέτριψες τὰ τῶν
συνέτριψας.

ἁμαρτωλῶν,

ποὺ

ὡς

θηρία

ἄγρια

ἔρχονται

νὰ

μὲ

δόντια τῶν ἁμαρτωλῶν, ποὺ ὡσὰν ἄγρια θηρία ἔρχονται κατασπαράξουν καὶ μὲ καταφάγουν.
νὰ μὲ κατασπαράξουν

3,9 Τοῦ Κυρίου ἡ σωτηρία, καὶ 9 Ἀπὸ σὲ λοιπὸν τὸν Κύριον περιμένω τὴν σωτηρίαν μου, ἡ 9 Ἀπὸ τὸν Κύριον θὰ μοῦ δοθῇ ἡ σωτηρία, καὶ εἰς ἐκείνους, Κύριε, οἱ
ἐπὶ τὸν λαόν σου ἡ εὐλογία δὲ εὐλογία σου θὰ σταλῇ ἐπάνω εἰς τὸν λαόν, ποὺ εἶναι ὁποῖοι σὲ φοβοῦνται καὶ εἶναι ἰδικός σου λαός, θὰ ἔλθῃ ἡ εὐλογία
σου.

ἰδικός σου.

σου.

ΨΑΛΜΟΣ 4ος
Γιὰ νὰ θεραπεύσει ὁ Θεὸς τοὺς εὐαίσθητους ἀνθρώπους, ποὺ ἀρρώστησαν ἀπὸ μελαγχολία ἀπὸ τὴ συμπεριφορὰ τῶν σκληρόκαρδων ἀνθρώπων
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

4,1 Εν τῷ ἐπικαλεῖσθαί με Κύριε ὁ Θεός, σὺ μὲ προστατεύεις καὶ ἀποδίδεις τὸ δίκαιόν Οσάκις σὲ ἐπεκαλέσθην, ἤκουσες μὲ εὐμένειαν τὴν προσευχήν μου,
εἱσήκουσάς μου, ὁ Θεὸς τῆς μου. Ὅσες φορὲς προηγουμένως διὰ τῆς προσευχῆς σὲ ὦ Θεέ, ποὺ προστατεύεις τὸ δίκαιόν μου καὶ μοῦ ἀποδίδεις αὐτό.
δικαιοσύνης μου· ἐν θλίψει εἶχα ἐπικαλεσθῆ μὲ ἤκουσες. Διέλυσες τὴν ψυχικήν μου Ὅταν εὑρέθην εἰς θλῖψιν καὶ στενοχώριαν, μὲ ἐπαρηγόρησες καὶ
ἐπλάτυνάς με. Οἰκτείρησόν μὲ στενοχωρίαν καὶ ἔδωσες ἄνεσιν εἰς τὴν ψυχήν μου. Καὶ ἔδωκες πλάτος καὶ ἄνεσιν εἰς τὴν πιεζομένην καρδίαν μου.
καὶ εἰσάκουσαν τῆς προσευχῆς τώρα σπλαγχνίσου μέ, Κύριε· ἄκουσε καὶ κάμε δεκτὴν τὴν Σπλαγχνίσου με καὶ τώρα καὶ κάμε δεκτὴν τὴν προσευχήν μου.
μου.

προσευχήν μου.

4,3 Υἱοὶ ἀνθρώπων, ἕως πότε 3 Ὦ σεῖς οἱ ἄνθρωποι, ποὺ μὲ ἐχθρεύεσθε, ἕως πότε θὰ 3 Ὦ σεῖς ἄνθρωποι, ποὺ μὲ ἐχθρεύεσθε καὶ μὲ συκοφαντεῖτε. Ἕως
βαρυκάρδιοι; Ἱνατὶ ἀγαπᾶτε ἔχετε σκληρὰν τὴν καρδίαν σας; Διατὶ ἀγαπᾶτε νὰ πότε θὰ ἔχετε σκληρὰν καὶ εἰς τὰ γήϊνα προσκολλημένην τὴν
καὶ

ζητεῖτε διαδίδετε εἰς βάρος μου ματαίας καὶ ἀνυποστάτους καρδίαν σας; Διατὶ ἀγαπᾶτε να διαδίδετε εἰς βάρος μου ματαίας καὶ

ψεῦδος; (διάψαλμα).

κατηγορίας καὶ ἐπιζητεῖτε πάντοτε νέα ψεύδη ἐναντίον ἀνυποστάτους κατηγορίας καὶ ζητεῖτε μὲ συκοφαντίας καὶ ψεύδη νὰ
μου;

4,4

Καὶ

ἐθαυμάστωσε
ὅσιον

γνῶτε

ὅτι 4 Μάθετε ὅμως ὅτι ὁ Κύριος κατὰ θαυμαστὸν τρόπον μὲ 4 Μάθετε ὅμως ὅτι ὁ Κύριος μέχρι τοῦδε κατέστησε περιφανῆ καὶ

Κύριος

τὸν ἐπροστάτευσεν εἰς τὸ παρελθόν, ἐμὲ τὸν ἀφωσιωμένον εἰς θαυμαστὸν τὸν εὐσεβῆ, ποὺ εἶναι ἀφωσιωμένος εἰς αὐτόν. Ὅπως δὲ

αὐτοῦ·

εἰσακούσεταί

μὲ καταστρέφετε;

μου

Κύριος αὐτόν. Καὶ τώρα θὰ εἰσακούσῃ ὁ Κύριος τὴν προσευχήν εἰς τὸ παρελθόν, οὕτω καὶ τώρα ὁ Κύριος θὰ εἰσακούσῃ τὴν
ἐν

τῷ μου, καθὼς μὲ ὅλην μου τὴν ψυχὴν κράζω πρὸς αὐτόν.

προσευχήν μου, ὅταν μὲ πόθον φωνάζω εἰς αὐτόν.
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ματαιότητα

κεκραγέναι μὲ πρὸς αὐτόν.
4,5

Ὀργίζεσθε

καὶ

μὴ 5 Σεῖς οἱ ἐχθροί μου, ἂς ὀργίζεσθε ἐπὶ τέλους ἐναντίον 5 Ἂς ὀργίζεσθε ἐναντίον μου, προσέχετε ὅμως νὰ μὴ ἁμαρτάνετε καὶ

ἁμαρτάνετε· ἃ λέγετε ἐν ταῖς μου· μὴ ἁμαρτάνετε ὅμως καὶ ἐναντίον τοῦ Θεοῦ. Ὅσα κατὰ
καρδίαις ὑμῶν, ἐπὶ ταῖς κοίταις κακὰ

σχέδια

μελετᾶτε

εἰς

τὰς

καρδίας

σας

τοῦ

Θεοῦ.

Τὰ

πονηρὰ

σχέδια

καὶ

τοὺς

ἐφαμάρτους

καὶ διαλογισμούς, ποὺ συλλαμβάνετε μὲ τὸν νοῦν σας καὶ κυκλοφορεῖτε

ὑμῶν κατανύγητε. (διάψαλμα). καταστρώνετε ἐναντίον μου, ὅταν κοιμᾶσθε μόνοι σας τὸ εἰς τὰς καρδίας σας, να τὰ ἐξετάζετε τὴν νύκτα εἰς τὴν κλίνην σας
ἑσπέρας, ἐπανεξετάσατέ τα, συντριβῆτε δι' αὐτὰ καὶ καὶ
μετανοήσατε.
4,6

Θύσατε

καταλαμβανόμενοι

ὑπὸ

μετανοίας

καὶ

κατανύξεως

νὰ

συγκρατῆσθε ἀπὸ τοῦ νὰ τὰ θέσετε εἰς πρᾶξιν.

θυσίαν 6 Προσφέρετε θυσίας πρὸς τὸν Θεόν, αἱ ὁποῖαι νὰ 6 Προσφέρετε ὡς θυσίαν ὄχι ζῶα καὶ προσφορὰς ὑλικάς, ἀλλὰ

δικαιοσύνης καὶ ἐλπίσατε ἐπὶ συνοδεύωνται ἀπὸ τὰ ἔργα τῆς δικαιοσύνης. Καὶ τώρα δικαιοσύνην καὶ ἀγαθότητα καὶ στηρίξατε ὁλόκληρον τὴν ἐλπίδα καὶ
Κύριον.

στηρίξατε καὶ σεῖς τὰς ἐλπίδας σας εἰς τὸν Θεόν.

πεποίθησίν σας εἰς τὸν Κύριον.

4,7 Πολλοὶ λέγουσι· τίς δείξει 7 Πολλοὶ ἀπὸ σᾶς λέγουν· <ποιὸς θὰ δείξῃ εἰς ἡμᾶς καὶ θὰ 7 Πολλοί, ἐπειδὴ ἔχασαν τὴν ἐλπίδα αὐτήν, λέγουν: Ποῖος θὰ μᾶς
ἡμῖν τὰ ἀγαθά; Ἐσημειώθη ἐφ' δώσῃ τὰ ἀγαθά;> Εἰς ἡμᾶς ὅμως, Κύριε, ποὺ πιστεύομεν δείξῃ καὶ ποῖος θὰ μᾶς δώσῃ τὰ ὑλικὰ ἀγαθά; Εἰς ἡμᾶς ὅμως, Κύριε,
ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου εἰς
σου, Κύριε.

σέ,

ἔλαμψε

τὸ

φῶς

τοῦ

προσώπου

σου

καὶ ποὺ ἐλπίζομεν εἰς σέ, ἐνετυπώθη βαθειὰ ἡ στοργὴ καὶ ἡ

ἐδοκιμάσαμεν χαράν.

πλεονάζουσα ἀγάπη καὶ χάρις τοῦ προσώπου σου· καὶ Ἐλαμψεν εἰς
ὅλους φανερὰ ἡ ὑπὲρ ἡμῶν πρόνοια καὶ ἀντίληψίς σου·

4,8 Ἔδωκας εὐφροσύνην εἰς 8 Ἐγέμισες τὴν ἰδικήν μου καρδίαν ἀπὸ χαρὰν καὶ 8 ἐγέμισες τὴν καρδίαν μου ἀπὸ εὐφροσύνην, ὁποίαν δὲν δοκιμάζουν
τὴν καρδίαν μου· ἀπὸ καρποῦ ἀγαλλίασιν,

τὴν

ὁποίαν

δὲν

δοκιμάζουν

ποτὲ

οἱ οἱ ἀντίπαλοί μου, μολονότι εἶναι γεμᾶτοι ἀπὸ καρπὸν σίτου, οἴνου

σίτου, οἴνου καὶ ἐλαίου αὐτῶν ἁμαρτωλοὶ ἀντίπαλοί μου, μολονότι εἶναι γεμᾶτοι ἀπὸ καὶ ἐλαίου.
ἐπληθήνθησαν.

τοὺς καρποὺς τῆς γῆς, ἀπὸ σῖτον, οἶνον καὶ ἔλαιον.

4,9 Ἐν εἰρήνῃ ἐπὶ τὸ αὐτὸ 9 Ἐγὼ ὅμως μὲ τὴν ἐλπίδα μου στερεὰν πρὸς σὲ θὰ 9 Μὲ τὴν ἐλπίδα μου ἀκλόνητον εἰς Σὲ θὰ κοιμηθῶ ἥσυχος καὶ ἐν
κοιμηθήσομαι καὶ ὑπνώσω, ὅτι κοιμηθῶ ἥσυχος καὶ εἰρηνικός, θὰ χορτάσω τὸν ὕπνον, εἰρήνῃ, συγχρόνως δὲ καὶ θὰ χορτάσω ὕπνον, διότι Σύ, Κύριε, ἂν καὶ
σύ, Κύριε, κατὰ μόνας ἐπ' διότι σὺ Κύριε, ἂν καὶ ἐγὼ εἶμαι τώρα ἐγκαταλελειμμένος εἶμαι καταμόνος, παρέχεις εἰς ἑμὲ τὴν προστασίαν σου, ὑπὸ τὴν
ἐλπίδι κατῴκισάς με.

καὶ μόνος, μοῦ παρέχεις τὴν προστασίαν σου, ὑπὸ τὴν σκέπην τῆς ὁποίας κατοικῶ γεμᾶτος πεποίθησιν καὶ ἐλπίδα.
σκέπην τῆς ὁποίας κατοικῶ γεμᾶτος ἐλπίδα πρὸς σέ.

Γιὰ νὰ θεραπεύσει ὁ Θεὸς τὰ πληγωμένα, χτυπημένα μάτια ἀπὸ κακὸ ἄνθρωπο.
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα
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ΨΑΛΜΟΣ 5ος

5,1 Τα ρήματά μου ἐνώτισαι, Άκουσε, Κύριε, τὰ λόγια τῆς προσευχῆς μου, κατανόησε Εὐδόκησε, Κύριε, νὰ δεχθῇς εἰς τὰ ὦτα σου τοὺς λόγους τῆς
Κύριε, σύνες τῆς κραυγῆς αὐτά, ποὺ μὲ ἀγωνιώδη κραυγὴν σοῦ ἀπευθύνω.

προσευχῆς μου, εὐδόκησε νὰ κατανοήσῃς τὰ ὅσα μὲ ἀγωνιώδη καὶ

μου.

ἰσχυρὰν κραυγὴν σου ἀπευθύνω·

5,3 Πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς 3 Δῶσε προσοχὴν εἰς τὸ περιεχόμενον τῆς δεήσεώς μου, 3 προσεξε εἰς τὴν φωνὴν τῆς παρακλήσεώς μου, Σύ, ποὺ εἶσαι ὁ
δεήσεώς μου, ὁ βασιλεύς μου σύ, ποὺ εἶσαι ὁ βασιλεύς μου καὶ ὁ Θεός μου, διότι ἐγὼ ὄχι ὑπέρτατος καὶ αἰώνιος βασιλεύς μου καὶ ὁ Θεός μου. Διότι οὐχὶ εἰς
καὶ ὁ Θεός μου. ῞Οτι πρός σε εἰς τὰ ἄψυχα εἴδωλα οὔτε εἰς κανένα ἄλλον, ἀλλὰ πρὸς σὲ τὰ ἀναίσθητα εἴδωλα, ἀλλ’ εἰς σὲ καὶ μόνον θὰ προσεύχωμαι,
προσεύξομαι, Κύριε·

θὰ προσευχηθῶ καὶ τώρα, Κύριε.

Κύριε. Καὶ ἐκτὸς σοῦ ἄλλον προστάτην δὲν ἔχω.

5,4 τὸ πρωῒ εἰσακούσῃ τῆς 4 Πρωΐ, πρὶν ἀκόμη ἀρχίσω κανένα ἔργον, σὺ θὰ ἀκούσῃς 4 Τὸ πρωΐ, μόλις ἀπὸ τὴν κλίνην μου ἐγερθῶ καὶ προτήτερα ἀπὸ
φωνῆς

μου,

τὸ

πρωῒ τὸ περιεχόμενον τῆς προσευχῆς μου. Τὸ πρωῒ θὰ κάθε ἄλλο ἔργον μου, Σὲ πρῶτον θὰ ἐπικαλεσθῶ καὶ Σὺ θὰ

παραστήσομαί σοι καὶ ἐπόψει παρουσιασθῶ ἐνώπιόν σου καὶ σὺ θὰ ρίψῃς εὐμενὲς ἀκούσῃς τὴν ἱκετευτικὴν φωνήν μου. Λίαν πρωῒ θὰ παρουσιασθῶ
με,

βλέμμα πρὸς ἐμέ.

ἐνώπιόν σου καὶ θὰ εὐδοκήσῃς νὰ ρίψῃς εὐμενὲς τὸ βλέμμα σου ἐπ’
ἑμοῦ.

5,5

ὅτι

οὐχὶ

Θεὸς

θέλων 5 Σὺ εἶσαι Θεός, ποὺ ποτὲ καὶ κατὰ κανένα τρόπον δὲν 5 Διότι σὺ δὲν εἶσαι Θεὸς ποὺ θέλεις τὴν ἀνομίαν καὶ ἀδικίαν, τὴν

ἀνομίαν σὺ εἶ· οὐ παροικήσει θέλεις τὴν καταπάτησιν τοῦ νόμου Σου καὶ τὴν ἀδικίαν. ὁποίαν ἐμίσησα καὶ ἐγώ, ἐργάζονται δὲ οἱ ἐχθροὶ καὶ διῶκταί μου.
σοι πονηρευόμενος,

Διὰ τοῦτο οὔτε καὶ πρὸς στιγμὴν δὲν θὰ παραμείνῃ Οὐδ' ἐπὶ στιγμὴν θὰ παραμείνῃ πλησίον σου ὡς οἰκεῖος καὶ φίλος
πλησίον σου ὡς προστατευόμενός σου ἀσεβὴς ἄνθρωπος, σου, ὅποιος πονηρεύεται καὶ μηχανᾶται τὸ κακόν.
ὁ ὁποῖος μηχανεύεται τὸ κακόν.

5,6

οὐδὲ

διαμενοῦσι 6 Οὔτε εἶναι δυνατὸν νὰ σταθοῦν ἐμπρὸς εἰς τὰ μάτια σου 6 Οὔτε θὰ σταθοῦν ἐμπρὸς εἰς τὰ μάτια σου αὐτοί, ποὺ

παράνομοι

κατέναντι

ὀφθλαμῶν

σου.

τῶν μὲ θάρρος ἢ μὲ θράσος αὐτοί, οἱ ὁποῖοι καταπατοῦν τὸν παραβαίνουν τὸν νόμον σου. Ἐμίσησας ὅλους ἐκείνους, ποὺ ὡς

Ἐμίσησας Νόμον σου. Σὺ ἐμίσησες ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἔργον των ἔχουν νὰ διαπράττουν τὴν ἀνομίαν καὶ ἁμαρτίαν.

πάντας τοὺς ἐργαζομένους ὡς ἔργον των νὰ πράττουν τὴν ἀνομίαν καὶ τὴν ἁμαρτίαν.
τὴν ἀνομίαν·
ἀπολεῖς

πάντος

τοὺς 7 Ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου θὰ ἐξολοθρεύσῃς, Κύριε, ὅλους 7 Θὰ ἐξολοθρεύσῃς ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι χωρὶς ἴχνος

λαλοῦντας τὸ ψεῦδος. Ἄνδρα ἐκείνους,
αἱμάτων

καὶ

βδελύσσεται Κύριος.

οἱ

ὁποῖοι

λέγουν

ψεύδη.

Τὸν

αἱμοχαρῆ εὐσυνειδησίας καὶ ἐντροπῆς λαλοῦν καὶ διαδίδουν τὸ ψεῦδος. Τὸν

δόλιον ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖος χύνει αἷμα ἄλλων ἀνθρώπων, ὅπως αἱμοβόρον ἄνθρωπον, ποὺ βάφει τὰς χεῖρας του εἰς ἀδελφικὰ
ἐπίσης

καὶ

τὸν

δόλιον,

βδελυγμίας ὁ Κύριος.

τοὺς

ἀποστρέφεται

μετὰ αἵματα καὶ διὰ δόλων ἐπιζήτει τὴν βλάβην καὶ καταστροφὴν τοῦ
πλησίον, τὸν μισεῖ καὶ τὸν ἀποστρέφεται ὁ Κύριος.

5,8 Ἐγὼ δὲ ἐν τῷ πλήθει τοῦ 8 Ἐγὼ ὅμως στηριζόμενος καὶ ἐλπίζων εἰς τὸ ἄπειρον 8 Ἀντιθέτως ὅμως ἐγὼ βασίζομαι εἰς τοὺς οἰκτιρμούς σου καὶ ὄχι εἰς
ἐλέους σου εἰσελεύσομαι εἰς ἔλεός σου θὰ εἰσέλθω εἰς τὸ κατοικητήριόν σου. Θὰ τὸν δόλον καὶ τὴν ἀπάτην ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ ἀντίπαλοί μου.
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5,7

τὸν οἶκόν σου, προσκυνήσω προσκυνήσω Σὲ μὲ εὐλάβειαν καὶ ἱερὸν δέος εἰς τὸν ἅγιον Καὶ μὲ τὴν ἐλπίδα μου στηριγμένην εἰς τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους σου
πρὸς ναὸν ἅγιόν σου ἐν φόβῳ ναόν σου.

θὰ εἰσέλθω εἰς τὸν οἶκον σου καὶ θὰ προσκυνήσω, γεμᾶτος

σου.

σεβασμὸν καὶ εὐλάβειαν πρὸς σέ, εἰς τὸν ἅγιον ναόν σου.

5,9 Κύριε, ὁδήγησόν με ἐν τῇ 9 Κύριε, βλέπεις πόσον πολλοὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ μὲ 9 Κύριε, οἱ ἀδικοῦντες με εἶναι πολλοί. Καὶ ἐξ αἰτίας τῶν ἀδίκων
δικαιοσύνῃ σου ἕνεκα τῶν ἐχθρεύονται! Διὰ τοῦτο σὺ γίνε ἐν τῇ ἀπείρῳ σου τούτων ἐχθρῶν μου σὲ παρακαλῶ, γενοῦ ὁδηγός μου ἐν ὀνόματι
ἐχθρῶν

μου,

κατεύθυνον δικαιοσύνῃ ὁδηγός μου. Βοήθησέ με, ὥστε μὲ σταθερότητα τῆς δικαιοσύνης σου καὶ ἁπάλλαξε τὴν πορείαν τῆς ζωῆς μου ἀπὸ

ἐνώπιόν σου τὴν ὁδόν μου.

καὶ ἀποφασιστικότητα νὰ βαδίζω τὴν εὐθεῖαν ὁδὸν κάθε ἐμπόδιον καὶ παγίδα, ὥστε ἀσφαλῶς νὰ βαδίζω τὸν εὐθὺν
ἐνώπιόν σου.

δρόμον ποὺ σοῦ εἶναι ἀρεστός. Λύτρωσέ με σὺ ἀπὸ τὰς παγίδας
τῶν ἐχθρῶν μου καὶ μὴ ἐπιτρέψῃς, ὥστε ἐξ αἰτίας αὐτῶν νὰ
παρεκκλίνω ἀπὸ τὸ θέλημά σου. Ἔχω ἀπόλυτον ἀνάγκην τῆς
ὁδηγίας καὶ προστασίας σου.

5,10 Ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν τῷ 10 Διότι εἰς τὸ στόμα τῶν ἐχθρῶν μου δὲν ὑπάρχει ποτὲ ἡ 10 Διότι δὲν ὑπάρχει εἰς τὸ στόμα των ἀλήθεία· ἡ καρδία των εἶναι
στόματι αὐτῶν ἀλήθεια, ἡ ἀλήθεια. Ἡ καρδιά των σκέπτεται καὶ ἐπιθυμεῖ πάντοτε ἀνειλικρινὴς καὶ διαλογίζεται μάταια καὶ πονηρά. Ὁ λάρυγξ των
καρδία αὐτῶν ματαία· τάφος μάταια καὶ ἐπιβλαβῆ. Ὁ λάρυγξ των εἶναι τάφος ἀνοικτός, σὰν τάφος ἀνοικτός, ποὺ ἀναδίδει μολυσματικὴν δυσοσμίαν, μόνον
ἀνεῳγμένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν, ἀπὸ τὸν ὁποῖον ἐξέρχονται δυσωδίαι· μὲ τὰς ψευδολόγους λόγους βλασφημίας καὶ βρωμερὰς αἰσχρότητος ἐκβάλλει. Μὲ τὰς
ταῖς

γλώσσαις

αὐτῶν δὲ γλώσσας των ἐκχύνουν φαρμακερὰς δολιότητας.

ἐδολιοῦσαν.

συκοφαντικὰς καὶ ψευδολόγους γλώσσας των ὑφαίνουν δολιότητας
καὶ φαρμακερὰς ἐπινοήσεις.

5,11 Κρίνον αὐτούς, ὁ Θεός. 11 Κρῖνε καὶ καταδίκασέ τους σύ, ὦ Θεέ μου. Εἴθε νὰ 11 Καταδίκασέ τους, ὦ Θεέ μου. Εἴθε νὰ πέσουν ἔξω καὶ νὰ
Ἀποπεσάτωσαν

ἀπὸ

τῶν ἀστοχήσουν ὅλαι αἱ συκοφαντίαι των καὶ ὅλα τὰ ἐναντίον ἀποτύχουν εἰς τὰ δόλια σχέδια καὶ τὰς ἐσκεμμένας πλεκτάνας, τὰς

διαβουλιῶν αὐτῶν· κατὰ τὸ μου διαβούλιά των. Σύμφωνα μὲ τὸ πλῆθος τῶν ἀσεβειῶν ὁποίας συνέλαβον καὶ ἐμηχανεύθησαν κατ’ ἐμοῦ. Σύμφωνα μὲ τὸ
πλῆθος τῶν ἀσεβειῶν αὐτῶν των διασκόρπισέ τοὺς καὶ διῶξε τους ἀπὸ κοντά σου, διότι πλῆθος τῶν ἀσεβειῶν τους σκόρπισέ τους καὶ ἀπομάκρυνέ τους,
ἔξωσον

αὐτούς,

παρεπίκρανάν σε, Κύριε.

ὅτι ἐργαζόμενοι αὐτοὶ τὸ κακὸν καὶ πολεμοῦντες τοὺς ἰδικούς διότι μὲ τὸ νὰ πολεμοῦν τοὺς ἀφωσιωμένους εἰς Σὲ δούλους, σὲ
σου ἀνθρώπους σὲ ἔχουν πικράνει μὲ τὸ παραπάνω, κατεπίκραναν, Κύριε.
Κύριε.

5,12

Καὶ

εὐφρανθείησαν 12 Θὰ εὐφρανθοῦν δὲ τότε ὅλοι, ὅσοι στηρίζουν τὰς 12 Καὶ θὰ εὐφρανθοῦν τότε ὅλοι ὅσοι ἔλπιζουν εἰς Σέ, διότι θὰ

πάντες οἱ ἐλπίζοντες ἐπί σέ· ἐλπίδας των εἰς σέ. Ἡ χαρά των καὶ ἡ ἀγαλλίασις θὰ εἶναι ἴδουν, ὅτι εἰσακούεις τὴν προσευχὴν καθενὸς ποὺ στηρίζει τὴν
κατασκηνώσεις ἐν αὐτοῖς, καὶ αὐτῶν καὶ ὅλοι ἐκεῖνοι, ποὺ ἀγαποῦν τὸ Ὄνομά σου, θὰ μισούντων τοὺς ἐκλεκτούς σου. Ἡ χαρὰ καὶ ἡ ἀγαλλίασίς των θὰ
καυχήσονται ἐν σοι πάντες οἱ καυχῶνται διὰ τὴν προστασίαν, ποὺ τοὺς παρέχεις.

εἶναι ἀκατάπαυστος καὶ διαρκής, διότι θὰ ἀντιληφθοῦν καὶ θὰ

ἀγαπῶντες τὸ ὄνομά σου.

πληροφορηθοῦν ἀπὸ τὰ πράγματα, ὅτι ἔχεις στήσει τὴν σκηνήν
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εἰς αἰῶνα ἀγαλλιάσονται, καὶ αἰωνία καὶ ἀναφαίρετος. Σὺ δὲ θὰ κατοικήσῃς ἐν μέσῳ πεποίθησίν του εἰς σὲ καὶ ματαιώνεις τὰς ἐπιβουλὰς τῶν

σου πλησίον των καὶ κατοικεῖς ὡς προστάτης των καὶ κηδεμὼν ἐν
μέσῳ αὐτῶν. Καὶ ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ ἀγαποῦν τὸ ὄνομά σου, θὰ
καυχηθοῦν διὰ τὴν προστασίαν τὴν ὁποίαν τοὺς παρέχεις.
5,13

Ὅτι

δίκαιον·

σὺ

Κύριε,

εὐλογήσεις 13 Διότι σύ, Κύριε, ἐν τῇ ἀπείρῳ σου ἀγαθότητι θὰ 13 Διότι σὺ θὰ εὐλογήσῃς τὸν δίκαιον καὶ συνεπῶς αἱ κατ' αὐτοῦ
ὡς

ὅπλῳ εὐλογήσῃς τὸν δίκαιον. Κύριε, ἡ ἄπειρος πρὸς ἡμᾶς κατάραι καὶ βλασφημίαι τῶν ἀσεβῶν εἰς οὐδὲν θὰ ἰσχύσουν. Κύριε,

εὐδοκίας ἐστεφάνωσας ἡμᾶς. εὐμένειά σου καὶ προστασία εἶναι δι' ἡμᾶς ἀκατανίκητον ἡ πολλή σου εὐαρέσκεια καὶ ἀγάπη ἔγινεν εἰς ἠμᾶς ὅπλον, ἰσχυρὸν
ὅπλον καὶ στέφανος δόξης.

καὶ ἀκαταγώνιστον, μὲ τὸ ὁποῖον μᾶς ἐπροστάτευσες, ἀλλὰ καὶ
μᾶς ἐχάρισες τὸν στέφανον τῆς νίκης.

ΨΑΛΜΟΣ 6ος
Γιὰ νὰ ἐλευθερώσει ὁ Θεὸς τὸν μαγεμένο ἄνθρωπο
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

6,1 Κύριε, μὴ τῷ θυμῷ σου Κύριε, ἐπάνω εἰς τὸν δίκαιον θυμόν σου μὴ μὲ τιμωρήσῃς Κύριε, φανοῦ ἐπιεικὴς πρὸς ἐμέ. Μὴ ἐλέγξῃς, σὲ παρακαλῶ, καὶ μὴ
ἐλέγξῃς μέ, μηδὲ τῇ ὀργῇ σου διὰ τὰς ἁμαρτωλάς μου πράξεις, καὶ μὴ θελήσῃς ἐπάνω κολάσῃς μὲ τὸν θυμόν σου τὰς πράξεις μου, μηδὲ διευθύνης μὲ τὴν
παιδεύσῃς με.

εἰς τὴν δικαίαν σου ὀργὴν νὰ μὲ παιδαγωγήσῃς μὲ ὀργήν σου κατ’ ἑμοῦ τὴν παιδαγωγικὴν μάστιγά σου. Τιμώρησέ με
σκληρότητα.

φιλανθρώπως.

6,3 Ἐλέησόν με, Κύριε, ὅτι 3 Ἐλέησέ με, Κύριε, διότι εἶμαι σωματικῶς καὶ ψυχικῶς 3 Ἐλέησέ με, Κύριε, διότι ἀπὸ τὰς πολλὰς τιμωρίας σου καὶ τὴν
ἀσθενής εἰμι· ἴασαί με, Κύριε, ἀσθενής. Θεράπευσε, Κύριε, ἐμὲ τὸν ἀσθενῆ, διότι καὶ συντριβήν μου κατάκειμαι ἀσθενής. Ἰάτρευσέ με, Κύριε, διότι ἀπὸ
ὅτι ἐταράχθη τὸ ὀστᾶ μου,

αὐτὰ τὰ ὀστᾶ μου ἔχουν ταραχθῆ ἐξ αἰτίας τῶν ἁμαρτιῶν τὸν πολὺν πόνον μου καὶ τὴν βαρεῖαν λύπην μου μετεκινήθησαν καὶ
μου.

ἐκλονίσθησαν καὶ αὐτὰ ἀκόμη τὰ ὀστᾶ μου.

6,4 καὶ ἡ ψυχή μου ἐταράχθη 4 Ἡ δὲ ψυχή μου ἐπλημμύρισεν ἀπὸ ταραχὴν καὶ 4 Ἄλλα καὶ ὁλόκληρον τὸ ἐσωτερικόν μου, ἡ ἀσώματος καὶ ἄϋλος
σφόδρα· καὶ σύ, Κύριε, ἕως ἀνεστατώθη ἐξ αἰτίας τῆς δικαίας σου ὀργῆς. ῞Εως πότε ψυχή μου ἐταράχθη πάρα πολύ. Καὶ σύ, Κύριε, ἕως πότε θὰ εἶσαι
πότε;

ὅμως, Κύριε, θὰ στέκῃς μακρὰν ἀπὸ ἐμὲ καὶ ὠργισμένος ὠργισμένος κατ’ ἐμοῦ καὶ θὰ μὲ στερῇς τοῦ ἐλέους σου;
θὰ στρέφῃς ἀλλοῦ τὸ πρόσωπόν σου;

τὴν ψυχήν μου, σῶσόν με σῶμα καὶ τὴν ψυχήν μου ἀπὸ τὰς συμφοράς. Σῶσε με, ὄχι ἐλευθέρωσε τὴν ψυχήν μου ἀπὸ τὴν ἀθλιότητα, εἰς τὴν ὁποίαν
ἕνεκεν τοῦ ἐλέους σου.

διὰ τὰς καλάς μου πράξεις, ἀλλὰ διὰ τὴν ἄπειρον εὑρίσκεται, σῶσε με διὰ τοὺς οἰκτιρμοὺς καὶ τὸ ἀνεξάντλητον ἔλεός
εὐσπλαγχνίαν σου.

σου.
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6,5 Ἐπίστρεψον, Κύριε, ρῦσαι 5 Στρέψε, Κύριε, τὸ πρόσωπόν σου πρὸς ἐμέ. Γλύτωσε τὸ 5 Μὴ φεύγῃς καὶ μὴ μὲ ἀφήνῃς, Κύριε, ἀλλ' ἐλθὲ πάλιν πλησίον μου·

6,6

Ὅτι

οὐκ

ἔστιν

ἐν

τῷ 6 Διότι, ἐὰν ἀποθάνῃ κανεὶς ἀμετανόητος καὶ καταβῇ εἰς 6 Ὀλίγος μοῦ ἀπομένει τῆς μετανοίας ὁ καιρός. Καὶ ἐὰν ἀποθάνῃ τις

θανάτῳ ὁ μνημονεύων σου· ἐν τὸν ᾅδην, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ σὲ ἐνθυμῆται, Κύριε. Εἰς προτοῦ προφθάσῃ νὰ συμφιλιωθῇ μαζί σου, δὲν εἶναι πλέον δυνατὸν
δὲ τῷ ᾅδῃ τίς ἐξομολογήσεταί τὸν ᾅδην ποιὸς ἀμετανόητος εἶναι δυνατὸν νὰ σὲ νὰ σὲ ἐνθυμῆται μὲ ἐλπίδα συγχωρήσεως καὶ μετανοίας. Εἰς τὸν
σοι;

δοξολογήσῃ;

Ἐγὼ

ὅμως,

Κύριε,

μετανοῶν

παραβάσεις μου κλαίω.

διὰ

τὰς σκοτεινὸν δὲ καὶ ἔρημον τῆς παρουσίας σου Ἅδην ποῖος θὰ
ἀναμέλψῃ ὕμνους εἰς τὸ φοβερὸν μεγαλεῖον σου;

6,7 Ἐκοπίασα ἐν τῷ στεναγμῷ 7 Ἐκοπίασα, ἀπέκαμα ἀπὸ τοὺς στεναγμούς μου διὰ τὰς 7 Ἀπέκαμα ἀπὸ τοὺς στεναγμοὺς διὰ τὰς παρεκτροπάς μοῦ. Ἔλουσα
μου,

λούσω

καθ'

ἐκάστην παρεκτροπάς μου. Ἔλουσα καὶ λούζω κάθε νύκτα τὸ καὶ λούω κάθε νύκτα τὸ κρεββάτι μου καὶ βρέχω τὸ στρῶμα μου μὲ

νύκτα τὴν κλίνην μου, ἐν κρεββάτι μου καὶ βρέχω μὲ τὰ ἄφθονα δάκρυά μου τὸ τὰ ἄφθονα δάκρυά μου.
δάκρυσί μου τὴν στρωμνήν στρῶμα μου.
μου βρέξω.
6,8 Ἐταράχθη ἀπὸ θυμοῦ ὁ 8 Κλαίω συνεχῶς ἐξ αἰτίας τῆς ὀργῆς σου καὶ ἀπὸ τὰ 8 Κλαίω συνεχῶς ἐξ αἰτίας τοῦ θυμοῦ σου καὶ ἀπὸ τὴν συνεχῆ ροὴν
ὀφθαλμός μου, ἐπαλαιώθην δάκρυά μου ἐπόνεσαν τὰ μάτια μου. Ἔγινα ἀσήμαντος, τῶν δακρύων μου μὲ ἐπόνεσαν τὰ μάτια μου. Κατήντησα νὰ
ἐν πᾶσι τοῖς ἐχθροῖς μου.

σὰν τὸ παληωμένο ἔνδυμα, καὶ περιφρονημένος ἀπὸ τοὺς περιφρονοῦμαι ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς μου σὰν ροῦχον πεπαλαιωμένον.
ἐχθρούς μου.

6,9 Ἀπόστητε ἀπ' ἐμοῦ πάντες 9 Ἀλλὰ τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου εἶναι ἄπειρον καὶ διὰ τοῦτο εἰς 9 Ἀλλ’ ὄχι· τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου μου εἶναι ἄβυσσος πολλὴ καὶ δι’ αὐτὸ
οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν, αὐτὸ ἐλπίζω καὶ φωνάζω πρὸς τοὺς ἐχθρούς μου· φύγετε θὰ μὲ προστατεύσῃ. Φύγετε λοιπὸν μακρὰν ἀπὸ ἐμὲ ἐντροπιασμένοι
ὅτι

εἱσήκουσε

Κύριος

τῆς μακρυὰ ἀπὸ μένα κατεντροπιασμένοι, ὅσοι ἐργάζεσθε τὴν ὅλοι ὅσοι ἐργάζεσθε τὴν ἀνομίαν. Δὲν σᾶς φοβοῦμαι πλέον. Διότι ὁ

φωνῆς τοῦ κλαυθμοῦ μου·

ἀνομίαν. Δὲν σᾶς φοβοῦμαι, διότι εἷμαι βέβαιος ὅτι ὁ Κύριος ἤκουσε μὲ εὐμένειαν καὶ πλῆθος οἰκτιρμῶν τὴν φωνήν, ποὺ
Κύριος ἐδέχθη μὲ εὐμένειαν τὴν προσευχήν, ποὺ μὲ μὲ δάκρυα πολλὰ τοῦ ἀπηύθυνα.
δάκρυα καὶ κλαυθμοὺς τοῦ ἀπηύθυνα.

6,10

ἤκουσε

δεήσεώς

μου,

Κύριος

τῆς 10 Ἤκουσεν ὁ Κύριος τὴν δέησίν μου. Ὁ Κύριος 10 Ἤκουσεν ὁ Κύριος τὴν δέησίν μου. Ὁ Κύριος εὐηρεστήθη νὰ δεχθῇ

Κύριος

τὴν εὐηρεστήθη νὰ κάμῃ δεκτὴν τὴν προσευχήν μου.

τὴν προσευχήν μου.

προσευχήν μου προσεδέξατο.
6,11

Αἰσχυνθείησαν

καὶ 11 Ἂς κατεντροπιασθοῦν καὶ ἂς κυριευθοῦν ἀπὸ φόβον 11 Ἂς ἐντροπιασθοῦν καὶ ἂς κυριευθοῦν ἀπὸ ταραχὴν καὶ τρόμον

ταραχθείησαν σφόδρα πάντες καὶ τρόμον οἱ ἐχθροί μου. Ἂς γυρίσουν ὀπίσω καὶ ὅλοι
οἱ

ἐχθροί

ἀποστραφείησαν

οἱ

ἐχθροί

μου.

Ἂς

ὑποχωρήσουν

νικημένοι

καὶ

ἂς

μου, πανικόβλητοι ἂς τραποῦν εἰς φυγήν, ἂς καταισχυνθοῦν κατεντροπιασθοῦν γρήγορα καὶ παρευθύς.
καὶ γρήγορα.
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καταισχυνθείησαν σφόδρα διὰ
τάχους.
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ΨΑΛΜΟΣ 7ος
Γι᾿ αὐτοὺς ποὺ ἔπαθαν ἀπὸ φοβία ἀπὸ τὶς φοβέρες καὶ τὶς ἀπειλὲς τῶν κακῶν ἀνθρώπων
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

7,1 Κύριε ὁ Θεός μου, ἐπὶ σοὶ Κύριε, ὁ Θεός μου, εἰς σὲ ἐστήριξα ὅλας μου τὰς ἐλπίδας. Κύριε ὁ Θεός μου, εἰς σὲ ἐστήριξα ὅλην τὴν ἐλπίδα μου. Σῶσε με ἀπὸ
ἤλπισα· σῶσόν με ἐκ πάντων Σῶσε με ἀπὸ ὅλους τοὺς ἐχθρούς μου, οἱ ὁποῖοι μὲ ὅλους ὅσοι μὲ καταδιώκουν καὶ γλύτωσέ με ἀπὸ αὐτούς.
τῶν διωκόντων με καὶ ρῦσαί καταδιώκουν καὶ γλύτωσέ με ἀπὸ αὐτούς, καὶ μάλιστα
με,

ἀπὸ τὸν ἀρχηγόν των τὸν Ἀβεσσαλώμ,

7,3 μή ποτε ἁρπάσῃ ὡς λέων 3 διὰ νὰ μὴ ἁρπάσῃ αὐτὸς καὶ ὡς λέων ἄγριος 3 Ἐλθέ, Κύριε, εἰς βοήθειάν μου, μήπως σὰν λέων ἄγριος καὶ
τὴν

ψυχήν

μου,

μὴ

ὄντος κατασπαράξῃ τὴν ζωήν μου, ἀφοῦ δὲν θὰ ὑπάρχῃ εἰς τὸ σκληρὸς ἁρπάση ὁ ἐχθρὸς τὴν ζωήν μου καὶ κατασπαραχθῶ, ἐφ'

λυτρουμένου μηδὲ σῴζοντος.

πλευρόν μου κανείς, διὰ νὰ μὲ γλυτώσῃ καὶ νὰ μὲ σώσῃ.

ὅσον δὲν θὰ ὑπάρχῃ εἰς τὸ πλευράν μου κανεὶς ποὺ νὰ μὲ γλυτώσῃ
καὶ μὲ σώσῃ.

7,4

Κύριε

ὁ

Θεός

μου,

εἰ 4 Κύριε καὶ Θεέ μου, ἐὰν διέπραξα αὐτὸ τὸ κακόν, διὰ τὰ 4 Κύριε ὁ Θεός μου, ἐὰν πράγματι ἔκαμα αὐτὸ διὰ τὸ ὁποῖον

ἐποίησα τοῦτο, εἰ ἔστιν ἀδικία ὁποῖον μὲ καταδιώκουν, ἐὰν αἱ χεῖρες μου ἔκαμαν κάκοιαν καταδιώκομαι, ἐὰν αἱ χεῖρες μου διέπραξαν ἀδικίαν·
ἐν χερσί μου,
7,5

εἰ

ἀδικίαν ἐναντίον των,

ἀνταπέδωκα

ἀνταποδιδοῦσί
ἀποπέσοιμι

μοι

ἄρα

ἀπὸ

τοῖς 5 ἐὰν ἀνταπέδωκα ποτὲ κάτι κακὸν εἰς τοὺς ἐχθρούς μου, 5 ἐὰν ἀνταπέδωκα κακὸν εἰς ἐκείνους ποὺ μοῦ ἀνταποδίδουν κακὰ
κακά, οἱ ὁποῖοι συνεχῶς μὲ καταδιώκουν καὶ μὲ ἀδικοῦν, ἂς ἀντὶ τῶν πρὸς αὐτοὺς εὐεργεσιῶν μου, αἲ τότε εἴθε νὰ πέσω ἔξω καὶ
τῶν χάσω κάθε ἐλπίδα σωτηρίας ἀπὸ τὰ χέρια τῶν ἐχθρῶν νὰ νικηθῶ ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς μου, ἔρημος καὶ γυμνωμένος ἀπὸ

ἐχθρῶν μου κενός·

μου, ἂς πέσω νικημένος ἀπὸ αὐτούς, ἔρημος καὶ πᾶσαν βοήθειαν καὶ ἐλπίδα.
γυμνωμένος ἀπὸ κάθε συμπαράστασιν.

7,6 καταδιώξαι ἄρα ὁ ἐχθρὸς 6 Ἂς μὲ καταδιώξῃ, μαζῆ μὲ τοὺς ἐχθρούς μου, ὁ ἀρχηγός 6 Ἂς καταδιώξῃ τότε ὁ ἐχθρὸς ὁλόκληρον τὴν ὕπαρξίν μου καὶ ἂς μὲ
τὴν ψυχήν μου καὶ καταλάβοι των, ἂς μὲ συλλάβῃ αἰχμάλωτον, ἂς ποδοπατήσῃ κάτω εἰς συλλάβῃ αἰχμάλωτον καὶ ἂς ποδοπατήσῃ εἰς τὸ χῶμα τὴν ζωήν μου
καὶ καταπατήσαι εἰς γῆν τὴν τὸ χῶμα καὶ ἂς ἐξευτελίσῃ τὴν ζωήν μου καὶ ἂς σκεπάσῃ καὶ μὲ ἀτιμίαν πολλὴν ἂς τὴν καταθάψῃ εἰς τὰ σκοτεινὰ σκηνώματα
ζωήν μου καὶ τὴν δόξαν μου μὲ τὸ χῶμα τοῦ τάφου ὅλην τὴν δόξαν μου.
εἰς

χοῦν

τοῦ τάφου, ἐξαλείφων ὁλοτελῶς τὸ ἔνδοξον ὄνομά μου.

κατασκηνώσαι.

(διάψαλμα).
σου, ὑψώθητι ἐν τοῖς πέρασι ἐχθρούς μου· διὰ τοῦτο σε παρακαλῶ, σήκω, Κύριε, βοήθειάν μου. Φανέρωσε τὸ ὕψος τῆς δυνάμεώς σου γύρω ἀπὸ τὰ
τῶν ἐχθρῶν σου. Ἐξεγέρθητι, ὠργισμένος ἐναντίον αὐτῶν. Φανέρωσε τὸ ὕψος τῆς πέρατα τοῦ στρατοπέδου τῶν ἐχθρῶν σου, ὥστε νὰ μὴ διαφύγῃ
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7,7 Ἀνάστηθι, Κύριε, ἐν ὀργῇ 7 Ἀλλ' ἐγώ, Κύριε, δὲν θέλω νὰ ἐκδικηθῶ ὁ ἴδιος τοὺς 7 Σήκω, Κύριε, χωρὶς οἰκτιρμοὺς καὶ σπεῦσον θυμωμένος εἰς

Κύριε

ὁ

Θεός

μου,

ἐν ἀκατανίκητου δυνάμεώς σου ἕως εἰς τὰ πέρατα τοῦ κανεὶς τὴν τιμωρίαν σου. Ἐξεγέρθητι εἰς ὑπεράσπισίν μου, Κύριε ὁ

προστάγματι, ᾧ ἐνετείλω,

στρατοπέδου τῶν ἐχθρῶν σου, ὥστε κανεὶς νὰ μὴ διαφύγῃ Θεός μου, ἐν ὀνόματι τοῦ προστάγματος τὸ ὁποῖον καθώρισες
τὴν τιμωρίαν. Κύριε ὁ Θεός μου, σήκω εἰς προστασίαν μου, νομοθετήσας, ὅτι πρέπει νὰ βοηθοῦνται καὶ προστατεύωνται οἱ
σύμφωνα ἄλλωστε καὶ μὲ τὸν Νόμον, τὸν ὁποῖον ἔχεις ἀδικούμενοι, νὰ πατάσσονται δὲ οἱ ἀσεβεῖς καὶ οἱ ἄδικοι.
σχετικῶς διατάξει, νὰ τιμωροῦνται δηλαδὴ οἱ κακοί, οἱ δὲ
καλοὶ νὰ προστατεύωνται καὶ ἀμείβωνται.

7,8

καὶ

συναγωγὴ

λαῶν 8 Καὶ ὅταν, Κύριε, ἀποκοταστήσῃς δικαιοσύνην, τότε 8 Καὶ ἀμέσως τότε σύναξις λαῶν ἀπὸ ἔθνη πολλὰ θὰ σὲ

κυκλώσει σε, καὶ ὑπὲρ ταύτης πλήθη λαῶν μὲ πίστιν θὰ σὲ περιβάλλουν, πρὸς χάριν δὲ περιστοιχίσουν, διὰ νὰ δοξάσουν τὴν δικαιοσύνην σου καὶ τὴν
εἰς ὕψος ἐπίστρεψον.

αὐτῆς τῆς συγκεντρώσεως τῶν πιστῶν λαῶν, ἀνέβα εἰς τὸ πρόνοιάν σου. Καὶ διὰ τὴν σύναξιν ταύτην τῶν λαῶν, ἡ ὁποία δὲν
μεγαλειῶδες βῆμα τῆς δικαιοσύνης καὶ ἀγαθότητάς σου.

θέλεις ποτὲ νὰ σκανδαλίζεται καὶ νὰ κλονίζεται εἰς τὴν πρὸς σὲ
πίστιν καὶ ἐλπίδα, ἀνέβα καὶ πάλιν εἰς τὸ ἐν οὐρανοῖς ὑψηλὸν
δικαστικόν σου βῆμα, τὸ ὁποῖον οἱ ἀσεβεῖς, παρεξηγοῦντες τὴν
μακροθυμίαν σου, νομίζουν ὅτι τὸ ἐγκατέλιπες.

7,9 Κύριος κρινεῖ λαούς. Κρῖνόν 9 Ὁ Κύριος θὰ κρίνῃ ἀργὰ ἢ γρήγορα ὅλους τοὺς λαούς. 9 Ναί· ὁ Κύριος ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ δικαστικοῦ του θρόνου καὶ θὰ κρίνῃ
με,

Κύριε,

κατὰ

τὴν Κρῖνε καὶ ἐμὲ τώρα, Κύριε, ἀνάλογα μὲ τὴν δικαιοσύνην, τοὺς λαούς. Κρῖνε καὶ δίκασε, Κύριε, καὶ ἐμέ, ὁ ὁποῖος μολονότι εἶμαι

δικαιοσύνην μου καὶ κατὰ τὴν ποὺ ἕως τώρα ἔχω δείξει· καὶ σύμφωνα μὲ τὴν ἀθωότητά ἔνοχος
ἀκακίαν μου ἐπ' ἐμοί.

ἐνώπιόν

σου,

προσεπάθησα

ὅμως

πάντοτε

νὰ

μου ἀπέναντι τῶν ἐχθρῶν μου δεῖξε εἰς ἐμὲ τὴν ἰδικήν σου συμπεριφέρομαι πρὸς τοὺς ὁμοίους μου μὲ δικαιοσύνην καὶ ἀκακίαν,
ἀγαθότητα.

μὴ διαπράξας εἰς κανένα κακόν τι.

7,10 Συντελεσθήτω δὴ πονηρία 10 Θέσε, Κύριε, ἕνα τέρμα εἰς τὴν κακίαν τῶν ἁμαρτωλῶν 10 Ἂς λάβῃ πέρας καὶ ἂς ἑξαφανισθῇ λοιπὸν ἡ πονηρία τῶν
ἁμαρτωλῶν καὶ κατευθυνεῖς ἀνθρώπων. Ἔτσι θὰ ὁδηγήσῃς, σὺ Κύριε, ἀνενόχλητον καὶ ἁμαρτωλῶν. Καὶ τότε, σύ, ὦ Θεέ μου, ποὺ γνωρίζεις τὰ κεκρυμμένα
δίκαιον, ἔταζων καρδίας καὶ ἀπρόσκοπτον τὸν δίκαιον εἰς τὸν δρόμον τῆς ἀρετῆς, διότι ἐλατήρια τῶν ἀνθρώπων, διότι ἐξετάζεις τὰς εἰς τὰ βάθη τῶν
νεφροὺς ὁ Θεός.

γνωρίζεις τὰ βάθη τῶν ἀνθρωπίνων καρδιῶν, τὰς σκέψεις καρδιῶν των σκέψεις των καὶ τὰ εἰς τοὺς νεφρούς των ἀπόκρυφα
καὶ τὰς ἐπιθυμίας αὐτῶν.

συναισθήματά των, θὰ ὁδηγήσῃς τον δίκαιον ἀνενόχλητον καὶ
ἀνεμπόδιστον ἀπὸ ἀντιδράσεις εἰς τὸν εὐθὺν δρόμον τῆς ἀρετῆς.

7,11 Δικαία ἡ βοήθειά μου 11 Δικαία θὰ εἶναι ἡ πρὸς ἐμὲ βοήθειά σου, Κύριε, διότι σὺ 11 Δικαίως θὰ μὲ βοηθήσῃ ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος σώζει ὅλους ὅσοι ἔχουν
παρὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ σῴζοντος εἶσαι Θεός, ὁ ὁποῖος σώζεις ὅλους ὅσοι ἔχουν εὐθεῖαν καὶ καρδίαν εὐθεῖαν καὶ ἀπηλλαγμένην ἀπὸ δόλον καὶ κακίαν.
εἰλικρινῆ τὴν καρδίαν.

7,12 Ὁ Θεὸς κριτὴς δίκαιος καὶ 12 Ὁ Θεὸς εἶναι
ἰσχυρὸς καὶ μοκρόθυμος καὶ μακρόθυμος

καὶ

κριτὴς δίκαιος

δὲν

ἐπιφέρει

τὴν

καὶ

ἰσχυρὸς

ὀργήν

του

καὶ 12 Ὁ Θεὸς εἶναι κριτὴς δίκαιος καὶ ἰσχυρός. Καὶ ἔχει λοιπὸν τὴν
μὲ δύναμιν νὰ ἐξολοθρεύσῃ τοὺς ἀδίκους. Ἀλλ’ εἶναι συγχρόνως καὶ
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τοὺς εὐθεῖς τῇ καρδίᾳ.

μὴ

ὀργὴν

ἐπάγων

καθ' καθημερινὰς

ἐκάστην ἡμέραν.

ποινὰς

καὶ

τιμωρίας

ἐναντίον

ἁμαρτωλῶν ἀνθρώπων.

τῶν μακρόθυμος καὶ δὲν ἐκδηλώνει τὴν ὀργήν του μὲ καθημερινὰς
ποινὰς καὶ τιμωρίας κατὰ τῶν παραβατῶν.

7,13 Ἐὰν μὴ ἐπιστραφῆτε, τὴν 13 Ἐὰν ὅμως σεῖς οἱ ἁμαρτωλοὶ καταφρονήσετε τὴν 13 Ἐὰν ὅμως καταφρονήσετε τὴν μακροθυμίαν του καὶ δὲν
ρομφαίαν αὐτοῦ στιλβώσει, τὸ μακροθυμίαν τοῦ Θεοῦ καὶ δὲν μετανοήσετε, ὁ Κύριος θὰ μετανοήσετε
τόξον

αὐτοῦ

ἐνέτεινε

ἐγκαίρως,

ὡς

πολεμιστὴς

ἀκαταγώνιστος

καὶ

καὶ τροχίσῃ τὴν ρομφαίαν του, τὸ τόξον του τὸ ἔχει ἤδη δυνατώτερος ἀπὸ κάθε ἄλλον, θὰ τροχίσῃ καὶ θὰ γυαλίσῃ τὴν

ἡτοίμασεν αὐτό·

ἕτοιμον ἐναντίον σας.

ρομφαίαν του. Ἰδοὺ ἐτέντωσε τὴν χορδὴν τοῦ τόξου του καὶ τὸ
ἐτοίμασε διὰ νὰ τὸ χρησιμοποιήσῃ.

7,14 καὶ ἐν αὐτῷ ἡτοίμασε 14 Καὶ εἰς τὸ τόξον αὐτὸ ὁ Κύριος ἐτοποθέτησε τὰ 14 Καὶ ἐπ’ αὐτοῦ ἐτοίμασε ὄργανα καὶ ὅπλα φονικὰ καὶ θανατηφόρα.
σκεύη θανάτου τὰ βέλη αὐτοῦ θανατηφόρα του βέλη, τὰ ὁποῖα ἡτοίμασε ἐναντίον τῶν Τὰ βέλη ποὺ θὰ ρίψῃ μὲ αὐτὸ ἔχουν κατασκευασθῆ τέλεια μὲ πίσσαν
τοῖς καιομένοις ἐξειργάσατο.

φλογιζομένων καὶ ἐξαπτομένων ἀπὸ τὴν κακότητα καὶ τὰ καὶ ἄλλας εὐκόλως καιομένας καὶ ἀναφλεγομένας ὕλας, ὥστε νὰ
πάθη ἀμετανοήτων ἁμαρτωλῶν.

εἶναι πύρινα καὶ καυστικά.

7,15 Ἰδοῦ ὠδίνησεν ἀδικίαν, 15 Ἰδού, αὐτὸς ὁ ἐχθρός μου ἐκυριεύθη ἀπὸ ὠδίνας διὰ τὸ 15 Ἰδοὺ αὐτὸς ποὺ μὲ καταδιώκει ἀδίκως, σὰν γυναῖκα ποὺ
συνέλαβε πόνον καὶ ἔτεκεν κατ' ἐμοῦ κακόν, συνέλαβεν ἔτσι εἰς τὴν ψυχήν του κοιλοπονεῖ, ἐγέννησε μὲ κόπον καὶ προσπάθειαν πολλὴν ἀδικίαν
ἀνομίαν.

σχέδιον

πόνου

ἐναντίον

μου,

ἐγέννησε

δὲ

παρανομίαν, ἡ ὁποία θὰ ἐκσπάσῃ εἰς βάρος του.
7,16

Λάκκον

ἀνέσκαψεν
ἐμπεσεῖται

ὤρυξε
αὐτὸν

εἰς

βόθρον,

εἰργάσατο·

τὴν κατ' ἐμοῦ· συνέλαβεν εἰς τὴν ψυχήν του σχέδιον πόνου καὶ ὀδύνης
ἐναντίον μου καὶ ἐγέννησεν ἀνομίαν.

καὶ 16 Ἤνοιξε ὡσὰν παγίδα λάκκον, διὰ νὰ μὲ συλλάβῃ εἰς 16 Ἤνοιξε λάκκον διὰ να συλληφθῶ μὲ παγίδα εἰς αὐτὸν καὶ τὸν
καὶ αὐτόν,

ὅπως

συλλαμβάνουν

τὰ

ἄγρια

θηρία,

τὸν ἀνεσκάλευσεν, ὥστε να μὴ φαίνεται καὶ ἀνύποπτος νὰ διέλθω δι'

ὃν ἀνεσκάλευσεν, ὥστε νὰ μὴ φαίνεται. Ὅμως ὄχι ἐγώ, ἀλλὰ αὐτοῦ. Ἀλλ' αὐτὸς καὶ ὄχι ἐγὼ θὰ πέσῃ μέσα εἰς τὸν βόθρον, τὸν
αὐτὸς θὰ πέσῃ μέσα εἰς τὸν βόθρον, τὸν ὁποῖον μὲ τόσην ὁποῖον μὲ τόσην τέχνην καὶ κόπον κατεσκεύασε.
τέχνην κατεσκεύασε.

7,17 ἐπιστρέψει ὁ πόνος αὐτοῦ 17 Σὰν πέτρα θὰ γυρίσῃ ἀπὸ ψηλὰ καὶ θὰ πέσῃ εἰς τὴν 17 Σὰν πέτρα, ποὺ τὴν ἐξεσφενδόνισεν ὑψηλά, θὰ γυρίση πίσω καὶ
εἰς κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ κεφαλήν του τὸ κακὸν αὐτό, ποὺ μὲ πονηρίαν καὶ κόπον θὰ πέσῃ εἰς τὴν ἰδίαν του κεφαλὴν τὸ κακὸν αὐτὸ ποὺ μὲ πόνον καὶ
κορυφὴν αὐτοῦ ἡ ἀδικία αὐτοῦ πολὺν ἡτοίμασεν ἐναντίον μου. Εἰς τὴν κορυφήν του θὰ κόπον ἡτοίμασε· καὶ εἰς τὴν κορυφὴν καὶ τὸ ὑψηλότερον μέρος τοῦ
καταβήσεται.
7,18

Ἐξομολογήσομαι

κατεβῇ βαρεῖα καὶ συντριπτικὴ ἡ ἀδικία του.

σώματός του θὰ καταβῇ βαρεῖα καὶ συντριπτικὴ ἡ ἀδικία του.

τῷ 18 Ἐγὼ δέ, σωσμένος ἀπὸ τὴν ἀγαθότητα καὶ δύναμιν τοῦ 18 Ἀντιθέτως ἐγώ, ποὺ τόσον ἐπροστατεύθην καὶ ἐβοηθήθην, θὰ

Κυρίῳ κατὰ τὴν δικαιοσύνην Κυρίου, θὰ ἀνυμνολογῶ τὸν Κύριον διὰ τὴν δικαιοσύνην ἀνυμνήσω καὶ θὰ δοξάσω τὸν Κύριον σύμφωνα μὲ τὴν δικαιοσύνην
Κυρίου τοῦ Ὑψίστου.

Κυρίου τοῦ Ὑψιστου.

Ὕψιστος καὶ ὑπερουράνιος καὶ ἀπλησίαστος εἰς τοὺς ἐχθρούς του.
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αὐτοῦ καὶ ψαλῶ τῷ ὀνόματι του αὐτὴν καὶ θὰ ψάλλω ὕμνους δοξολογίας εἰς τὸ ὄνομα ποὺ ἔδειξε καὶ θὰ ψάλω ὕμνον εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου, ποὺ εἶναι

ΨΑΛΜΟΣ 8ος
Γι᾿ αὐτοὺς ποὺ ἔπαθαν κακὸ ἀπὸ δαίμονες ἢ ἀπὸ πονηροὺς ἀνθρώπους.
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

8,1 Κύριε ὁ Κύριος ἡμῶν, ὡς Κύριε ὁ κύριος ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἰδιαιτέρως δὲ ἡμῶν Κύριε ὁ Θεὸς καὶ δεσπότης ἠμῶν, τοῦ περιουσίου λαοῦ σου, ἐξόχως
θαυμαστὸν τὸ ὄνομά σου ἐν τῶν πιστῶν, πόσον ξακουστὸν καὶ ὁλόλαμπρον προβάλλει θαυμαστὴ καὶ ἐκθαμβωτικὴ διαλάμπει ἡ δύναμις καὶ ἡ σοφία σου εἰς
πάσῃ τῇ γῇ· ὅτι ἐπήρθη ἡ τὸ ὅνομά σου εἰς ὅλην τὴν γῆν, εἰς ὅλα τὰ δημιουργήματά τὰ καθ’ ὅλην τὴν γῆν δημιουργήματά σου. Ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς γῆς
μεγαλοπρέπειά σου ὑπεράνω σου!
τῶν οὐρανῶν.

Ἡ

μεγαλοπρέπειά

σου

ὡς

δημιουργοῦ

εἶναι θαυμάζουν τὸ μεγαλεῖον σου καὶ ἀνυμνοῦν τὸ ὄνομά σου. Διότι ἡ

ἀσυγκρίτως λαμπροτέρα ἀπὸ τὴν λαμπρότητα τῶν μεγαλοπρέπεια καὶ δόξα σου ὑπερπληρώσασα τὴν γῆν, ὑψώθη
οὐρανίων κόσμων, τοὺς ὁποίους σὺ ἐδημούργησες.

ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν καὶ ἐξηπλώθη ἐκθαμβωτικὴ ἐπάνω ἀπὸ τὸν
μυριοφώτιστον καὶ μεγαλειώδη ἔναστρον κόσμον.

8,3 Ἐκ στόματος νηπίων καὶ 3 Ἀπὸ τὰ στόματα καὶ αὐτῶν ἀκόμη τῶν νηπίων καὶ 3 Ὄχι μόνον οἱ ὥριμοι καὶ ἐχέφρονες ἄνθρωποι, ἀλλὰ καὶ αὐτὰ τὰ
θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον θηλαζόντων παιδίων ἤκουσας καὶ ἀκούεις τέλειον ὕμνον νήπια καὶ τὰ μικρά, ποὺ ἀκόμη θηλάζουν, ἀνυμνοῦν τὸ μεγαλεῖον
ἕνεκα τῶν ἐχθρῶν σου τοῦ πίστεως καὶ δοξολογίας πρὸς σέ, εἰς πεῖσμα τῶν μεγάλων τῆς δημιουργίας σου. Ἀπὸ τὰ στόματά των ἐποίησας τέλειον ὕμνον
καταλῦσαι

ἐχθρὸν

ἐκδικητήν.

καὶ ἀπίστων ἐχθρῶν σου καὶ εἰς καταξευτελισμὸν καὶ τῆς δόξης σου, διὰ νὰ ἀποστομωθῇ καὶ ἐξευτελισθῇ μὲ αὐτὸν κάθε
ἐξουδένωσιν ἐκείνου, ὁ ὁποῖος τολμᾷ νὰ παρουσιασθῇ ἐχθρὸς ποὺ μὲ πεῖσμα καὶ γεμᾶτος τυφλὴν ἐκδίκησιν ἐπιμένει νὰ
ἐχθρὸς καὶ ἀντίδικός σου.

ἀρνῆται τὴν τελειότητά σου.

8,4 Ὅτι ὄψομαι τοὺς οὐρανούς, 4 Ὅταν ἀνυψώνω τὰ βλέμματά μου εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ 4 Ὅταν βλέπω τοὺς οὐρανίους κόσμους, τὰ ἔργα ποὺ μὲ τόσην
ἔργα

τῶν

δακτύλων

σου, βλέπω τὰ ἀναρίθμητα ὑπέροχα ἐκεῖ δημιουργήματά σου, εὐκολίαν συνετέλεσας μὲ μόνα τὰ δάκτυλά σου, χωρὶς νὰ παραστῇ

σελήνην καὶ ἀστέρας, ἃ σὺ τὰ ὁποῖα χωρὶς κόπον σὰν μὲ τὰ δάκτυλα ἁπλῶς τῶν ἀνάγκη, ὅπως ἐργασθῇ δι’ αὐτὰ καὶ ἡ παντοδύναμος χείρ σου ὅταν
ἐθεμελίωσας·

χειρῶν σου ἔκαμες, τὴν σελήνην δηλαδὴ καὶ τοὺς ἀστέρας, βλέπω τὴν σελήνην καὶ τοὺς ἀστέρας, τοὺς ὁποίους ὡς εἰς θεμέλιον
τὰ ὁποῖα σὺ ἐστερέωσες εἰς τὸ ἀπέραντον χάος τοῦ ἀσφαλὲς ἐστερέωσας καὶ ἐτακτοποίησας, σκέπτομαι τότε καὶ
οὐρανοῦ, διερωτῶμαι καὶ λέγω·

ἀνακράζω:

8,5 τί ἐστιν ἄνθρωπος, ὅτι 5 τί εἶναι αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος, ὁ τόσον μικρὸς καὶ ἀφανὴς 5 Τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος ὁ τόσον μικρὸς καὶ ἀφανὴς ἐμπρὸς εἰς τὸ
αὐτοῦ;

ἀνθρώπου

ὅτι

αὐτὸν;

Ἢ

υἱὸς ἐμπρὸς εἰς τὸ μεγαλοπρεπὲς σύμπαν σου, ὥστε σὺ νὰ μεγαλειῶδες σύμπαν, ὥστε νὰ καταδέχεσαι σὺ νὰ τὸν ἐνθυμῆσαι; Ἤ

ἐπισκέπτῃ καταδέχεσαι νὰ τὸν ἐνθυμῆσαι; Ἢ τί εἶναι κάθε ἀπόγονος τί εἶναι κάθε ἀπόγονος ἀνθρώπου, ὥστε νὰ φροντίζῃς σὺ καὶ νὰ
τοῦ ἀνθρώπου, ὥστε σὺ τόσον πατρικῶς καὶ ἰδιαιτέρως νὰ μεριμνᾷς ὅλως ἰδιαιτέρως δι' αὐτόν;
φροντίζῃς δι' αὐτόν;

8,6 Ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι 6

Τὸν

ἐδημιούργησες

ὀλίγον

κατώτερον

ἀπὸ

τοὺς 6 Τὸν ἔπλασας ὀλίγον τι κατώτερον ἀπὸ τοὺς ἀσωμάτους ἀγγέλους,

παρ' ἀγγέλους, δόξῃ καὶ τιμῇ ἀγγέλους, μὲ δόξαν ὅμως καὶ τιμὴν τὸν ἔχεις στεφανώσει, ἀφοῦ τὸν ἐπροίκισες μὲν μὲ τὴν εἰκόνα σου, τοῦ ἔδωκες ὅμως καὶ
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μιμνήσκῃ

ἐστεφάνωσας αὐτόν,

ὑλικὸν σῶμα. Ἀλλὰ τὸν ἐστεφάνωσες συγχρόνως μὲ δόξαν καὶ
τιμήν, διότι τὸν ἀνέδειξας κυρίαρχον ὅλης τῆς φύσεως.

8,7 καὶ κατέστησας αὐτὸν ἐπὶ 7 διότι τὸν ἐγκατέστησες καὶ τὸν ἀνεκήρυξες βασιλέα εἰς 7 Ἐπὶ ὅλων τῶν ἐπὶ γῆς κτισμάτων σου ἐγκατέστησας αὐτὸν
τὰ

ἔργα

τῶν

χειρῶν

σου· ὅλα τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου, εἰς ὅλα τὰ ἐπίγεια βασιλέα. Ὑπέταξες ὅλα κάτω ἀπὸ τοὺς πόδας του.

πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω τῶν δημιουργήματά σου.
ποδῶν αὐτοῦ,
8,8 πρόβατα καὶ βόας ἁπάσας, 8 Τὰ πάντα ὑπέταξες κάτω ἀπὸ τὴν ἐξουσίαν του, ὄχι 8 Ὄχι μόνον τὰ ἥμερα κτήνη, ποὺ διατρέφει διὰ τὰς ἀνάγκάς του, τὰ
ἔτι δὲ καὶ τὰ κτήνη τοῦ πεδίου, μόνον τὰ κατοικίδια ζῶα, πρόβατα καὶ ὅλα τὰ βόϊδια, πρόβατα δηλαδὴ καὶ ὅλα τὰ βώδια, ἀλλὰ ἀκόμη ὑπέταξας εἰς αὐτὸν
ἀλλὰ καὶ αὐτὰ ἀκόμη τὰ ἄγρια θηρία τῆς ὑπαίθρου·

καὶ τὰ ἄγρια ζῶα τοῦ ἀγροῦ,

8,9 τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ 9 τὰ ταχύτατα πτηνά, ποὺ διασχίζουν τοὺς οὐρανούς, τὰ 9 καθὼς καὶ τὰ πετεινά, ποὺ πετοῦν εἰς τὸν ἀέρα, καὶ τὰ ψάρια ποὺ
τοὺς ἰχθύας τῆς θαλάσσης, τῇ ἀναρίθμητα ψάρια τῆς θαλάσσης, τὰ μεγάλα κήτη, τὰ ζοῦν εἰς τὰς θαλάσσας καὶ τὰ μεγάλα κήτη ποὺ διασχίζουν τοὺς
διαπορευόμενα

τρίβους ὁποῖα τρέχουν διὰ τῶν ὑδατίνων δρόμων τῶν ὠκεανῶν.

ὠκεανούς.

θαλασσῶν.
8,10 Κύριε ὁ Κύριος ἡμῶν, ὡς 10 Κύριε ὁ Κύριος ἡμῶν, πόσον λαμπρὸν καὶ μεγαλειῶδες 10 Κύριε, σὺ ποὺ ὁρίζεις καὶ ἐξουσιάζεις ὅλους μας, ἀνεκφράστως
θαυμαστὸν τὸ ὄνομά σου ἐν προβάλλεται τὸ πανένδοξον ὄνομά σου εἰς ὅλην τὴν γῆν!

θαυμαστὸν εἶναι τὸ ὄνομά σου, ἐν μέσῳ ὅλων τῶν ἐπὶ γῆς

πάσῃ τῇ γῇ.

ἀνθρώπων.

ΨΑΛΜΟΣ 9ος
Γιὰ νὰ πάψουν νὰ σὲ φοβερίζουν οἱ δαίμονες στὸν ὕπνο ἢ μὲ τὶς φαντασίες τὴν ἡμέρα
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

9,1 Εξομολογήσομαί σοι, Κύριε, Θὰ σὲ δοξολογήσω Κύριε, μὲ ὅλην μου τὴν καρδίαν, θὰ Θὰ σὲ δοξάσω καὶ θὰ σὲ εὐχαριστήσω, Κύριε, μὲ ὅλην τὴν καρδίαν
ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, διηγήσομαι διηγηθῶ μὲ εὐγνωμοσύνην ὅλα τὰ θαυμαστά σου ἔργα.

μου καὶ μὲ ὅλας τὰς δυνάμεις τῆς ψυχῆς μου, θὰ διηγηθῶ ὅλα τὰ

πάντα τὰ θαυμάσιά σου·

θαυμαστὰ ἔργα τῆς δημιουργικῆς δυνάμεως καὶ προνοίας σου,
καθὼς καὶ τῆς πατρικῆς προστασίας σου, ποὺ ἔδειξες καὶ εἰς ἐμέ.

εὐφρανθήσομαι

καὶ 3

Θὰ

πλημμυρίσω

ἀγαλλιάσομαι ἐν σοί, ψαλῷ τῷ ἀναλογιζόμενος
ὀνόματί σου, Ὕψιστε.

τὴν

ἀπὸ

χαρὰν

πατρικήν

καὶ

σου

ἀγαλλίασιν 3 Θὰ εὐφρανθῶ καὶ θὰ γεμίσω ἀπὸ ἀγαλλίασιν, σκεπτόμενος τὸ

παντοδύναμον μεγαλεῖον σου καὶ τὴν θαυμαστὴν πρόνοιάν σου· θὰ ψάλω ὕμνον

προστασίαν. Θὰ ψάλλω ὕμνους δοξολογίας πρὸς τὸ δοξολογίας εἰς τὸ ὄνομά σου, Ὕψιστε.
πάντιμον ὄνομά σου, Ὕψιστε Κύριε.
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9,3

9,4 Ἐν τῷ ἀποστραφῆναι τὸν 4 Ὅταν κατετροπώθησαν καὶ πανικόβλητοι ἐτράπησαν εἰς 4 Ὅταν κατετροπώθησαν καὶ ἐστράφησαν εἰς τὰ ὀπίσω οἱ ἐχθροί
ἐχθρόν μου εἰς τὰ ὀπίσω, φυγὴν οἱ ἐχθροί μου, συνετρίβη ἡ δύναμίς των. Αὐτοὶ μου, συνετρίβη ἡ δύναμίς των καὶ ἐξηφανίσθησαν, ἐχάθησαν ἐξ
ἀσθενήσουσι καὶ ἀπολοῦνται ἐξηφανίσθησαν, ἐχάθησαν ἐξ ὁλοκλήρου, μόλις ἐφάνη τὸ ὁλοκλήρου, μόλις ἐπεφάνη προστατευτικὸν δι' ἐμὲ τὸ ἐξωργισμένον
ἀπὸ προσώπου σου,

προστατευτικὸν δι' ἐμέ, τὸ ὠργισμένον δι' ἐκείνους, πρόσωπόν σου.
πρόσωπόν σου.

9,5 ὅτι ἐποίησας τὴν κρίσιν μου 5 Διότι σύ, ὡς δίκαιος καὶ παντοδύναμος κριτής, ἔκρινες 5 Διότι Σὺ ἔκρινες καὶ ἐδίκασες τὴν ὑπόθεσίν μου· ἐκάθισες ἐπὶ
καὶ τὴν δίκην μου, ἐκάθισας τὴν ὑπόθεσίν μου, ἔκαμες δίκην ὑπὲρ ἐμοῦ. Ἐκάθισες εἰς θρόνου δικαστικοῦ Σὺ ποὺ δικάζεις ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ἀποδίδεις εἰς
ἐπὶ

θρόνου

ὁ

κρίνων τὸν βασιλικὸν δικαστικόν σου θρόνον, σὺ ὁ ὁποῖος κρίνεις πάντα ἀδικούμενον τὸ δίκαιόν του.

δικαιοσύνην.

τοὺς πάντας καὶ τὰ πάντα μὲ δικαιοσύνην.

9,6 Ἐπετίμησας ἔθνεσι, καὶ 6 Ἔβγαλες καταδικαστικὴν ἀπόφασιν κατὰ τῶν ἐθνῶν 6 Ἤρκεσαν αἱ ἐπιπλήξεις σου κατὰ τῶν ἐθνῶν διὰ νὰ χαθῇ καὶ
ἀπώλετο ὁ ἀσεβής· τὸ ὄνομα αὐτῶν, τοὺς ἤλεγξες διὰ τὰς παρανομίας των καὶ ἀπολεσθῇ κάθε ἀσεβής. Ἐξηφάνισες καὶ ἔσβησες τὸ ὄνομά του διὰ
αὐτοῦ ἐξήλειψας εἰς τὸν αἰῶνα κατεστράφησαν οἱ ἀσεβεῖς αὐτοί. Τὸ ὄνομά των, ποὺ δι' παντός, εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.

ἄλλους μὲν εἶχε καταντήσει φόβητρον, δι' ἄλλους δὲ
ἀξιοζήλευτον, τὸ ἔσβησες ἅπαξ διὰ παντός, ὥστε νὰ μὴ
ἀκουσθῇ ποτὲ πλέον.

9,7 Τοῦ ἐχθροῦ ἐξέλιπαν αἱ 7 Αἱ πολεμικαὶ θανατηφόροι μεγάλαι σπάθαι τοῦ ἐχθροῦ 7 Τοῦ ἐχθροῦ συνετρίβησαν καὶ ἐχάθησαν τελείως αἱ μάχαιραι καὶ
ρομφαῖαι εἰς τέλος, καὶ πόλεις αὐτοῦ καὶ αἱ ἄλλαι πολεμικαὶ μηχαναὶ κατεστράφησαν ἐξ τὰ πολεμικά του ὅπλα καὶ κατεκρήμνισες Σὺ τὰς ὠχυρωμένας
καθεῖλες·

ἀπώλετο

τὸ ὁλοκλήρου· τὰς ὠχυρωμένας του πόλεις κατεκρήμνισες πόλεις καὶ τὰ φρούριά του. Ὅπως δὲ ἐν σεισμῷ σφοδροτάτῳ

μνημόσυνον αὐτοῦ μετ' ἤχου.

καὶ ἡ ἀνάμνησίς του ἐξηφανίσθη μετὰ βοῆς.

ὑπερύψηλὸν οἰκοδόμημα καταρρέει ἐν μιᾷ στιγμῇ μετὰ πατάγου,
ἔτσι ἀχάθη καὶ ἡ ἐνθύμησις τοῦ ὀνόματός του.

9,8 Καὶ ὁ Κύριος εἰς τὸν αἰῶνα 8 Ὁ Κύριος ὅμως καὶ ἀπειροτέλειος Θεὸς μένει εἰς τὸν 8 Ἀλλ’ ἂν ἡ δύναμις καὶ τὸ κράτος τοῦ ἀσεβοῦς τόσον γρήγορα
μένει. Ἡτοίμασεν ἐν κρίσει τὸν αἰῶνα. Ἡτοίμασε καὶ ἔχει πάντοτε ἕτοιμον τὸν βασιλικὸν παρέρχεται καὶ ἑξαφανίζεται, ὁ Κύριος μένει εἰς τὸν αἰῶνα.
9,9

καὶ

θρόνον τῆς δικαίας του κρίσεως.

αὐτὸς

οἰκουμένην

ἐν

κρινεῖ

9,10

Καὶ

τὴν 9 Αὐτὸς θὰ κρίνῃ καὶ θὰ δικάσῃ τὴν οἰκουμένην μὲ 9 Καὶ θὰ δικάσῃ μὲ δικαιοσύνην ὁλόκληρον τὴν οἰκουμένην θὰ

δικαιοσύνῃ, δικαιοσύνην,

κρινεῖ λαοὺς ἐν εὐθύτητι.
ἐγένετο

Ἐτοίμασε τὸν θρόνον του διὰ νὰ δικάσῃ.

θὰ

κρίνῃ

τοὺς

ἀπροσωποληψίαν καὶ εὐθύτητα.

λαοὺς

τῆς

γῆς

μὲ δικάσῃ μὲ εὐθύτητα καὶ χωρὶς προσωποληψίαν ἢ ὀπισθοβουλίαν
τοὺς λαοὺς ὅλων τῶν γενεῶν καὶ ὅλων τῶν ἐθνῶν.

Κύριος 10 Ἔτσι ὁ Κύριος ἔγινε καταφύγιον διὰ τοὺς πτωχοὺς καὶ 10

Καὶ

ἔγινεν

ὁ Κύριος

καταφύγιον

εἰς

τὸν

δυστυχῆ

καὶ

καταφυγὴ τῷ πένητι, βοηθὸς τοὺς ἀδυνάτους. Βοηθὸς αὐτῶν εἰς τὴν κατάλληλον τεταπεινωμένον, ὁ ὁποῖος ἐλπίζει εἰς αὐτόν. Ἀνεδείχθη βοηθός του
ἐν εὐκαιρίαις ἐν θλίψεσι·

στιγμήν, ὅταν αὐτοὶ εὑρίσκωνται ὑπὸ τὸ κράτος θλίψεων ἐπικαίρως, ὅταν αἱ θλίψεις ἐπέπεσαν κατ’ αὐτοῦ σφοδραὶ καὶ
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θρόνον αὐτοῦ,

καὶ ἀδικιῶν.

ἀπειλητικαὶ καὶ ἡ θεία προστασία του ἦτο ἐπειγόντως ἀναγκαία.

9,11 καὶ ἐλπισάτωσαν ἐπὶ σοὶ 11 Εἰς σέ, λοιπόν, ἂς ἔχουν στηριγμένας τὰς ἐλπίδας των 11 Ἀφοῦ λοιπὸν Σὺ εἶσαι τὸ καταφύγιον καὶ ἡ βοήθεια τῶν
οἱ γινώσκοντες τὸ ὄνομά σου, ὅσοι σὲ ἐγνώρισαν, διότι σὺ δὲν ἐγκαταλείπεις ποτὲ τεταπεινωμένων εὐσεβῶν, ἂς στηρίξουν ὁλόκληρον τὴν ἐλπίδα των
ὅτι

οὐκ

ἐγκατέλιπες

τοὺς ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι μετὰ πόθου σὲ ζητοῦν καὶ πρὸς σὲ εἰς Σὲ ὅσοι ἐγνώρισαν τὸ ὄνομά σου καὶ ἔλαβον πεῖραν τῆς ἀπείρου

ἐκζητοῦντάς σε, Κύριε.

καταφεύγουν.

τελειότητος καὶ ἀγαθότητός σου. Ἂς ἐλπίσουν οὗτοι εἰς Σέ, διότι δὲν
ἐγκατέλιπες ἀβοηθήτους καὶ ἀπροστατεύτους, Κύριε, ἐκείνους ποὺ
σὲ ζητοῦν μὲ πόθον καὶ ἐγκαρτέρησιν.

9,12 Ψάλατε τῷ Κυρίῳ τῷ 12
κατοικοῦντι

ἐν

Ψάλατε,

λοιπόν,

ὅλοι

ὕμνους

δοξολογίας

καὶ 12 Ψάλατε ὕμνον καὶ δοξολογίαν εἰς τὸν Κύριον, ὁ ὁποῖος κατοικεῖ

Σιών, εὐχαριστίας πρὸς τὸν Κύριον, ὁ ὁποῖος μένει εἰς τὸν ἱερὸν εἰς τὴν Σιὼν καὶ εἰς τὸν ἐν αὐτῇ ναόν του. Καταστήσατε γνωστὰ καὶ

ἀναγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσι τὰ τόπον, εἰς τὴν Σιών. Διαλαλήσατε εἰς ὅλα τὰ ἔθνη τὰ διακηρύξατε εἰς τὰ ἔθνη τὰ κατορθώματα καὶ μεγαλουργήματά του.
ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ,

μεγαλουργήματα αὐτοῦ.

9,13 ὅτι ἐκζητῶν τὰ αἵματα 13 Διότι ὁ Κύριος, ὁ ἐκδικητὴς τῶν ἀθώων αἱμάτων καὶ 13 Διότι αὐτὸς ποὺ ζητεῖ νὰ ἐκδικηθῇ διὰ τὰ ἀδικοχαμένα αἵματα
αὐτῶν

ἐμνήσθη,

οὐκ τιμωρὸς τῶν ἐγκληματιῶν, ἐνεθυμήθη τοὺς ἀδικηθέντας, τῶν δούλων του, ἐνεθυμήθη καὶ δὲν ἐλησμόνησεν αὐτά· ὅσον καὶ ἂν

ἐπελάθετο τῆς δεήσεως τῶν ἐμακροθύμησε
πενήτων.

διὰ

τὸν

ἐγκληματίαν,

ἀλλὰ

δὲν ἐδείχθη μακρόθυμος καὶ ἀνέβαλε τὴν ὀργήν του, δὲν ἐξέχασε τὰς

ἐλησμόνησε τὴν ἰκεσίαν τῶν δεομένων πρὸς αὐτὸν δεήσεις καὶ τὰς ἐπικλήσεις τῶν πτωχῶν, οἱ ὁποῖοι ἀδύνατοι καὶ
πτωχῶν καὶ ἀδυνάτων καὶ ἀδικουμένων.

ἔρημοι ἀπὸ πᾶσαν ἀνθρωπίνην βοήθειαν ἐστήριξαν τεταπεινωμένοι
τὴν ἐλπίδα των εἰς αὐτόν.

9,14 Ἐλέησόν με, Κύριε, ἴδε τὴν 14 Ἐλέησέ με, Κύριε, ἴδε τὸν ἐξευτελισμὸν, τὸν ὁποῖον 14 Ἐλέησόν με, Κύριε· ἴδε εἰς ποῖον ἐξευτελισμὸν καὶ εἰς ποίαν
ταπείνωσίν μου ἐκ τῶν ἐχθρῶν ὑπέστην ἐκ μέρους τῶν ἐχθρῶν μου. Σύ, ὁ ὁποῖος συνεχῶς ταπείνωσιν κατήντησα ἕνεκα τοῦ ἀδίκου κατατρεγμοῦ τῶν ἐχθρῶν
μου, ὁ ὑψῶν με ἐκ τῶν πυλῶν ἀπὸ θανασίμους κινδύνους μὲ σώζεις, σὺ ποὺ μὲ ἁρπάζεις μου. Ἴδε σύ, ποὺ εἰς στιγμὰς ἐσχάτου κινδύνου μὲ ἀναρπάζεις μετ’
τοῦ θανάτου,

ἀπὸ αὐτὰς ἀκόμα τὰς πύλας τοῦ θανάτου, καὶ μοῦ ἐνδόξου ἰσχύος ἀπὸ αὐτὰς τὰς πύλας τοῦ θανάτου καὶ προλαμβάνεις
χαρίζεις δόξαν,

τὴν καταστροφήν μου.

9,15 ὅπως ἂν ἐξαγγείλω πάσας 15 δεῖξε καὶ τώρα τὴν προστασίαν σου, διὰ νὰ διαλαλήσω, 15 Δεῖξε καὶ τώρα τὴν προστασίαν σου εἰς ἑμέ, διὰ νὰ διαλαλῶ
τὰς

αἰνέσεις

σου

ἐν

ταῖς ἐλεύθερος πλέον καὶ ἀσφαλής, ὅλας τὰς δοξολογίας σου γεμᾶτος εὐγνωμοσύνην ὅλους τοὺς ὕμνους σου εἰς τὰς πύλας τῆς

πύλαις τῆς θυγατρὸς Σιών. εἰς τὰς πύλας τῆς Σιών, τὴν ὁποίαν ὡς θυγατέρα σου Ἱερουσαλήμ, τὴν ὁποίαν Σύ, ὡς ἄλλην θυγατέρα σου, ἐθεμελίωσες
Ἀγαλλιάσομαι ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ ἀγαπᾷς. Τότε ἐγὼ θὰ πλημμυρίσω ἀπὸ ἀγαλλίασιν διὰ καὶ ἐλάμπρυνες. Δὲν θὰ δειχθῶ ἀγνώμων, Κύριε ἀλλὰ διὰ τὴν
τὴν σωτηρίαν, ποὺ θὰ μοῦ ἔχῃς δώσει.

σωτηρίαν, τῆς ὁποίας θὰ μὲ ἀξιώσῃς, γεμᾶτος ἀγαλλίασιν καὶ χαρὰν
θὰ σὲ εὐχαριστήσω.

9,16

Ἐνεπάγησαν

ἔθνη

ἐν 16 Τὰ ἐχθρικὰ ὅμως εἰδωλολατρικὰ ἔθνη ἐβυθίσθησαν καὶ 16 Οἱ ἐθνικοὶ καὶ εἰδωλολάτραι ἔσκαψαν ὀλέθριον βόθρον κατὰ τοῦ
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σου.

διαφθορᾷ,
παγίδι

ᾗ

ἐποίησαν,

ταύτῃ,

ᾗ

ἐν ἐκόλλησαν εἰς τὸν βόρβορον, ὥστε νὰ εἶναι βεβαία πλέον λαοῦ σου. Ἀλλ’ ἔπεσαν αὐτοὶ καὶ ἐκόλλησαν εἰς τὸ βάθος τοῦ

ἔκρυψαν, ἡ καταστροφή των, διότι εἰς τὴν παγίδα, τὴν ὁποίαν μὲ βορβόρου, ὥστε ἡ καταστροφή των θὰ ἐπέλθῃ βεβαία. Καὶ ὅ,τι

συνελήφθη ὁ ποὺς αὐτῶν.

πολλὴν τέχνην ἐσκέπασαν, διὰ νὰ συλλάβῃ τὰ ἀνύποπτα ἐμηχανεύοντο κατὰ τῶν δούλων σου, τὸ ἔπαθον οἱ ἴδιοι. Διότι εἰς τὴν
ἀθῶα θύματά των, εἰς αὐτήν, ὡς εἰς ἄλλο δόκανον, παγίδα αὐτήν, τὴν ὁποίαν μὲ πολλὴν τέχνην ἐκάλυψαν, ὥστε νὰ
ἐπιάστηκαν τὰ ἰδικά των πόδια.

παραμένῃ κεκρυμμένη εἰς τὰ ἀνύποπτα θύματά των, ἐπιάσθησαν ὡς
εὐς ἄλλο δόκανον τὰ ἰδικά των πόδια.

9,17

Γινώσκεται

Κύριος 17 Μὲ τὰ θαυμαστὰ αὐτὰ ἔργα τῆς δικαιοσύνης σου 17 Οὕτω καθίσταται ὁλοφάνερον καὶ πασίγνωστον, ὅτι ὁ Κύριος

κρίματα ποιῶν, ἐν τοῖς ἔργοις γίνεται ὁλοφάνερον καὶ γνωστὸν εἰς ὅλον τὸν κόσμον, ὅτι ποιεῖ πάντοτε δικαίας κρίσεις καὶ ἀποφάσεις. Ἰδοὺ καὶ τώρα ὅτι
τῶν χειρῶν αὐτοῦ συνελήφθη ὁ Κύριος πάντοτε δικαίας κρίσεις καὶ ἀποφάσεις λαμβάνει συνελήφθη ὁ ἁμαρτωλὸς εἰς τὰ παγιδευτικά του ἔργα, καὶ
ὁ

ἁμαρτωλός.

(ᾠδὴ καὶ ἐφαρμόζει. Ἔφερεν ἐν τῇ δικαιοσύνῃ του ἔτσι τὰ παρεσκεύασε μὲ τὰς ἰδικάς του χεῖρας τὴν τιμωρίαν αὐτοῦ.

διαψάλματος).

πράγματα ὁ Κύριος, ὥστε ὁ ἁμαρτωλὸς συλλαμβάνεται ὁ
ἴδιος εἰς τὰ παγιδευτικὰ ἔργα, ποὺ ἔχει στήσει διὰ τοὺς
ἄλλους.

9,18

Ἀποστραφήτωσαν

ἁμαρτωλοὶ
πάντα

εἰς
τὰ

τὸν

οἱ 18 Ἂς καταδικασθοῦν καὶ ἂς ριφθοῦν εἰς τὰς ὀδύνας τοῦ 18 Εἴθε νὰ ριφθοῦν καὶ νὰ ἐπιστρέψουν οἱ ἀμετανόητοι ἁμαρτωλοὶ

ᾅδην, ᾅδου οἱ ἀμετανόητοι ἁμαρτωλοί, ὅλα τὰ εἰδωλολατρικὰ εἰς τὸν Ἅδην, τοῦ ὁποίου εἶναι ἀποβράσματα, καὶ εἴθε νὰ ὑποστοῦν

ἔθνη

τά ἔθνη, τὰ ὁποῖα λησμονοῦν καὶ καταφρονοῦν τὸν Θεόν.

ἑπιλανθανόμενα τοῦ Θεοῦ,

ἐκεῖ τὰς τρομερωτέρας τιμωρίας· ἐκεῖ ἂς ἐγκλεισθοῦν ὅλοι οἰ ἐθνικοὶ
καὶ

εἰδωλολάτραι,

οἱ

ὁποῖοι

λησμονοῦν

τὸν

Θεὸν

καὶ

δὲν

συγκροτοῦνται ἀπὸ τὸν φόβον του.
9,19

ὅτι

οὐκ

εἰς

τέλος 19 Διότι δὲν θὰ λησμονηθῇ μέχρι τέλους ὁ πτωχὸς καὶ 19 Διότι δὲν θὰ λησμονηθῇ μέχρι τέλους ὁ εὐλαβὴς πτωχός, ποὺ ὡς

ἐπιλησθήσεται ὁ πτωχός, ἡ ἀδύνατος, ποὺ πιστεύει καὶ ἐλπίζει εἰς τὸν Θεόν. Ἡ ἐλπίδα μόνον πλοῦτον καὶ ἐλπίδα του ἔχει τὸν Θεόν. Ἡ ὑπομονή, τὴν
ὑπομονὴ τῶν πενήτων οὐκ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἡ ὑπομονή, τὴν ὁποίαν δείχνουν κατὰ ὁποίαν δεικνύουν μὲ μαρτυρικὴν ἐγκαρτέρησιν οἱ ἐλπίζοντες εἰς τὸν
ἀπολεῖται εἰς τὸ τέλος,

τὸ διάστημα τῶν θλίψεών των οἱ πένητες, δὲν θὰ χαθῇ, Κύριον πτωχοί, δὲν θὰ χαθῇ καὶ δὲν θὰ μείνῃ μέχρι τέλους ἄνευ
δὲν θὰ μείνῃ μέχρι τέλους χωρὶς ἰκανοποίησιν ἐκ μέρους ἀνταποδόσεως καὶ ἰκανοποιήσεως.
τοῦ Θεοῦ.

9,20

ἀνάστηθι,

κραταιούσθω

Κύριε,

μὴ 20 Σήκω ἐπάνω, Κύριε, δίκαιος καὶ ἰσχυρός, καὶ ἂς μὴ 20 Σήκω ἐπάνω, Κύριε ἀρκετὰ ἐμακροθύμησας· ἄς μὴ σφετερίζεται

ἄνθρωπος, ὑψώνεται καὶ μεγαλοφρονῇ ὁ ἄδικος καὶ ἐξευτελισμένος πλέον ὁ εὐτελὴς καὶ τιποτένιος ἄνθρωπος τὸ κράτος καὶ τὴν δύναμίν
τὰ ἀσεβῆ ἔθνη.

τῶν δούλων σου. Ἂς κριθοῦν ἐνώπιον τοῦ φοβεροῦ βήματός σου καὶ
ἂς ὑποστοῦν τὰς ποινὰς τῆς δικαίας ἀποφάσεώς σου οἱ ἐθνικοί.
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κριθήτωσαν ἔθνη ἐνώπιόν σου. ἄνθρωπος. Ἂς κριθοῦν καὶ ἂς δικασθοῦν ἐνώπιόν σου ὅλα σου, παρουσιαζόμενος αὐτὸς κραταιὸς καὶ ἀκαταγώνιστος ἐν μέσῳ

9,21

Κατάστησον,

νομοθέτην

ἀπ'

Κύριε, 21 Θέσε ἐπάνω εἰς αὐτὰ αὐστηρὸν νομοθέτην, ποὺ θὰ τοὺς 21 Ἐγκατάστησον ἐπ’ αὐτῶν ἡγεμόνα καὶ διδάσκαλον, ὁ ὁποῖος νὰ
αὐτούς, δεσμεύῃ μὲ τοὺς δικαίους νόμους καὶ θὰ τοὺς κρίνῃ ὁσάκις ἐπιβάλῃ ὡς χαλινὸν καὶ ὁδηγὸν εἰς αὐτοὺς τὸν φόβον τοῦ νόμου σου.

γνώτωσαν ἔθνη ὅτι ἄνθρωποί τοὺς παραβαίνουν. Ἀπὸ τὴν ἰδικήν σου δικαίαν καὶ Ἂς μάθουν διὰ τῆς ἰσχυρᾶς παρεμβάσεως καὶ ἐκδικήσεώς σου οἱ
εἰσι. (διάψαλμα). (Μασ.101-18). παντοδύναμον παρέμβασιν, ἂς μάθουν οἱ εἰδωλολάτραι, θεοποιοῦντες τὸν ἑαυτόν τους ἐθνικοί, ὅτι δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο
οἱ ἐθνικοί, ὅτι δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἀσθενεῖς καὶ παρὰ ἀσθενεῖς καὶ τιποτένιοι ἄνθρωποι.
ἀνόητοι ἄνθρωποι.
9,22 Ἱνατί, Κύριε, ἀφέστηκας 22 Διατί, Κύριε, ἔχεις σταθῇ εἰς τὴν παροῦσαν περίστασιν 22 Διατί, Κύριε, ἔχεις σταθῇ μακρὰν ἀπὸ ἡμᾶς; Διατὶ σηκώνεις ἐπάνω
μακρόθεν,

ὑπερορᾷς

εὐκαιρίαις ἐν θλίψεσιν;

ἐν μακρὰν ἀπὸ ἡμᾶς; Διατὶ δὲν μᾶς προσέχεις τώρα, ποῦ τοὺς ὀφθαλμούς σου καὶ φαίνεσαι σὰν νὰ μὴ μᾶς βλέπῃς καὶ νὰ μὴ
εὑρισκόμεθα εἰς περιστάσεις θλίψεων;

μᾶς προσέχης ἐν μέσῳ τῶν κρίσιμων περιστάσεων καὶ θλίψεων, ἀπὸ
τὰς ὁποίας εἴμεθα κυκλωμένοι;

9,23 Ἐν τῷ ὑπερηφανεύεσθαι 23 Καίεται μέσα εἰς τὸ καμίνι θλίψεως καὶ ἀγωνίας ὁ 23 Εἰς καιρὸν ποὺ ὑπερηφανεύεται διὰ τὴν ἐπικράτησίν του καὶ
τὸν

ἀσεβῆ

ἐμπυρίζεται

ὁ ἐνάρετος

πτωχός,

εἰς

καιρόν

ποὺ

ὑπερηφανεύεται συμπεριφέρεται μὲ ἀσυγκράτητον ἀλαζονείαν καὶ ἀγερωχίαν ὁ

πτωχός, συλλαμβάνονται ἐν ἀλαζονικὰ διὰ τὴν ἐπικράτησίν του ὁ ἁμαρτωλός. ἀσεβής, καίεται εἰς κάμινον θλίψεως καὶ ἀγωνίας ὁ ἐνάρετος
διαβουλίοις, οἷς διαλογίζονται. Συλλαμβάνονται οἱ ταλαίπωροι πτωχοὶ εἰς τὰς παγίδας, πτωχός, ποὺ ὡς μόνον πλοῦτον καὶ ἐλπίδα του ἔχει τὴν προστασίαν
τὰς ὁποίας μὲ πανουργίαν ἐτοιμάζουν ἐναντίον των οἱ σου. Συλλαμβάνονται οἱ ταλαίπωροι πτωχοὶ εἰς τὰς περιτέχνους
ἁμαρτωλοί.

παγίδας, τὰς ὁποίας μὲ πανουργίαν πολλὴν ἐτοιμάζουν κατ’ αὐτῶν
οἱ ἁμαρτωλοί.

9,24

Ὅτι

ἐπαινεῖται

ὁ 24 Στενοχωρεῖται ὁ δίκαιος, διότι βλέπει νὰ καυχᾶται καὶ 24 Διότι ἐπαινεϊται ὃ ἁμαρτωλὸς ἒν ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς ψυχῆς αὐτοῦ,

ἁμαρτωλὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις νὰ θαυμάζεται ἀπὸ τοὺς ὁμοίους του ὁ ἁμαρτωλός. Βλέπει
τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, καὶ ὁ ἀδικῶν νὰ ἐκπληρώνονται αἱ ἁμαρτωλαὶ ἐπιθυμίαι τῆς ψυχῆς
ἐνευλογεῖται·

ἐκείνου καὶ νὰ καλοτυχίζεται ὁ ἄδικος ἀπὸ τοὺς ὁμοίους
του.

9,25 παρώξυνε τὸν Κύριον ὁ 25 Μὲ αὐτὴν ὅμως τὴν συμπεριφοράν του ὁ ἁμαρτωλός, 25 Ἐξώργισεν ὑπερβολικὰ τὸν Κύριον ὁ ἁμαρτωλός, διότι λέγει μέσα
ἁμαρτωλός· κατὰ τὸ πλῆθος ὅταν λέγῃ ὅτι δὲν θὰ ζητήσῃ εὐθύνας διὰ τὰς ἁμαρτίας του: Κάμνει τὸν ὠργισμένον ὁ Θεός, ἀλλ’ εἶναι φαινομενικαὶ αἱ
τῆς

ὀργῆς

αὐτοῦ

οὐκ καὶ τὰς ἀδικίας του ὁ Θεός, ἐξώργισεν ἐναντίον του τὸν ἀπειλαί του. Δὲν θὰ ζητήσῃ εὐθύνας διὰ τὰς ἁμαρτίας καὶ ἀδικίας

ἐκζητήσει· οὐκ ἔστιν ὁ Θεὸς Κύριον. Ὁ ἁμαρτωλὸς ζῇ, ὡς ἐὰν δὲν ὑπάρχῃ ἐνώπιόν του μου. Ἀλλοίμονον! Δὲν αἰσθάνεται ποτὲ ἐμπρός του ὁ ἁμαρτωλὸς τὴν
καὶ ὡς ἐὰν δὲν τὸν βλέπῃ ὁ Θεός!

θείαν παρουσίαν καὶ ζῇ ὡς νὰ μὴ ὑπῆρχε δι' αὐτὸν Θεός.

9,26 Βεβηλοῦνται αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ 26 Εἰς κάθε στιγμὴν καὶ ὥραν εἶναι ρυπαροὶ καὶ βρωμεροὶ 26 Αἱ πράξεις του εἶναι βδελυραὶ καὶ βρωμεραὶ καὶ εἰς κάθε
ἐν παντὶ καιρῷ, ἀνταναιρεῖται οἱ δρόμοι τῆς ζωῆς του. Καταφρονεῖ καὶ καταπατεῖ περίστασιν ρυπαρὸς καὶ μολυσμένος εἶναι ὁ δρόμος τῆς ζωῆς του.
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ἐνώπιον αὐτοῦ.

τὰ κρίματά σου ἀπὸ προσώπου ἀσυστόλως τὰ προστάγματα καὶ τὰς ἐντολάς σου ἐμπρὸς Καταφρονεῖ καὶ ἀθετεῖ ἀσυστόλως τὰ προστάγματα καὶ τὰς ἐντολάς
αὐτοῦ, πάντων τῶν ἐχθρῶν εἰς τὰ μάτια σου καὶ φαντάζεται ἐν τῇ ἀλαζονία του ὅτι θὰ σου. Λόγῳ τῶν προσωρινῶν ἐπιτυχιῶν του φαντάζεται ἐν τῇ
αὐτοῦ κατακυριεύσει·

ἐπικρατήσῃ ἐναντίον ὅλων τῶν ἐχθρῶν του, οἱ ὁποῖοι ἀλαζονείᾳ του, ὅτι θὰ κυριαρχήσῃ ἐπὶ ὅλων τῶν ἐχθρῶν του, τῶν
ἐχθροί του εἶναι οἱ ἰδικοί σου φίλοι.

ἰδικῶν σου φίλων, τοὺς ὁποίους αὐτὸς μισεῖ.

9,27 εἰπὲ γὰρ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ· 27 Διότι εἶπεν ἀπὸ μέσα του· <δὲν θὰ μετακινηθῶ ποτὲ 27 Διότι εἶπε μέσα εἰς τὴν καρδίαν του· Δὲν θὰ μετακινηθῶ ἀπὸ
οὐ μὴ σαλευθῶ, ἀπὸ γενεᾶς εἰς ἀπὸ κανένα, ἡ εὐτυχία μου εἶναι μόνιμος. Ἐγὼ καὶ οἱ κανένα. Ἡ εὐτυχία μου εἶναι μόνιμος καὶ διαρκής. Ἐγὼ καὶ οἱ
γενεὰν ἄνευ κακοῦ.

ἀπόγονοί μου θὰ ζήσωμεν χωρὶς θλίψεις>.

ἀπόγονοί μου, ὅλαι αἱ γενεαὶ ποὺ θὰ προέλθουν ἐξ ἐμοῦ θὰ
παραμείνωμεν ἄνευ θλίψεως, μακρὰν οἰουδήποτε κακοῦ.

9,28 Οὗ ἀρᾶς τὰ στόμα αὐτοῦ 28 Ἔτσι σκέπτεται ἐκεῖνος, τοῦ ὁποίου τὸ στόμα εἶναι 28 Οὕτω σκέπτεται αὐτός, τοῦ ὁποίου τὸ στόμα εἶναι γεμᾶτον ἀπὸ
γέμει καὶ πικρίας καὶ δόλου, γεμᾶτο ἀπὸ κατάραν ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ πικρίαν καὶ κατάραν καὶ βλασφημίαν κατὰ τοῦ Θεοῦ καὶ ἀπὸ πικρίαν καὶ
ὑπὸ τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ κόπος δολιότητα κατὰ τοῦ πλησίον του. Ἐκεῖνος, κάτω ἀπὸ τὴν δολιότητα κατὰ τοῦ πλησίον. Κάτω ἀπὸ τὴν γλῶσσαν του ὑπάρχει
καὶ πόνος.

γλῶσσαν τοῦ ὁποίου φωληάζει καὶ ξεχύνεται ἡ κακότης διαρκῶς ἡ κακεντρέχεια καὶ τὸ δηλητήριον τοῦ κόπου καὶ τοῦ πόνου,
καὶ ἡ μοχθηρία.

διὰ νὰ πικραίνη καὶ καταπιέζῃ μὲ αὐτὸ τὸν εὐσεβῆ καὶ ἐλπίζοντα ἐπὶ
τὸν Θεὸν πτωχόν.

9,29 Ἐγκάθηται ἐνέδρᾳ μετὰ 29 Στήνει ἐνέδραν καὶ παραμονεύει μαζῆ μὲ ἄλλους 29 Κάθηται μὲ ἐπιμονὴν εἰς ἐνέδραν καὶ καρτέρι, κρυμμένος μὲ
πλουσίων ἐν ἀποκρύφοις τοῦ πλουσίους, στήνει καρτέρι εἰς ἀποκρύφους τόπους, διὰ νὰ ἄλλους πλουσίους ἐξ ἐκείνων ποὺ παχύνονται μὲ τὸ αἷμα τοῦ
ἀποκτεῖναι
ὀφθαλμοὶ

ἀθῷον·
αὐτοῦ

εἰς

οἱ φονεύσῃ

τὸν

ἀθῶον

διαβάτην.

Οἱ

ὀφθαλμοὶ

τοῦ πτωχοῦ παραμονεύει διὰ νὰ φονεύσῃ ἄνθρωπον ἀθῶον, ποὺ δὲν τοῦ

τὸν κακοποιοῦ αὐτοῦ στρέφονται ἄγριοι καὶ ἀπειλητικοὶ ἔπταισεν εἰς τίποτε. Τὰ μάτια του, σὰν μάτια τίγρεως καρφωμένα είς

πένητα ἀποβλέπουσιν·

ἐναντίον τοῦ πτωχοῦ καὶ ἀνυπερασπίστου ἀνθρώπου.

τὸ θήραμά της, παρακολουθοῦν ἐξ ἀποστάσεως τὸν πτωχὸν καὶ
περιμένει πότε θὰ πλησιάσῃ οὗτος ἀνύποπτος διὰ νὰ τοῦ ἐπιτεθῇ.

9,30 ἐνεδρεύει ἐν ἀποκρύφῳ ὡς 30

Παραμονεύει

εἰς

ἀποκρύφους

τόπους,

ὅπως

τὸ 30 Κρυμμένος παραμονεύει, ὅπως ὁ λέων παραφυλάττει σκυμμένος

λέων ἐν τῇ μάνδρᾳ αὐτοῦ, ληοντάρι παραφυλάττει κρυμμένο μέσα εἰς τὴν φωλεάν μέσα εἰς τὴν φωλεάν του ἐνεδρεύει διὰ νὰ ἁρπάσῃ τὸν πτωχόν, ναὶ
ἐνεδρεύει

τοῦ

ἁρπάσαι του, ἐνεδρεύει, διὰ νὰ ἁρπάσῃ τὸν πτωχόν, νὰ ἁρπάσῃ τὸν νὰ ἁρπάσῃ τὸν πτωχόν, ἀφοῦ μὲ τρόπον ἀπατηλὸν τὸν προσελκύσῃ

πτωχόν, ἁρπάσαι πτωχὸν ἐν πτωχὸν παρασύρων αὐτὸν μὲ ἀπατηλοὺς τρόπους.

πλησίον του.

τῷ ἑλκύσαι αὐτόν·
9,31

ἐν

τῇ

παγίδι

αὐτοῦ 31 Εἰς τὴν ἐνέδραν, ποὺ στήνει συμμαζεύεται, σκύβει, 31 Εἰς τὴν παγίδα ποὺ ἔχει στήσει, θὰ τὸν ταπεινώσῃ, θὰ σκύψῃ, θὰ

πεσεῖται

ἐν

τῷ

αὐτὸν τρόπον αὐτὸν νὰ ὁρμήσῃ αἰφνιδίως καὶ κατακυριεύσῃ ὕπουλον μέσον διὰ νὰ κυριαρχήσῃ ἐπὶ τῶν πτωχῶν καὶ νὰ

κατακυριεῦσαι τῶν πενήτων.

τοὺς ταλαιπωρημένους πτωχούς.

καταδουλώσῃ αὐτούς.
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ταπεινώσει αὐτόν, κύψει καὶ ἐξαπλώνεται κάτω εἰς τὸ ἔδαφος, διὰ νὰ μπορέσῃ μὲ τὸν συμμαζευθῇ καὶ θὰ πέσῃ ἐπὶ τοῦ ἐδάφους, μεταχειριζόμενος πᾶν

9,32 Εἶπε γὰρ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ· 32 Εἶπε ἀπὸ μέσα του σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς 32 Θὰ μετέλθῃ πᾶσαν ἀσυνειδησίαν, διότι εἶπεν εἰς τὴν καρδίαν του·
ἐπιλέλησται
ἀπέστρεψε

ὁ
τὸ

αὐτοῦ τοῦ μὴ

Θεός, πονηρᾶς καρδίας του· <ὁ Θεὸς μᾶς ἐλησμόνησε, ἐγύρισε Ἔχει ξεχάσει, ἐλησμόνησε τελείως ὁ Θεός. Δὲν ἐνδιαφέρεται,
πρόσωπον ἀλλοῦ τὸ πρόσωπόν του καὶ δὲν μᾶς βλέπει καθόλου>.

βλέπειν

ἔστρεψεν ἀλλοῦ τὸ πρόσωπόν του, διὰ νὰ μὴ βλέπῃ πλέον τίποτε.

εἰς

τέλος.
9,33 Ἀνάστηθι, Κύριε ὁ Θεός, 33 Σήκω, Κύριε καὶ Θεέ μου, ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου. Ἂς 33 Σήκω ἐπάνω καὶ κινήσου εἰς ἐκδίκησιν, Κύριε ὁ Θεός μου· ἂς
ὑψωθήτω

ἡ

χείρ

σου,

μὴ ὑψωθῇ ἡ παντοδύναμος δεξιά σου καὶ ἂς πέσῃ τιμωρὸς σηκωθῇ ὑψηλὰ ἡ χείρ σου, διὰ νὰ καταπέσῃ βαρεῖα κατὰ τῶν

ἐπιλάθῃ τῶν πενήτων.

ἐναντίον ἐκείνων. Μὴ λησμονῇς τοὺς ταλαιπωρημένους, ἀσεβῶν· μὴ λησμονήσῃς παντοτεινὰ καὶ μέχρι τέλους τοὺς πτωχούς,
τοὺς πτωχούς.

οἱ ὁποῖοι μόνον πλοῦτον καὶ ἐλπίδα ἔχουν τὴν προστασίαν σου.

9,34 Ἕνεκεν τίνος παρώξυνεν ὁ 34 Διατὶ ἐπροκάλεσε ὀξεῖαν τὴν ὀργὴν ὁ ἀσεβής; Διότι 34 Διὰ ποῖον λόγον παρώργισεν ὁ ἀσεβὴς τὸν Θεόν; Τὸν παρώργισε
ἀσεβὴς τὸν Θεόν; Εἶπε γὰρ ἐν εἶπεν ἀπὸ μέσα του, σύμφωνα μὲ τοὺς πόθους τῆς διότι ἐσχημάτισε τὸ φρόνημα καὶ εἶπε καθ’ ἑαυτόν· ὁ Θεὸς δὲν θὰ
καρδίᾳ αὐτοῦ· οὐκ ἐκζητήσει.

πονηρὰς καρδίας του· <ὁ Θεὸς δὲν ζητεῖ λογαριασμὸν καὶ ζητήσῃ πλέον λόγον δι' ὅσα ἀδικῶ.
δὲν μᾶς καταλογίζει εὐθύνας διὰ τὰς πράξεις μας>!

9,35 Βλέπεις, ὅτι σὺ πόνον καὶ 35 Ἀλλὰ σύ, Κύριε, τὰ βλέπεις ὅλα· ὄχι μόνον τὰς 35 Τὰ βλέπεις ὅλα σὺ καὶ δὲν σοῦ διαφεύγει τίποτε. Δὲν
θυμὸν

κατανοεῖς

τοῦ ἐξωτερικὰς πράξεις τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ καὶ αὐτὰς τὰς παρακολουθεῖς μόνον τὰς ἐξωτερικὰς πράξεις, ἀλλὰ παρακολουθεῖς

παραδοῦναι αὐτοὺς εἰς χεῖράς σκέψεις καὶ ἐπιθυμίας τῶν καρδιῶν. Γνωρίζεις τόσον τοὺς καὶ αὐτὰ τὰ μυστικὰ ἐλατήρια καὶ τὰς ἀποκρύφους τῶν καρδιῶν μας
σου· σοὶ ἐγκαταλέλειπται ὁ πόνους καὶ τὰς θλίψεις τοῦ πτωχοῦ ὅσον καὶ τὸν θηριώδη σκέψεις. Καὶ δι’ αὐτὸ γνωρίζεις ἐπακριβῶς τόσον τοὺς πόνους καὶ τὰς
πτωχός,

ὀρφανῷ

βοηθός.

σὺ

ἦσθα θυμὸν τοῦ ἀσεβοῦς. Τὰ βλέπεις ὅλα, διὰ νὰ παραδώσῃς ἐν θλίψεις τοῦ πτωχοῦ, ὅσον καὶ τὸν ἄσπλαγχνον θυμὸν τοῦ ἀσεβοῦς.
τῇ δικαιοσύνῃ σου τοὺς ἀσεβεῖς εἰς τὴν τιμωρὸν δεξιάν Βλέπεις καὶ παρακολουθεῖς ὅλα προσεκτικῶς διὰ νὰ παραδώσῃς ἐν
σου. Εἰς τὴν ἰδικήν σου ὅμως προστασίαν ἔχει ἐλπίσει καὶ τῇ δικαιοσύνῃ σου τοὺς ἀσεβεῖς εἰς τὰς ἀδυσωπήτους τιμωρίας τῶν
ἔχει ἐγκαταλειφθῆ ὁ πτωχός. Τοῦ ὀρφανοῦ σὺ εἶσαι χειρῶν σου. Εἰς τὴν προστασίαν σου καὶ μόνον ἔχει ἐγκαταλειφθῇ ὁ
βοηθός.

9,36 Σύντριψον τὸν βραχίονα 36

Σύντριψε

πτωχός, εἰς τὸν ὀρφανὸν σὺ εἶσαι βοηθός.
σὺ

τὴν

καταπιεστικὴν

δύναμιν

τοῦ 36 Σύντριψε σὺ τὴν καταπιεστικὴν δύναμιν τοῦ ἁμαρτωλοῦ καὶ

τοῦ ἁμαρτωλοῦ καὶ πονηροῦ, ἁμαρτωλοῦ καὶ τοῦ πονηροῦ ἀνθρώπου. Ἐξάλειψε αὐτὸν πονηροῦ· θὰ ζητηθῇ τὸ κακὸν καὶ ἡ ἁμαρτία ποὺ ἔκαμε καὶ δὲν θὰ
ζητηθήσεται ἡ ἁμαρτία αὐτοῦ, καὶ τὰς κακάς του πράξεις, ὥστε, ἐὰν ἀναζητηθῇ τὸ κακόν εὑρεθῇ, διότι θὰ ἔχῃ ἑξαφανισθῆ μαζὶ μὲ ἐκεῖνον.
καὶ οὐ μὴ εὑρεθῇ.

ποὺ ἔκαμε, νὰ μὴ εὑρεθῇ οὔτε αὐτὸς οὔτε ἐκεῖνο.

αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ τῶν αἰώνων. Σεῖς οἱ εἰδωλολάτραι θὰ ἐξολοθρευθῆτε ἀπὸ αἰῶνος. Σεῖς δὲ οἱ ἐθνικοί, ποὺ λατρεύετε τὰ εἴδωλα, θὰ χαθῆτε ἀπὸ
αἰῶνος, ἀπολεῖσθε ἔθνη ἐκ τῆς τὴν γῆν τοῦ Κυρίου.

τὴν γῆν, ἡ ὁποία εἶναι ἰδική του.
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9,37 Βασιλεύσει Κύριος εἰς τὸν 37 Μόνον ὁ αἰώνιος Κύριος θὰ βασιλεύσῃ εἰς τοὺς αἰῶνας 37 Θὰ βασιλεύση ὁ Κύριος εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ

γῆς αὐτοῦ.
9,38

Τὴν

πενήτων

ἐπιθυμίαν
εἱσήκουσε

τῶν 38 Ὁ Κύριος ἤκουσε τὴν δικαίαν ἐπιθυμίαν τῶν πτωχῶν 38 Τὴν ἐπιθυμίαν τῶν πτωχῶν εἱσήκουσεν ὁ Κύριος. Εἰς τοὺς πόθους

Κύριος, ἀνθρώπων. Καὶ τὸ αὐτί του τὸ ἔτεινε προσεκτικὸν εἰς τοὺς τῆς καρδίας των ἐπρόσεξε, Κύριε, τὸ οὖς σου,

τὴν ἐτοιμασίαν τῆς καρδίας δικαίους πόθους τῆς καρδίας των.
αὐτῶν προσέσχε τὸ οὖς σου
9,39

κρῖναι

ὀρφανῷ

καὶ 39 Ἀνέλαβεν αὐτός, νὰ κρίνῃ μὲ δικαιοσύνην ἐπὶ τῆς 39 διὰ νὰ κάμῃς δικαίαν κρίσιν ὑπέρ του ὀρφανοῦ καὶ ταπεινοῦ, ὥστε

ταπεινῷ, ἵνα μὴ προσθῇ ἔτι ὑποθέσεως τοῦ ὀρφανοῦ καὶ τοῦ πτωχοῦ ἀνθρώπου, νὰ νὰ μὴ τολμήσῃ πλέον νὰ μεγαλαυχῇ καὶ νὰ ἐπιδεικνύῃ ἀλαζονικῶς
μεγαλαυχεῖν

ἄνθρωπος

ἐπὶ τοὺς ὑπερασπίσῃ ἐν τῇ παντοδυναμίᾳ του, ὥστε νὰ μὴ τὸ ἀνάστημά του οἰοσδήποτε ἄνθρωπος ἐπὶ τῆς γῆς.

τῆς γῆς.

τολμήσῃ πλέον κανεὶς ἄνθρωπος ἐπὶ τῆς γῆς νὰ
ἀλαζονευθῇ εἰς βάρος αὐτῶν καὶ τοῦ Θεοῦ.

ΨΑΛΜΟΣ 10ος
Γιὰ τὰ σκληρόκαρδα ἀνδρόγυνα ποὺ μαλώνουν καὶ χωρίζουν. (Ὅταν βασανίζει ἄδικα ὁ σκληρὸς ἢ ἡ σκληρὴ τὸν εὐαίσθητο).
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

10,1 Επὶ τῷ Κυρίῳ πέποιθα· Εγὼ ἔχω στηρίζει τὴν πεποίθησιν καὶ τὴν ἐλπίδα μου εἰς Επὶ τοῦ παντοδυνάμου Κυρίου ἔχω στηρίξει τὴν πεποίθησιν καὶ
πῶς

ἐρεῖτε

τῇ

ψυχῇ

μου· τὸν παντοδύναμον Κύριον καὶ πῶς σεῖς μοῦ λέγετε· <φύγε, ἐλπίδα μου. Καὶ πῶς σεῖς λέγετε εἰς ἐμέ: Φεῦγε καὶ γίνε μετανάστης,

μεταναστεύου ἐπὶ τὰ ὅρη ὡς μετανάστευσε
στρουθίον;

ἀπὸ

ἐδῶ,

πέταξε

σὰν

στρουθίον πέταξε σὰν στρουθίον τρομαγμένον εἰς τὰ ὄρη, ζητῶν ἐκεῖ τὴν

τρομαγμένον εἰς τὰ βουνά, διὰ νὰ εὕρῃς ἐκεῖ τὴν σωτηρίαν σωτηρίαν σου;
σου;>

10,2 Ὅτι ἰδοὺ οἱ ἁμαρτωλοὶ 2 Φύγε, μοῦ λέγουν, διότι οἱ ἁμαρτωλοὶ ἄνθρωποι ἔχουν 2 Φεῦγε τὸ γρηγορώτερον, διότι ἰδοὺ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἐτέντωσαν τὰ
βέλη

τόξον,

εἰς

ἡτοίμασαν ἑτοιμάσει τὰ βέλη των, διὰ νὰ τὰ ἐκτοξεύσουν μὲ μανίαν τόξα των, ἐτοίμασαν εἰς τὴν φαρέτραν βέλη ἀκονισμένα καὶ

φαρέτραν

τοῦ ἀπὸ τὸν σκοτεινὸν τόπον, ποὺ ἐνεδρεύουν, ἐναντίον τῶν φαρμακερὰ διὰ νὰ τοξεύσουν μὲ λύσσαν καιροφυλακτοῦντες εἰς

κατατοξεῦσαι ἐν σκοτομήνῃ ἀπονηρεύτων καὶ ἐναρέτων ἀνθρώπων.

ἀπόκρυφα καὶ ἀθέατα καρτερία τοὺς ἐναρέτους καὶ ἀπονηρεύτους

τοὺς εὐθεῖς τῇ καρδίᾳ.

ἀνθρώπους.

10,3 Ὅτι ἃ σὺ κατηρτίσω, αὐτοὶ 3
καθεῖλον·

ὁ

δὲ

δίκαιος

Ὅλα

ὅσα,

σὺ

Κύριε,

σοφῶς

καὶ

δικαίως

ἔχεις 3 Οἱ κόποι σου ἀποβαίνουν ἄσκοποι, διότι ὅσα σὺ ὁ δίκαιος μὲ

τί νομοθετήσει, αὐτοὶ τὰ κρημνίζουν καὶ τὰ καταπατοῦν. Καὶ κόπους πολλοὺς ἐπεμελήθης ἀρτίως καὶ τελείως νὰ οἰκοδομήσῃς,
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ἐνέτειναν

ἐποίησε;

ἐπάνω εἰς τὴν ἀλαζονείαν των ἐρωτοῦν· <ποῖον εἶναι αὐτοὶ ἐν τῇ κακίᾳ καὶ τῷ φθόνῳ των τὰ κατεκρήμνισαν. Τί
λοιπὸν τὸ κέρδος τοῦ δικαίου; Κανένα>.

κατώρθωσε λοιπὸν μὲ τοὺς μόχθους αὐτοῦ ὁ δίκαιος; Αὐτὰ σεῖς, ὦ
ὀλιγόπιστοι, μοῦ λέγετε.

10,4 Κύριος ἐν ναῷ ἁγίῳ αὐτοῦ· 4 Ὁ Κύριος ὅμως εὑρίσκεται ἀκατανίκητος εἰς τὸν οὐρανὸν 4 Ἀλλ' ὁ Κύριος ζῇ καὶ ὑπάρχει εἰς τὸν ἐν οὐρανοῖς ἅγιον καὶ
Κύριος ἐν οὐρανῷ ὁ θρόνος καὶ εἰς τὸν ἱερὸν ναόν του. Ὁ Κύριος ἔχει στήσει τὸν ὑπερκόσμιον ναόν του. Ἔχει ὁ Κύριος τὸν θρόνον του εἰς τὸν
αὐτοῦ. Οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ εἰς δικαστικόν του θρόνον ὑψηλὰ εἰς τὸν οὐρανόν. Ἀπὸ ἐκεῖ οἱ οὐρανόν, ὅπου κανὲν βέλος δὲν δύναται νὰ φθάσῃ. Καὶ ἀπ’ ἐκεῖ τὰ
τὸν πένητα ἐπιβλέπουσι, τὰ ὀφθαλμοί του βλέπουν μὲ προσοχὴν καὶ μὲ εὐμένειαν τὸν μάτια του βλέπουν μὲ προστατευτικὴν εὐμένειαν τὸν πτωχόν, ποὺ
βλέφαρα αὐτοῦ ἐξετάζει τοὺς ταλαιπωρούμενον πτωχόν. Διεισδυτικὰ ἐξετάζουν καὶ ἐλπίζει εἰς αὐτὸν καὶ τὰ βλέφαρά του ἐξετάζουν καὶ διακρίνουν τοὺς
υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων.
10,5

Κύριος

ἐξετάζει

διακρίνουν τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων.

ἀπογόνους τῶν ἀνθρώπων.

τὸν 5 Ὁ Κύριος ἐξετάζει καὶ ξεχωρίζει μὲ ἀκρίβειαν, χωρὶς 5 Ὁ Κύριος ἐξετάζει καὶ διαχωρίζει μὲ ἀκρίβειαν καὶ χωρὶς τὴν

δίκαιον καὶ τὸν ἀσεβῆ, ὁ δὲ καμμίαν πλάνην, τὸν δίκαιον καὶ τὸν ἀσεβῆ. Ὅποιος δὲ παραμικρὰν πλάνην τὸν δίκαιον καὶ τὸν ἀσεβῆ. Ὁποῖος δὲ ἀγαπᾷ
ἀγαπῶν τὴν ἀδικίαν μισεῖ τὴν ἀγαπᾷ τὴν ἀδικίαν καὶ ἐπιμένει εἰς αὐτήν, αὐτὸς μισεῖ καὶ τὴν ἀδικίαν καὶ οὐχὶ ἐξ ἀδυναμίας, ἀλλ' ἀπὸ ἔρωτα πρὸς αὐτὴν
ἑαυτοῦ ψυχήν.

βλάπτει κυρίως τὸν ἑαυτόν του.

ἐνεργεῖ τὸ κακόν, αὐτὸς μισεῖ καὶ βλάπτει μόνον τὸν ἑαυτόν του.

10,6 Ἐπιβρέξει ἐπὶ ἁμαρτωλοὺς 6 Ὁ Κύριος θὰ ἐξαπολύσῃ, ὡσὰν βροχήν, καὶ θὰ γεμίσῃ μὲ 6 Ὁ Κύριος θὰ ἑξαπολύσῃ ἀπὸ τὸν οὐρανὸν σὰν βροχὴν ὀλεθρίους
παγίδας, πῦρ καὶ θεῖον καὶ ὀλεθρίας παγίδας τὸν δρόμον τῶν ἁμαρτωλῶν ἀνθρώπων, παγίδας ἐπὶ τῶν ἁμαρτωλῶν. Θὰ ρίψῃ κατ' αὐτῶν φωτιὰ καὶ θειάφι,
πνεῦμα καταιγίδος ἡ μερὶς τοῦ θὰ ρίψῃ ἐναντίον των φωτιὰν καὶ θειάφι, θὰ ἐξαπολύσῃ ποὺ δὲν σβήνει εὔκολα, καὶ ἄνεμον βίαιον καὶ σφοδρόν, διὰ να τὰ
ποτηρίου αὐτῶν.

βίαιον καὶ ὁρμητικὸν ἄνεμον, διὰ νὰ ἀναρριπίζῃ τὴν ἀναφυσᾷ καὶ τὰ ἀναρριπίζῃ. Αὐτὰ θ’ ἀποτελοῦν τὸ καταστρεπτικὸν
φλόγα. Αὐτὸ θὰ εἶναι τὸ ποτήριον τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ μερίδιον ποὺ θὰ γεμίζῃ τὸ ποτήριον, τὸ ὁποῖον οἱ ἀμαρτωλοὶ θὰ
κατάπικρον ἐναντίον τῶν ἁμαρτωλῶν ἀνθρώπων.

ἀναγκασθοῦν νὰ πίουν.

10,7 Ὅτι δίκαιος Κύριος καὶ 7 Διότι ὁ Κύριος εἶναι δίκαιος καὶ ἀγαπᾷ δικαιοσύνας, 7 Διότι ὁ Κύριος εἶναι δίκαιος καὶ δικαιοσύνας ἀγαπᾷ, στρέφει τὸ
δικαιοσύνας

ἠγάπησεν, στρέφει τοὺς ὀφθαλμοὺς του μὲ ἱλαρότητα καὶ εὐμένειαν πρόσωπόν του ἱλαρὸν καὶ εὐμενὲς εἰς τοὺς εὐθεῖς καὶ ἀγαθούς.

εὐθύτητας εἶδε τὸ πρόσωπον εἰς τοὺς εὐθεῖς καὶ ἀγαθοὺς ἀνθρώπους.
αὐτοῦ.

ΨΑΛΜΟΣ 11ος

Αρχαίο Κείμενο
11,1

Σῶσον

μέ,

Κύριε,

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

ὅτι Σῶσε μέ, Κύριε, ἀπὸ τὴν κακίαν καὶ τοὺς κακούς, ποὺ μὲ Σῶσε μέ, Κύριε, διότι ἐξηφανίσθη καὶ δὲν ὑπάρχει πλέον ἐπὶ τῆς γῆς
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Γιὰ τοὺς τρελοὺς ποὺ ἔχουν καὶ κακότητα καὶ κάνουν κακὸ στοὺς ἀνθρώπους.

ἐκλέλοιπεν

ὅσιος,

ὅτι περιβάλλουν, διότι δὲν ἔχει ἀπομείνει πλέον ἄνθρωπος ἄνθρωπος ἐνάρετος καὶ ἀφωσιωμένος εἰς σέ. Σῶσε με, διότι ἔγιναν

ὠλιγώθησαν αἱ ἀλήθειαι ἀπὸ ἐνάρετος ἐπάνω εἰς τὴν γῆν. Σπάνιοι εἶναι οἱ εἰλικρινεῖς ὀλιγοσταὶ καὶ σπάνιαι καὶ περιφρονημέναι ἀπὸ τοὺς πολλοὺς τῶν
τῶν υἱῶν τῶν ἀνθρώπων.

καὶ ἀληθινοὶ λόγοι μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων.

ἀνθρώπων αἱ ἀλήθειαι καὶ οἱ εἰλικρινεῖς καὶ ἀνυπόκριτοι λόγοι.

11,3 Μάταια ἐλάλησεν ἕκαστος 3 Λόγια ψευδῆ καὶ ἐπιβλαβῆ ἀνταλλάσσει ὁ καθένας μὲ 3 Μάταια καὶ λόγια ψεύδους καὶ ἀπάτης λαλεῖ ὁ καθένας των πρὸς
πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ, χείλη τὸν πλησίον του. Ἀπὸ τὴν ἁμαρτωλὴν καρδίαν των τὸν ἄλλον. Ἡ ὑποκρισία καὶ ἡ ἀπάτη κυριαρχοῦν. Γλυκὰ καὶ
δόλια ἐν καρδίᾳ, καὶ ἐν καρδίᾳ βγαίνουν διὰ τοῦ στόματός των δολιότητες. Ὄγκος ἐλκυστικὰ λόγια λέγουν μὲ τὰ δόλια χείλη των, ἀλλ' ἡ διπροσωπία
ἐλάλησε κακά.

κακίας ὑπάρχει εἰς τὴν καρδίαν των, τὴν ὁποίαν των εἶναι φοβερά. Ἡ καρδία των εἶναι διπλῆ καὶ κρύπτει εἰς τὰ βάθη
ἐκφράζουν μὲ πανουργίαν τὰ χείλη των.

της τὸ κακόν, τὸ ὁποῖον σκεπάζουν ἐπιδεξίως μὲ τὰς ἐκφράσεις τῶν
χειλέων.

11,4

Ἐξολοθρεύσαι

Κύριος 4 Εἴθε νὰ ἐξολοθρεύσῃ ὁ Κύριος ὅλα τὰ δόλια καὶ 4 Εἴθε νὰ ἐξολοθρεύσῃ ὁ Κύριος ὅλα τὰ χείλη τὰ δόλια καὶ ἀπατηλὰ

πάντα τὰ χείλη τὸ δόλια καὶ ἀπατηλὰ χείλη, τὰς γλώσσας τῶν διπροσώπων αὐτῶν καὶ τὰς γλώσσας τῶν διπροσώπων αὐτῶν, ποὺ κομπάζουν καὶ
γλῶσσαν μεγαλορρήμονα.
11,5

Τοὺς

εἰπόντας·

γλῶσσαν

ἀνθρώπων, ποὺ καυχησιολογοῦν καὶ κομπάζουν·

μεγαλαυχοῦν ἀλαζονικῶς,

τὴν 5 ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι εἶπαν· <θὰ δοξάσωμεν καὶ θὰ 5 λέγοντες· τὴν γλῶσσαν μας θὰ ἀναδείξωμεν ὑψηλὴν καὶ μεγάλην
ἡμῶν ἀναδείξωμεν τὴν γλῶσσαν μας μὲ τὴν εὐφράδειάν μας. καὶ θὰ ἐπιτύχωμεν πολλὰ καὶ θαυμαστὰ διὰ τῆς εὐγλωττίας ἠμῶν.

μεγαλυνοῦμεν, τὰ χείλη ἡμῶν Τὰ χείλη μας εἶναι εἰς τὴν ἀπόλυτον διάθεσίν μας. Ποιὸς Ἐξουσιάζομεν τὰ χείλη μας καὶ ἠμποροῦμεν νὰ εἴπωμεν ὅ,τι θέλομεν
παρ' ἡμῖν ἐστι· τίς ἡμῶν Κύριός εἶναι Κύριος ἐπάνω ἀπὸ ἡμᾶς; Ἡμεῖς καὶ κανεὶς ἄλλος>. μὲ αὐτά. Ποῖος δύναται νὰ γίνῃ κύριός μας καὶ νὰ κλείσῃ τὸ στόμα
ἐστιν;

μας; Ἀπολύτως κανείς.

11,6 Ἀπὸ τῆς ταλαιπωρίας τῶν 6 Εἰς τὴν ἀλαζονείαν ὅμως καὶ ἀφροσύνην αὐτὴν ὁ 6 Ἀλλ' εἰς τὴν ἄφρονα ταύτην ἀλαζονείαν τῶν ἀσεβῶν, ἰδοὺ τί ἀπαντᾷ
πτωχῶν

καὶ

ἀπὸ

τοῦ Κύριος ἀπήντησεν· <ἐξ αἰτίας τῆς καταδυναστεύσεως ὁ Κύριος· ἐξ αἰτίας τῆς κακοπαθείας τῶν πτωχῶν καὶ ἕνεκα τοῦ

στεναγμοῦ τῶν πενήτων νῦν τῶν πτωχῶν ἀπὸ τοὺς ἁμαρτωλοὺς πλουσίους, ἐξ αἰτίας στεναγμοῦ τῶν ἐλπιζόντων εἰς ἐμὲ πενήτων, τὰ ὁποῖα βλέπω καὶ
ἀναστήσομαι,
θήσομαι

λέγει
ἐν

Κύριος· τῶν στεναγμῶν τῶν πενήτων, ποὺ καταπιέζονται, τώρα ἀκούω συνεχῶς, θὰ σηκωθῶ τώρα καὶ θὰ κινηθῶ εἰς δρᾶσιν καὶ
σωτηρίῳ, ἀμέσως θὰ ἐγερθῶ, λέγει ὁ Κύριος, θὰ θέσω εἰς ἀσφαλῆ ἐκδίκησιν, λέγει ὁ Κύριος. Θὰ θέσω τὸν καταπιεζόμενον πτωχὸν εἰς

παρρησιάσομαι ἐν αὐτῷ.

καὶ σωτήριον τόπον τὸν καταπιεζόμενον πτωχὸν καὶ τόπον ἀσφαλῆ καὶ σωτήριον, ἀπρόσβλητον ἀπὸ τὰς ἐπιβουλὰς τῶν
χάριν αὐτοῦ θὰ δείξω εἰς τὰ μάτια ὅλων τὴν λαμπρὰν ἀσεβῶν καὶ δι’ αὐτοῦ θὰ ἐμφανίσω εἰς τὰ ὄμματα πάντων λαμπρὰν
καὶ ἀκατανίκητον δικαιοσύνην μου>.

καὶ περιφανῆ τὴν δικαιοσύνην καὶ δύναμίν μου, τὴν ὁποίαν κρύπτει
τώρα ἡ πολλὴ μακροθυμία μου.

ἁγνά, ἀργύριον πεπυρωμένον εἶναι καθαρά, ἁγνά, ἀπηλλαγμένα ἀπὸ κάθε ψεῦδος, τοῦ Κυρίου εἶναι λόγια καθαρά, ἁγνὰ καὶ ἀπηλλαγμένα ἀπὸ πᾶσαν
δοκίμιον

τῇ

γῇ, ὅμοια πρὸς τὸν ἄργυρον ποὺ ἐπυρακτώθη καὶ ἐχωνεύθη νοθείαν ψεύδους, ὅμοια πρὸς ἄργυρον, ποὺ ἐπυρακτώθη καὶ ἐχωνεύθη
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11,7 Τὰ λόγια Κυρίου λόγια 7 Αὐτὰ τὰ λόγια τοῦ Κυρίου, ὅπως καὶ ὅλα τὰ λόγια του, 7 Ποῖος θὰ δοκιμάσῃ ἀμφιβολίαν διὰ τοὺς λόγους αὐτούς; Τὰ λόγια

κεκαθαρισμένον

εἰς τὸν κλίβανον τῆς γῆς, καὶ εἶναι τελείως καθαρός.

ἐπταπλασίως.

εἰς κλίβανον τῆς γῆς, καὶ ἐδοκιμάσθη ἡ καθαρότης του καὶ ἔχει
καθαρισθῆ τελείως.

11,8 Σύ, Κύριε, φυλάξαις ἡμᾶς 8 Σύ, Κύριε, εἴθε νὰ μᾶς προφυλάξῃς ἀπὸ τοὺς κακοὺς 8 Σύ, Κύριε, εἴθε νὰ μᾶς φυλάξῃς καὶ νὰ μᾶς διατηρήσῃς ἀβλαβεῖς ἀπὸ
καὶ διατηρήσαις ἡμᾶς ἀπὸ τῆς καὶ τὸ κακόν, νὰ μᾶς διατηρήσῃς καθαροὺς καὶ ἀβλαβεῖς τὴν πονηρὰν αὐτὴν γενεὰν καὶ τώρα, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸν αἰῶνα.
γενεᾶς ταύτης καὶ εἰς τὸν μέσα εἰς τὴν πονηρὰν αὐτὴν γενεὰν τώρα καὶ εἰς τοὺς
αἰῶνα.
11,9

αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Κύκλῳ

οἱ

ἀσεβεῖς 9 Τριγύρω μας περιπατοῦν οἱ ἀσεβεῖς μὲ δολιότητα. Σὺ 9 Περιπατοῦν τριγύρω μας οἱ ἀσεβεῖς καὶ μᾶς ἐκύκλωσαν ἀπὸ ὅλα τὰ

περιπατοῦσι· κατὰ τὸ ὕψος σου ὅμως δὲν ἀδιαφορεῖς διὰ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων. μέρη. Σὺ ὅμως δὲν ὀλιγωρεῖς καὶ δὲν ἀδιαφορεῖς διὰ τὰ πλάσματά σου,
ἐπολυώρησας τοὺς υἱοὺς τῶν Ὅσον εἶναι τὸ ὕψος τῆς δόξης σου, τόση εἶναι καὶ ἡ ἀλλ' ὅσον εἶναι τὸ ὕψος σου, ἀπὸ τὸ ὁποῖον τὰ παρακολουθεῖς, τόσον
ἀνθρώπων.

μεγάλη φροντὶς καὶ προσοχή σου δι' αὐτούς.

εἶναι μεγάλη καὶ ἡ φροντὶς καὶ προσοχή σου διὰ τοὺς υἱοὺς τῶν
ἀνθρώπων.

ΨΑΛΜΟΣ 12ος
Γι᾿ αὐτοὺς ποὺ πάσχουν ἀπὸ τὸ συκώτι. (Κατά τον Όσιο Αρσένιο τον Καππαδόκη)
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

12,1 Εως πότε, Κύριε, ἐπιλήσῃ Εως πότε, Κύριε, θὰ μὲ λησμονῇς ἐντελῶς; Ἕως πότε θὰ Εως πότε, Κύριε, θὰ μὲ ἔχῃς λησμονημένον ἐντελῶς; Ἕως πότε θὰ
μου

εἰς

τέλος;

Ἕως

πότε ἀποστρέφῃς, σὰ νὰ ἀδιαφορῇς διὰ τὴν θλῖψιν μου, τὸ ἀποστρέφῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ ἐμέ, σὰν νὰ μὴ σ' ἐνδιαφέρῃ

ἀποστρέψεις τὸ πρόσωπόν σου πρόσωπόν σου ἀπὸ ἐμέ;

καθόλου ἡ δυστυχία μου;

ἀπ' ἐμοῦ;
12,3

Ἕως

τίνος

θήσομαι 3 Ἕως πότε, Κύριε, θὰ καταρτίζω μέσα μου σχέδια 3 Ἕως πότε θὰ συλλαμβάνω σχέδια καὶ ἀποφάσεις εἰς τὴν ψυχήν μου

βουλὰς ἐν ψυχῇ μου, ὀδύνας ἐν λυτρώσεώς μου ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς μου, καὶ ὅμως θὰ καὶ θὰ δοκιμάζῃ ἡ καρδία μου θλίψεις καὶ ὀδύνας ἀναζητοῦσα
καρδίᾳ μου ἡμέρας καὶ νυκτός; δοκιμάζῃ ἡμέραν καὶ νύκτα ἡ καρδία μου ὀδύνας, διότι νυχθημερὸν τρόπον σωτηρίας καὶ μέσον ἀσφαλείας ἀπὸ τοὺς
πότε

ὑψωθήσεται

ἐχθρός μου ἐπ' ἐμέ;

ὁ θὰ βλέπῃ αὐτὰ νὰ ναυαγοῦν, ὥστε νὰ μένω ἔτσι κινδύνους καὶ τὰς περιπετείας μου; Ἕως πότε ὁ ἐχθρός μου θὰ
ἐκτεθειμένος εἰς κινδύνους; Ἕως πότε θὰ ὑψώνεται ὑψώνεται ἰσχυρότερος καὶ ἀπειλητικώτερος κατ’ ἐμοῦ καὶ θὰ
ἀπειλητικὸς καὶ θὰ θριαμβεύῃ ἐναντίον μου ὁ ἐχθρός;

κινδυνεύω νὰ ποδοπατηθῶ τεταπεινωμένος ἀπὸ αὐτόν;

12,4 Ἐπίβλεψον, εἰσάκουσόν 4 Ρῖψε ἕνα βλέμμα συμπαθείας πρὸς ἐμέ, καὶ ἄκουσε τὴν 4 Ρῖψε τὸ βλέμμα σου πατρικὸν καὶ συμπαθὲς ἐπ’ ἐμέ, καὶ εἰσάκουσον
μου,

Κύριε

ὁ

Θεός

μου· προσευχήν μου Κύριε, ὁ Θεός μου. Ἀναζωογόνησε τὸ τὴν προσευχήν μου, Κύριε, ποὺ εἶσαι ὁ μόνος Θεός μου. Φώτισε τὰ

φώτισον τοὺς ὀφθαλμούς μου, φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου, τὸ ὁποῖον ἀπὸ τὸ βάρος τῶν μάτια μου τὰ βυθισμένα εἰς σκότος θλίψεων καὶ συμφορῶν, ἐξ αἰτίας
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῞Εως

μήποτε ὑπνώσω εἰς θάνατον,

μεγάλων καὶ πολυαρίθμων θλίψεων πρόκειται νὰ τοῦ ὁποίου κινδυνεύω νὰ καταληφθῶ ἀπὸ τὸν θανατηφόρον ὕπνον
σβήσῃ. Μὴ ἐπιτρέψῃς νὰ κλείσουν ὁριστικῶς τὰ μάτια τῆς ἀπογνώσεως καὶ ἁμαρτίας.
μου καὶ κοιμηθῶ τὸν ὕπνον τοῦ θανάτου·

12,5 μήποτε εἴπῃ ὁ ἐχθρός μου· 5 διὰ νὰ μὴ εἴπῃ μὲ πολλὴν χαιρεκακίαν ὁ ἐχθρός μου· 5 Δός μου φωτισμὸν καὶ θάρρος ἐλπίδος, διὰ νὰ μὴ εἴπῃ μεγαλαυχῶν
ἴσχυσα

πρὸς

αὐτὸν

οἱ <ὑπερίσχυσα ἐναντίον του καὶ τὸν ἐνίκησα>. Οἱ ἐχθροί καὶ ἐπαιρόμενος ὁ ἐχθρός μου· τὸν κατενίκησα καὶ ὑπερίσχυσα αὐτοῦ.

θλίβοντές με ἀγαλλιάσονται, μου, ποὺ μὲ θλίβουν, θὰ χαροῦν πάρα πολύ, ἐὰν Αὐτοί, ποὺ τώρα μὲ θλίβουν, θὰ σκιρτήσουν ἀπὸ ἀγαλλίασιν, ἐὰν
ἐὰν σαλευθῶ

κλονισθῶ καὶ πέσω.

κλονισθῶ καὶ ἀνατραπῶ.

12,6 Ἐγὼ δὲ ἐπὶ τῷ ἐλέει σου 6 Ἐγὼ ὅμως ἔχω στηρίξει τὴν ἐλπίδα μου εἰς σέ. Ἡ 6 Ἐγὼ ὅμως ἔχω στηριγμένην τὴν ἐλπίδα μου εἰς τὸ ἔλεός σου. Καὶ ἂν
ἤλπισα,

ἀγαλλιάσεται

ἡ καρδία μου θὰ αἰσθανθῇ ἀπερίγραπτον χαράν, ὅταν σὺ αὐτοὶ χαίρουν τώρα, διότι περιμένουν τὴν πτῶσιν μου, ἔχω ἀκλόνητον

καρδία μου ἐπὶ τῷ σωτηρίω εὐδοκήσῃς καὶ μοῦ στείλῃς τὴν ποθητὴν σωτηρίαν. Τότε πεποίθηση καὶ ἐγώ, ὅτι ἡ καρδία μου θὰ γεμίσῃ ἀγαλλίασιν, διότι σὺ
σου·

ᾄσῳ

τῷ

Κυρίῳ

τῷ ἐγὼ θὰ τραγουδῶ ὕμνους εὐχαριστίας πρὸς σὲ τὸν θὰ μὲ σώσῃς. Ἄσματα εὐγνωμοσύνης θὰ τονίσω εἰς τὸν Κύριον, ποὺ μὲ

εὐεργετήσαντί με καὶ ψαλῶ τῷ εὐεργέτην καὶ Κύριόν μου, καὶ θὰ συνθέσω ὕμνους εὐηργέτησε, καὶ ὕμνους δοξολογίας θὰ ψάλω εἰς τὸ ὄνομα Κυρίου τοῦ
ὀνόματι Κυρίου τοῦ Ὑψίστου.

δοξολογίας εἰς δόξαν τοῦ ὀνόματος Κυρίου τοῦ Ὑψίστου. Ὑψίστου.

ΨΑΛΜΟΣ 13ος (ιγ’)
Γι᾿ αὐτοὺς ποὺ πάσχουν ἀπὸ φοβερὸ δαιμόνιο, συνέχεια 3 φορὲς τὴν ἡμέρα ἐπὶ 3 ἡμέρες. (Κατά τον Όσιο Αρσένιο τον Καππαδόκη)
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

13,1 Εἶπεν ἄφρων ἐν καρδίᾳ Ο ἐσκοτισμένος ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν μωρὸς καὶ ἀσεβὴς Εἶπεν εἰς τὸ βάθος τοῦ ἐσωτερικοῦ του ὁ σκοτισθεῖς ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν
αὐτοῦ·

οὐκ

ἔστι

Θεός. ἄνθρωπος, εἶπεν ἀπὸ μέσα του, σύμφωνα μὲ τὴν καὶ εἰς ἀφροσύνην πωρώσεως καταντήσας ἄνθρωπος· Δὲν ὑπάρχει

Διεφθάρησαν

καὶ ἐπιθυμίαν τῆς ἁμαρτωλῆς καρδίας του· <δὲν ὑπάρχει Θεός. Αὐτὸς καὶ οἱ ὅμοιοί του διεφθάρησαν καὶ μὲ τὴν ἁμαρτωλὴν καὶ

ἐβδελύχθησαν

ἐν Θεός>. Αὐτὸς ὅμως καὶ οἱ ὅμοιοί του διεφθάρησαν μέσα ἀδιόρθωτον διαγωγήν των ἔγιναν βδελυκτοὶ καὶ μισητοὶ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ

ἐπιτηδεύμασιν, οὐκ ἔστι ποιῶν εἰς τὴν ἁμαρτωλότητά των. Ἔγιναν μισητοὶ ἀπὸ τὸν καὶ τῶν εὐσεβῶν ἀνθρώπων. Καὶ τόσον πολὺ διεδόθη τὸ κακόν, ὥστε
χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως Θεὸν καὶ ἀπὸ τοὺς εὐσεβεῖς ἀνθρώπους. Τὸ κακὸν δὲν ὑπάρχει κανεὶς ποὺ νὰ πράττῃ τὸ ἀγαθόν, δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνας.
ἑνός.

διεδόθη τόσον πολύ, ὥστε δὲν ὑπάρχει κανείς, ποὺ νὰ

13,2 Κύριος ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 2 Ὁ Κύριος ἔσκυψεν ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ καὶ 2 Ὁ Κύριος ἔσκυψεν ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἔρριψε τὰ βλέμματά
διέκυψεν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῶν ἔρριψε τὸ βλέμμα του, διὰ νὰ ἴδῃ τοὺς υἱοὺς τῶν του κάτω εἰς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, διὰ νὰ ἴδῃ ἐὰν ὑπάρχῃ μεταξύ των
ἀνθρώπων τοῦ ἰδεῖν εἰ ἔστι ἀνθρώπων, διὰ νὰ ἴδῃ ἐὰν ὑπάρχῃ κανεὶς μεταξὺ κανεὶς μὲ σύνεσιν ποὺ νὰ γνωρίζῃ τὸν Θεὸν ἢ νὰ ποθῇ καὶ νὰ
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πράττῃ σήμερον τὸ ἀγαθόν. Δὲν ὑπάρχει οὔτε ἔνας.

συνιὼν ἢ ἐκζητῶν τὸν Θεόν.

αὐτῶν, ποὺ νὰ ἔχῃ ἐπίγνωσιν Θεοῦ ἢ νὰ ἐπικαλῆται μὲ ἐπικαλῆται αὐτὸν προσπαθῶν μὲ τὰς ἐναρέτους πράξεις του νὰ
πίστιν τὸν Θεὸν καὶ προσπαθῇ νὰ εὐαρεστῇ εἰς αὐτόν.

εὐαρεστήσῃ εἰς αὐτόν.

13,3 Πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα 3 Ἀλλοίμονον! Ὅλοι ἐξετράπησαν ἀπὸ τὴν εὐθεῖαν 3 Φεῦ! Ὅλοι ἐξετράπησαν ἀπὸ τὴν εὐθεῖαν ὁδὸν καὶ κατήντησαν εἰς
ἠχρειώθησαν, οὐκ ἔστι ποιῶν ὁδόν. Ἐξηχρειώθησαν καὶ διεφθάρησαν. Δὲν ὑπάρχει ἑξαχρείωσιν καὶ διαφθοράν. Δὲν ὑπάρχει κανεὶς ποὺ νὰ πράττῃ τὸ
χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως κανείς, ποὺ νὰ πράττῃ τὸ ἀγαθόν. Δὲν ὑπάρχει οὔτε ἀγαθὸν δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνας. Ὁ λάρυγξ των σὰν τάφος ἀνοικτὸς
ἑνός.

* ἔνας. Ὁ λάρυγξ των, σὰν ἀνοικτὸς τάφος, ἀναδίδει ἀναδίδων μολυσματικὴν δυσωδίαν, μόνον λόγους βλασφημίας καὶ

*Τάφος ἀνεῳγμένος ὁ λάρυγξ δυσώδεις ἀναθυμιάσεις. Μὲ τὰς πονηράς των γλώσσας ἀκολασίας ἐκβάλλει μὲ τὰς συκοφαντικὰς καὶ ψευδολόγους γλώσσας
αὐτῶν, ταῖς γλώσσαις αὐτῶν ἐπινοοῦν καὶ ἐκφράζουν δόλια ψεύδη καὶ φαρμακερὰς των πλάττουν ψεύδη δόλια καὶ φαρμακερὰς ἐπινοήσεις. Δηλητήριον
ἐδολιοῦσαν· ἰὸς ἀσπίδων ὑπὸ συκοφαντίας.

Δηλητήριον

φαρμακερῶν

ἀσπίδων φαρμακερῶν ἀσπίδων ὑπάρχει κάτω ἀπὸ τὰ χείλη των. Τὸ στόμα των

τὰ χείλη αὐτῶν, ὧν τὸ στόμα ὑπάρχει κάτω ἀπὸ τὰ χείλη των. Τὸ στόμα των εἶναι εἶναι γεμᾶτον ἀπὸ κατάραν καὶ βλασφημίαν κατὰ τοῦ Θεοῦ καὶ ἀπὸ
ἀρᾶς καὶ πικρίας γέμει, ὀξεῖς γεμᾶτον ἀπὸ κατάρας ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καὶ ἀπὸ δολιότητα καὶ πικρίαν κατὰ τῶν ἀνθρώπων. Τὰ πόδια των εἶναι
οἱ πόδες αὐτῶν ἐκχέαι αἷμα, δολιότητας καὶ πικρίας ἐναντίον τῶν ἀνθρώπων. Τὰ ἀκούραστα καὶ τρέχουν γρήγορα διὰ να χύσουν αἷμα. Εἰς τοὺς δρόμους
σύντριμμα καὶ ταλαιπωρία ἐν πόδια των τρέχουν μὲ ταχύτητα, διὰ νὰ χύσουν αἷμα. των καὶ εἰς τὰς πράξεις των σπείρουν συντρίμματα καὶ καταπιέσεις καὶ
ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν, καὶ ὁδὸν Εἰς τοὺς δρόμους τῆς ζωῆς των καὶ εἰς τὰς πράξεις των ἀθλιότητας. Ζωὴν δὲ εἰρηνικὴν καὶ ἥσυχον δὲν ἐγνώρισαν οὔτε διὰ τὸν
εἰρήνης οὐκ ἔγνωσαν· οὐκ ἔστι σπείρουν συντρίμματα καὶ ταλαιπωρίας ἐναντίον ἑαυτόν τους οὔτε διὰ τοὺς ἄλλους. Δὲν ὑπάρχει φόβος Θεοῦ εἰς τὰ μάτια
φόβος

Θεοῦ

ἀπέναντι

ὀφθαλμῶν αὐτῶν.

τῶν ἀθώων. Ἐσωτερικὴν εἰρήνην καὶ εἰρηνικὴν ζωὴν μὲ τῆς ψυχῆς των.
τοὺς ἄλλους ἐξ αἰτίας τῆς ἁμαρτωλότητός των δὲν
ἐγνώρισαν. Δὲν ὑπάρχει φόβος Θεοῦ ἐνώπιόν των.

13,4 Οὐχὶ γνώσονται πάντες οἱ 4 Δὲν θὰ βάλουν, λοιπόν, ποτὲ γνῶσιν καὶ δὲν θὰ 4 Δὲν θὰ συνετισθοῦν λοιπὸν καὶ δὲν θὰ βάλουν ποτὲ μυαλὸ ὅλοι
ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν; Οἱ συνετισθοῦν
ἐσθίοντες

τὸν

λαόν

ὅλοι

αὐτοί,

ποῦ

ἐργάζονται

τὴν ἐκεῖνοι, ποὺ ἐργάζονται τὴν ἀνομίαν; Δὲν θὰ συνέλθουν ἐπὶ τέλους καὶ

μου παρανομίαν; Οἱ πωρωμένοι αὐτοί, ποὺ κατατρώγουν δὲν θὰ σωφρονισθοῦν; Αὐτοὶ ποὺ κατατρώγουν τὸν λαόν μου μὲ τόσην

βρώσει ἄρτου τὸν Κύριον οὐκ τὸν λαόν μου, μὲ τόσην ἀσυνειδησίαν σὰν νὰ πρόκειται εὐχαρίστησιν καὶ ἀσυνειδησίαν, σὰν νὰ ἔτρωγον συνήθη ἄρτον, δὲν
ἐπεκαλέσαντο.

περὶ συνήθους ἄρτου; Δὲν ἐπεκαλέσθησαν ποτὲ τὸν ἐπεκαλέσθησαν ποτὲ τὸν Κύριον καὶ εἶναι ἄγνωστος εἰς αὐτοὺς ἡ
Κύριον. Δὲν ἐγνώρισαν, τί εἶναι προσευχή.

προσευχή.

13,5 Ἐκεῖ ἐδιλίασαν φόβῳ, οὗ 5 Ἐκυριεύθησαν ὅμως ἀπὸ πανικὸν καὶ δειλίαν ἐκεῖ, 5 Ἀλλὰ διὰ τοῦτο κυριευθέντες ἀπὸ δεισιδαιμονίας, κατεπτοήθησαν
οὐκ ἦν φόβος, ὅτι ὁ Θεὸς ἐν ὅπου δὲν ὑπῆρχε τίποτε τὸ φοβερόν. Καὶ τοῦτο, διότι ὁ ἀπὸ ἀνύπαρκτα φαντάσματα καὶ κατελήφθησαν ἀπὸ φόβον ἐκεῖ, ὅπου
Κύριος μόνον εἰς τὴν γενεὰν τῶν δικαίων ναὶ δὲν ὑπῆρχε τίποτε τὸ φοβερόν. Καὶ πῶς νὰ μὴ τρομάξουν; Ὁ Θεὸς δὲν
προστάτης καὶ ὄχι εἰς τοὺς ἁμαρτωλούς.

ἦτο μετ' αὐτῶν. Διότι μόνον εἰς τὴν γενεὰν τῶν δικαίων παραμένει ὁ
Κύριος, ἀφήνων ἐρήμους καὶ ἀπροστατεύτους τοὺς ἀρνουμένους αὐτόν.

13,6

Βουλὴν

πτωχοῦ 6 Ἐξευτελίζετε σεῖς καὶ ἐμπαίζετε τὰς σκέψεις καὶ τὰς 6 Ἐξευτελίζετε καὶ χλευάζετε τὰ φρονήματα καὶ τὰς ἀποφάσεις τοῦ
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γενεᾷ δικαίᾳ.

κατῃσχύνατε, ὅτι Κύριος ἐλπὶς ἀποφάσεις τοῦ πτωχοῦ, διότι στηρίζει τὰς ἐλπίδας του πτωχοῦ, ἐπειδὴ ὡς μόνην ἐλπίδα του ἔχει τὸν Κύριον καὶ πρὸς μόνον
αὐτοῦ ἐστι.

εἰς τὸν Κύριον.

αὐτὸν μετὰ πίστεως καταφεύγει.

13,7 Τίς δώσει ἐκ Σιὼν τὸ 7 Ποιός, λοιπόν, θὰ ἔλθῃ ἀπὸ τὴν Σιών, διὰ νὰ δώσῃ 7 Ποῖος θὰ ἔλθῃ ἀπὸ τὴν Σιὼν διὰ νὰ δώσῃ τὴν σωτηρίαν εἰς τὸν
σωτήριον τοῦ Ἰσραήλ; Ἐν τῷ τὴν σωτηρίαν εἰς τὸν ἰσραηλιτικὸν λαόν; Θὰ δοθῇ εἰς Ἰσραήλ! Οὐδεὶς ἄλλος παρὰ μόνος ὁ Θεός. Ὅταν δὲ ὁ Κύριος
ἐπιστρέψαι

Κύριον

τὴν αὐτοὺς ἡ σωτηρία, ὅταν ὁ Κύριος ἐπαναφέρῃ τοὺς κατευοδώσῃ τὴν ἐπιστροφὴν τοῦ λαοῦ του ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας, θὰ

αἰχμαλωσίαν του λαοῦ αὐτοῦ ἀνθρώπους τοῦ λαοῦ του ἀπὸ τὴν αἰχμαλωσίαν, θὰ σκιρτήσουν ἀπὸ ἀγαλλίασιν οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἰακὼβ καὶ θὰ γεμίσουν
ἀγαλλιάσεται

Ἰακὼβ

καὶ σκιρτήσουν ἀπὸ ἀγαλλίασιν οἱ ἀπόγονοι αὐτοὶ τοῦ εὐφροσύνην αἱ καρδίαι τῶν Ἰσραηλιτῶν.

εὐφρανθήσεται Ἰσραήλ.

Ἰακώβ. Θὰ εὐφρανθοῦν αἱ καρδίαι τῶν Ἰσραηλιτῶν.

ΨΑΛΜΟΣ 14ος (ιδ’)
Γιὰ ν᾿ ἀλλάξουν γνώμη οἱ λῃστὲς καὶ νὰ ἐπιστρέψουν ἄπρακτοι καὶ μετανοημένοι.
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

14,1 Κύριε, τίς παροικήσει ἐν Κύριε, ποιὸς εἶναι ἄξιος νὰ φιλοξενηθῇ, ἔστω καὶ ἐπ' Κύριε, ποῖος εἶναι ἄξιος ἔστω καὶ ὡς φιλοξενούμενος νὰ παραμείνῃ εἰς
τῷ σκηνώματί σου; Ἢ τίς ὀλίγον, εἰς τὸ ἐν τῇ Ἱερουσαλὴμ κατοικητήριόν σου; Ἢ τὸ ἐπὶ γῆς κατοικητήριόν σου; Ἢ ποῖος θὰ θεωρηθῇ ἱκανὸς νὰ στήσῃ
κατασκηνώσει ἐν ὅρει ἁγίῳ ποιὸς εἶναι ἄξιος νὰ στήσῃ τὴν σκηνήν του εἰς τὸ ἅγιον τὴν σκηνήν του εἰς τὸ ἅγιον σου ὄρος καὶ εἰσερχόμενος εἰς τὸν ναόν
σου;

σου ὄρος, ὅπου ὑπάρχει ὁ ναός σου;

σου νὰ λατρεύσῃ πρεπόντως τὴν μεγαλειότητά σου;

14,2 Πορευόμενος ἄμωμος καὶ 2 Μόνον ὁ ἄμεμπτος καὶ ἀκατηγόρητος. Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος 2 Ἐκεῖνος ὅστις συμπεριφέρεται καὶ πολιτεύεται μὲ ἄμεμπτον
ἐργαζόμενος

δικαιοσύνην, ἐργάζεται καὶ ἐφαρμόζει δικαιοσύνην, ὁ ὁποῖος ἀγαπᾷ διαγωγὴν καὶ ἐργάζεται τὴν τελείαν ἁρετήν, τοῦ ὁποίου τὸ ἐσωτερικὸν

λαλῶν ἀλήθειαν ἐν καρδίᾳ τὴν ἀλήθειαν μὲ ὅλην του τὴν καρδίαν καὶ αὐτὴν μόνον κυριαρχεῖται ἀπὸ τὴν ἀλήθειαν, ὥστε αὐτὴν εἰλικρινῶς νὰ ἀγαπᾷ καὶ
αὐτοῦ,
14,3

λέγει.

ὃς

οὐκ

ἐδόλωσεν

αὐτὴν πάντοτε ὡς περίσσευμα τῆς καρδίας του νὰ λαλῇ.

ἐν 3 Ἐκεῖνος, ποὺ δὲν ἔπλεξε δόλιον σχέδια μὲ τὴν γλῶσσαν 3 Ἐκεῖνος εἶναι ἄξιος νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὸν ναὸν τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος δὲν

γλώσσῃ αὐτοῦ, οὐδὲ ἐποίησε του καὶ δὲν ἔκαμε ποτὲ κάτι κακὸν πρὸς τὸν πλησίον ἔπλεξε δόλους μὲ τὴν γλῶσσαν του, οὔτε ἔκαμε ποτὲ κακὸν εἰς τὸν
ὀνειδισμὸν οὐκ ἔλαβεν ἐπὶ τοῖς ἀνθρώπους.

ἀδελφούς του, οὐδὲ διέδωκε δυσφημήσεις καὶ ἀτιμωτικὰς κατηγορίας

ἔγγιστα αὐτοῦ.

καὶ διαβολὰς κατ’ αὐτῶν.

14,4

Ἐξουδένωται

ἐνώπιον 4 Αὐτός, εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ ὁποίου θεωρεῖται 4 Θεωρεῖται ὑπ' αὐτοῦ ἀνάξιος προσοχῆς καὶ συναναστροφῆς καὶ

αὐτοῦ πονηρευόμενος, τοὺς δὲ ἀνάξιος καὶ ἐξουδενωμένος ἐκεῖνος, ποὺ βαδίζει τὸν ἐστερημένος τιμῆς καθένας ποὺ πονηρεύεται καὶ πράττει τὸ κακόν,
φοβουμένους

τὸν

Κύριον δρόμον τῆς πονηρίας, ἐνῷ ἐξ ἀντιθέτου τιμῶνται καὶ Ἔστω καὶ ἂν εἶναι πλούσιος καὶ κατὰ κόσμον ἔνδοξος καὶ ἐπιφανής,
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τῷ πλησίον αὐτοῦ κακὸν καὶ του, οὔτε ἐνέπαιξε ποτὲ ἢ ἐδυσφήμησε τοὺς γύρω του πλησίον του καὶ δὲν ἐπεριγέλασε τοὺς ὁπωσδήποτε ἀτυχοῦντας

δοξάζει· ὁ ὀμνύων τῷ πλησίον δοξάζονται ἀπὸ αὐτὸν ἐκεῖνοι, ποὺ φοβοῦνται τὸν σέβεται δὲ καὶ τιμᾷ μόνον τοὺς φοβουμένους τὸν Κύριον, Ἔστω καὶ ἂν
αὐτοῦ καὶ οὐκ ἀθετῶν·

Κύριον. Αὐτὸς ἔχει τὸ δικαίωμα παρὰ τοῦ Θεοῦ νὰ εἶναι οὖτοι πτωχοὶ καὶ κατὰ κόσμον ἄσημοι. Ἐκεῖνος θὰ γίνῃ δεκτὸς
εἰσέλθῃ εἰς τὸν ναὸν Κυρίου· αὐτὸς ποὺ δίδει τιμίας καὶ εἰς τὸ κατοικητήριον τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος δίδει ἐνόρκους ὑποσχέσεις
ἐνόρκους ὑποσχέσεις εἰς τὸν πλησίον του καὶ ποτὲ δὲν εἰς τὸν πλησίον του καὶ δὲν τὰς ἀθετεῖ, ἀλλὰ μὲ φόβον Θεοῦ
τὰς παραβαίνει, ἀλλὰ τὰς τηρεῖ μὲ ἀκρίβειαν.

παραμένει πιστὸς εἰς τοὺς ὅρκους του.

14,5 τὸ ἀργύριον αὐτοῦ οὐκ 5 Αὐτός, ὁ ὁποῖος δὲν δανείζει τὰ χρήματά του μὲ τόκον 5 Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς δὲν ἐξεμεταλλεύθη ποτὲ τὸν πτωχὸν εἰς τὴν
ἔδωκεν ἐπὶ τόκῳ καὶ δῶρα ἐπ' καὶ δὲν δέχεται δῶρα, διὰ νὰ ἐκδώσῃ καταδικαστικὰς ἀνάγκην αὐτοῦ, ἀλλ’ ἐδάνεισεν ἀτόκως τὰ χρήματά του καὶ δὲν ἔλαβε
ἀθῴοις οὐκ ἔλαβεν. Ὁ ποιῶν ἀποφάσεις εἰς βάρος ἀθώων ἀνθρώπων. Ὁ ἄνθρωπος, ποτὲ δῶρα διὰ νὰ βλάψῃ καὶ ἀδικήσῃ τοὺς ἀθώους. Ἐκεῖνος ποὺ
ταῦτα, οὐ σαλευθήσετοι εἰς ποὺ πράττει αὐτά, δὲν θὰ σαλευθῇ ποτὲ οὔτε ἐνώπιον πράττει αὐτά, θὰ παραμείνῃ αἰωνίως ἀσάλευτος καὶ ἀκλόνητος ἐν
τὸν αἰῶνα.

καὶ τὸν μεγαλυτέρων κινδύνων.

μέσῳ οἰωνδήποτε προσβολῶν καὶ κινδύνων.

ΨΑΛΜΟΣ 15ος (ιε’)
Γιὰ νὰ βρεθεῖ τὸ κλειδί, ὅταν χαθεῖ
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

15,1 Φύλαξόν με, Κύριε, ὅτι ἐπὶ Φύλαξέ με, Κύριε, ἀπὸ κάθε κακόν, διότι ἐγὼ εἰς σὲ ἔχω Φύλαξέ με καὶ προστάτευσέ με, Κύριε, διότι εἰς σὲ ἐστήριξα τὰς
σοὶ ἤλπισα.

στηρίξει τὰς ἐλπίδας μου.

ἐλπίδας μου.

15,2 Εἶπα τῷ Κυρίῳ· Κύριός μου 2 Εἶπα διὰ τῆς προσευχῆς πρὸς σὲ τὸν Κύριον· <σύ εἶσαι ὁ 2 Εἶπα εἰς τὸν Κύριον σὺ εἶσαι ὁ πραγματικὸς κυρίαρχος καὶ δεσπότης
εἶ σύ, ὅτι τῶν ἀγαθῶν μου οὐ Κύριός μου καὶ σὺ ὡσὰν ἀνενδεής, ποὺ εἶσαι, δὲν ἔχεις μου, διότι δὲν ἔχεις ἀνάγκην τῶν δώρων μου καὶ τῶν θυσιῶν μου, ἀλλ’
χρείαν ἔχεις·

ἀνάγκην ἀπὸ τὰ ἰδικά μου ὑλικὰ ἀγαθά>.

ὅ,τι ἀγαθὸν καὶ ἂν ἔχω, σὺ μοῦ τὸ ἔδωκες καὶ εἶναι ἰδικόν σου.

15,3 τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ 3 Πρὸς χάριν τῶν ἐναρέτων καὶ εὐσεβῶν ἀνθρώπων, ποὺ 3 Εἰς τοὺς εὐσεβὲς καὶ ἁγίους ἀνθρώπους, ὅσοι ζοὺν ἐν τῇ χώρᾳ τῆς
αὐτοῦ

ἐθαυμάστωσεν

ὁ ζοῦν εἰς τὴν χώραν του, δηλαδὴ εἰς τὴν γῆν τῆς Παλαιστίνης, ἡ ὁποία κατ’ ἐξόχην εἶναι ἰδική του, μεγάλα καὶ

Κύριος, πάντα τὰ θελήματα ἐπαγγελίας, μεγάλα καὶ θαυμαστὰ ἔργα ἔκαμεν ὁ θαυμαστὰ ἐποίησεν ὁ Κύριος· ὅλα τὰ θελήματά του κυριαρχοῦν
αὐτοῦ ἐν αὐτοῖς.

Κύριος. Ὅλαι αἱ ἀποφάσεις του, αἱ εὐμενεῖς καὶ μεταξὺ αὐτῶν· αὐτὰ διακυβερνοῦν τὴν ζωήν των καὶ ἐξυψώνουν
εὑρίσκονται ἀνάμεσά των.

15,4

Ἐπληθύνθησαν

αἱ 4 Ἐπληθύνθησαν, βέβαια, πάρα πολὺ αἱ θλίψεις καὶ αἱ 4 Ἐπλήθυναν πολὺ αἱ θλίψεις καὶ αἱ περιπέτειαί των, γρήγορα ὅμως
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εὐάρεστοι δι' αὐτούς, ποὺ τηροῦν τὸ θέλημά του, αὐτοὺς εἰς λαμπρὰ σκεύη τῶν χαρίτων καὶ μεγαλουργημάτων του.

ἀσθένειαι αὐτῶν, μετὰ ταῦτα ταλαιπωρίαι αὐτῶν, ἀλλὰ γρήγορα διελύθησαν καὶ παρῆλθον καὶ ταχέως οὗτοι ἀπηλλάγησαν ἀπ’ αὐτῶν. Δὲν θὰ
ἐτάχυναν· οὐ μὴ συναγάγω ἐξηφανίσθησαν. Δὲν θὰ συναθροίσω ποτὲ κατὰ κανένα συναθροίσω ποτὲ καὶ κατ' οὐδένα λόγον λατρευτικὸς συνάξεις ἀπὸ
τὰς

συναγωγὰς

αὐτῶν

ἐξ λόγον καὶ τρόπον εἰς λατρευτικὰς συγκεντρώσεις ἀνθρώπους μολυσμένους μὲ ἅλματα ἀνθρώπων ἢ εἰδωλολατρικῶν

αἱμάτων, οὐδ' οὐ μὴ μνησθῶ ἀνθρώπους μολυσμένους μὲ αἵματα ἀθώων ἀνθρώπων ἢ θυσιῶν. Τῶν ἀσεβῶν τούτων καὶ τῶν μισητῶν θεῶν των τὰ ὀνόματα
τῶν

ὀνομάτων

αὐτῶν

χειλέων μου.

διὰ μὲ αἵματα εἰδωλολατρικῶν θυσιῶν. Ποτὲ δὲν θὰ δὲν θὰ τὰ ἐνθυμηθῶ οὐδὲ θὰ τὰ ἀναφέρω μὲ τὰ χείλη μου.
ἀναφέρω εἰς τὰ χείλη μου, οὔτε κἀν καὶ θὰ ἐνθυμηθῶ, τὰ
ὀνόματα

τῶν

ἀσεβῶν

ἀνθρώπων

καὶ

τῶν

εἰδωλολατρικῶν των θεῶν.
15,5

Κύριος

κληρονομίας
ποτηρίου

μερὶς
μου

μου·

τῆς 5 Ὁ Κύριος εἶναι δι' ἐμὲ τὸ πολύτιμον μερίδιον τῆς 5 Οὐδὲ ἐγὼ θὰ συγκαταλεχθῶ μὲ αὐτούς. Ὁ Κύριος εἶναι τὸ μερίδιον

καὶ
σὺ

τοῦ κληρονομίας μου. Τὸ ποτήριον, ἀπὸ τὸ ὁποῖον πίνω τὴν τῆς πολυτίμου κληρονομίας, ποὺ μοῦ ἔλαχεν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς
εἶ

ἀποκαθιστῶν

ὁ γλυκεῖαν χαράν. Σύ, Κύριε, εἶσαι ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος θὰ μὲ πατέρας μου παρέλαβον· αὐτὸς εἶναι τὸ γλυκύτατον πνευματικὸν
τὴν ἀποκαταστήσῃς καὶ θὰ μὲ ἐπαναφέρῃς χαίροντα εἰς τὴν περιεχόμενον τοῦ ποτηρίου, ἀπὸ τὸ ὁποῖον πίνω καὶ τὸ ὁποῖον

κληρονομίαν μου ἐμοί.

ποθητὴν πατρίδα.

εὐφραίνει καὶ ἰκανοποιεῖ πλήρως τὴν ψυχήν μου. Σὺ εἶσαι, ὁ ὁποῖος θὰ
μὲ καταστήσῃς εὐτυχῆ εἰς τὴν κληρονομίαν μου καὶ θὰ μὲ
ἐπαναφέρῃς εἰς τὴν ποθητὴν καὶ αἰωνίαν πατρίδα.

15,6 Σχοινία ἐπέπεσάν μοι ἐν 6 Καὶ τὸ μερίδιον, ποὺ μοῦ ἔτυχε σὰν νὰ ἐμετρήθη μὲ 6 Ὡς διὰ γεωμετρικῶν σχοινίων μετρηθὲν μοῦ ἔλαχε μερίδιον ἀπὸ τὰ
τοῖς κρατίστοις· καὶ γὰρ ἡ ἀκριβεῖς μετροταινίας, εἶναι ἀπὸ τὰ πλέον καλά. πλέον καλύτερα. Πράγματι δὲ ἡ κληρονομία μου εἶναι ἑξαιρετικῶς
κληρονομία μου κρατίστη μοί Πράγματι ἡ κληρονομία μου εἶναι ἀρίστη.

λαμπρά. Διότι τί ἄλλο ὑπάρχει καλύτερον ἀπὸ τὴν Σιὼν καὶ τί

ἐστιν.

πολυτιμότερον ἀπὸ τὴν θρησκείαν, ποὺ ἐκληρονόμησα ἀπὸ τοὺς
πατέρας μου;

15,7 Εὐλογήσω τὸν Κύριον τὸν 7 Κατὰ τὸ διάστημα τῆς ἡμέρας θὰ δοξολογήσω καὶ θὰ 7 Θὰ δοξολογήσω καὶ θὰ ὑμνήσω τὸν Κύριον, ὁ ὁποῖος μοῦ ἐνέπνευσε
συνετίσαντά με· ἔτι δὲ καὶ ἕως ὑμνήσω τὸν Κύριον, ὁ ὁποῖος μοῦ ἐχάρισε σύνεσιν. Ἀλλὰ τὸ συνετὸν φρόνημα νὰ θεωρῶ αὐτὸν πολύτιμον κληρονομίαν μου καὶ
νυκτὸς

ἐπαίδευσάν

με

νεφροί μου.

οἱ καὶ κατὰ τὸ διάστημα

τῆς νυκτὸς ἡ φωνὴ τῆς εἰς αὐτὸν νὰ στηρίξω τὴν εὐτυχίαν μου. Ἀλλὰ καὶ οἱ ἐσωτερικοὶ τῆς

συνειδήσεώς μου καὶ οἱ πόθοι τῆς καρδίας μου μὲ συνειδήσεώς μου νυγμοὶ καὶ αἱ συναισθηματικοὶ κινήσεις τῆς καρδίας
παιδαγωγοῦν πρὸς τὸν Κύριον, ὥστε αὐτὸν νὰ θεωρῶ μου μὲ συμβουλεύουν καὶ μὲ παιδαγωγοῦν κατὰ τὴν ἡσυχίαν τῆς
πλοῦτον καὶ στήριγμά μο

νυκτὸς τὸν Κύριον νὰ θεωρῶ πλοῦτον μου καὶ στήριγμά μου.

ἐνώπιόν μου διαπαντός, ὅτι ἐκ πάντοτε ἐμπρός μου. Τὸν βλέπω ὅτι εἶναι εἰς τὰ δεξιά πρόνοιαν του διὰ παντός· τὸν βλέπω ὅτι εἶναι εἰς τὰ δεξιά μου ἕτοιμος
δεξιῶν

μού

σολευθῶ.

ἐστιν,

ἵνα

μὴ μου, ἕτοιμος νὰ μὲ προστατεύσῃ, διὰ νὰ μὴ ταραχθῶ ἀπὸ νὰ μὲ προστατεύσῃ διὰ νὰ μὴ ταραχθῶ καὶ κλονισθῶ ἀπὸ φόβον ἢ
οἰονδήποτε φόβον ἦ κίνδυνον.

κίνδυνον οἰονδήποτε.
Επιμέλεια: π.Αθανάσιος Εφημέριος Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης Λαρίσης

40/411

15,8 Προωρώμην τὸν Κύριον 8 Ἡμέραν καὶ νύκτα ἔβλεπα καὶ βλέπω τὸν Κύριόν μου 8 Βλέπω τὸν Κύριον πάντοτε ἐμπρός μου· συναισθάνομαι τὴν

15,9 Διὰ τοῦτο ηὐφράνθη ἡ 9 Διὰ τοῦτο ἀκριβῶς καὶ εὐφράνθη ἡ καρδία μου, ἡ δὲ 9 Διότι δὲ τὸν αἰσθάνομαι βοηθὸν καὶ προστάτην εἰς τὸ πλευράν μου,
καρδία μου, καὶ ἠγαλλιάσατο γλῶσσα μου ἐλάλησε λόγους ἀγαλλιάσεως, ἀκόμη δὲ δι' αὐτὸ εὐφράνθη ἡ καρδία μου καὶ ἡ γλῶσσα μου μεγάλης χαρᾶς
ἡ γλῶσσά μου, ἔτι δὲ καὶ ἡ καὶ τὸ σῶμα μου, ὅταν ἀποθάνω, θὰ ἀποτεθῇ εἰς τὸν ἐλάλησε λόγους, ἀκόμη δὲ καὶ τὸ σῶμα μου, ὅταν θὰ ἀποθάνω, θὰ
σάρξ μου κατασκηνώσει ἐπ' τάφον μὲ τὴν ἐλπίδα τῆς ἀναστάσεως.

ἀποτεθῇ εἰς τὸν τάφον μὲ ἐλπίδα σὰν εἰς σκηνὴν ἀναπαύσεως.

ἐλπίδι,
15,10 ὅτι οὐκ ἐγκαταλείψεις 10 Διότι σὺ ὁ Θεός μου δὲν θὰ ἐγκαταλείψῃς τὴν ψυχήν 10 Διότι δὲν θὰ ἐγκαταλείψῃς τὴν ψυχήν μου εἰς τὸν Ἅδην, ὥστε νὰ
τὴν ψυχήν μου εἰς ᾅδην, οὐδὲ μου εἰς τὸν ᾅδην, ὥστε νὰ φυλακισθῇ διὰ παντὸς εἰς ἐγκλεισθῇ ἐν αὐτῷ διὰ παντός, οὔτε θὰ ἐπιτρέψῃς ὁ ἀφωσιωμένος εἰς
δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν αὐτόν, οὔτε θὰ ἐπιτρέψῃς, ἐγὼ ἀφωσιωμένος εἰς σὲ νὰ σὲ νὰ δοκιμάσῃ τοῦ τάφου τὴν φθορὰν καὶ ἀποσύνθεσιν.
διαφθοράν.

δοκιμάσω τὴν φθορὰν καὶ ἀποσύνθεσιν τοῦ τάφου. Θὰ
μὲ ἀναστήσῃς.

15,11 Ἐγνώρισάς μοι ὁδοὺς 11 Ἔκαμες γνωστοὺς εἰς ἐμὲ τοὺς δρόμους καὶ τοὺς 11 Μοῦ ἐγνωστοποίησες δρόμους καὶ τρόπους, οἱ ὁποῖοι ἀπὸ τὸν τάφον
ζωῆς·

πληρώσεις

εὐφροσύνης

μετὰ

με τρόπους τῆς μακαρίας καὶ εὐλογημένης ζωῆς. Θὰ μὲ ὁδηγοῦν εἰς τὴν ἀληθινὴν καὶ μακαρίαν ζωήν. Θὰ μὲ χορτάσῃς
τοῦ χορτάσῃς χαρὰν καὶ ἀγαλλίασιν, ὅταν μὲ ἀξιώσῃς νὰ εὐφροσύνην, ὅταν ἴδω καὶ ἀπολαύσω τὸ πρόσωπόν σου. Εἰς τὴν δεξιάν

προσώπου σου, τερπνότητες ἐν ἴδω τὸ ἔνδοξον πρόσωπόν σου· εἰς τὴν παντοδύναμον καὶ σου ὑπάρχουν διὰ τοὺς ἐκλεκτούς σου τερπνότητες τέλειαι καὶ πλήρως
τῇ δεξιᾷ σου εἰς τέλος.

πανάγαθον δεξιάν σου ὑπάρχουν πάντοτε διὰ τοὺς ἰκανοποιοῦσαι τὰς ψυχάς των.
ἐκλεκτούς σου, Κύριε, τέλειαι καὶ ἀτελείωτοι τέρψεις καὶ
χαραί.

ΨΑΛΜΟΣ 16ος (ιστ’)
Γιὰ μεγάλη συκοφαντία, 3 φορὲς τὴν ἡμέρα ἐπὶ 3 ἡμέρες
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

16,1 Εἰσάκουσον, Κύριε, τῆς Κάμε δεκτήν, Κύριε, τὴν δικαίαν αἴτησιν τῆς προσευχῆς Εἰσάκουσον, Κύριε, τὸ δίκαιον αἴτημά μου. Εὐδόκησον να προσέξῃς
δικαιοσύνης μου, πρόσχες τῇ μου· δῶσε προσοχὴν εἰς τὴν δέησίν μου, μὲ ὦτα εὐμενῆ τὴν παράκλησιν καὶ ἱκεσίαν μου. Ἄκουσον μὲ ὦτα εὐμενῆ τὴν
δεήσει

μου,

ἐνώτισαι

τὴν ἄκουσε τὴν προσευχήν μου, τὴν ὁποίαν ἐγὼ τώρα προσευχήν, τὴν ὁποίαν σοῦ ἀπευθύνω μὲ χείλη εἰλικρινῆ καὶ

προσευχήν μου οὐκ ἐν χείλεσι ἀπευθύνω πρὸς σὲ μὲ χείλη ἄδολα καὶ εἰλικρινῆ.

ἐλεύθερα ἀπὸ δόλον.

16,2 Ἐκ προσώπου σου τὸ 2 Ἀπὸ σὲ προσωπικῶς ποθῶ καὶ παρακαλῶ νὰ ἐκδοθῇ ἡ 2 Ἡ περὶ ἑμοῦ κρίσις καὶ ἀπόφασις ἂς ἐξέλθῃ καὶ ἂς ἐκδοθῇ
κρῖμα

μου

ἐξέλθοι,

οἱ δικαία ἀπόφασις ὑπὲρ ἐμοῦ καὶ ἔτσι τὰ μάτια μου νὰ αὐτοπροσώπως ἀπὸ σέ, ποὺ κρίνεις δικαίως καὶ εὐθέως. Οἱ ὄψθαλμοί
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δολίοις.

ὀφθαλμοί

μου

ἰδέτωσαν ἰδοῦν τὴν ἐπικράτησιν τῶν δικαίων ἀποφάσεών σου.

μου, οἱ ὁποῖοι ματαίως ἀναζητοῦν τὸ δίκαιον καὶ ὀρθὸν ἐπὶ τῆς γῆς, ἂς

εὐθύτητας.

ἴδουν τὴν ἐπικράτησιν τῶν ἀπροσωπολήπτων καὶ δικαίων ἀποφάσεών
σου.

16,3 Ἐδοκίμασας τὴν καρδίαν 3 Ἐξήτασας τὰ βάθη τῆς καρδίας μου, ὅταν μὲ 3 Ἐρεύνησες καὶ ἐξήτασες τὰ βάθη τῆς καρδίας μου. Μὲ ἐπεσκέφθης
μου,

ἐπεσκέψω

νυκτός· ἐπεσκέφθης

κατὰ

τὰς

νυκτερινὰς

ὥρας

τῆς κατὰ τὴν νύκτα, ὅτε καταμόνος καὶ ἐν ἡσυχίᾳ συνεκέντρωνα τὸν νοῦν

ἐπύρωσάς με, καὶ οὐχ εὑρέθη αὐτοεξετάσεώς μου. Ὡσὰν χρυσὸν εἰς τὸ χωνευτήριον μὲ εἰς τὰς ἀδικίας καὶ τὰς ἐπιβουλὰς τῶν ἐχθρῶν μου καὶ εἰς τὸν σάλον
ἐν ἐμοὶ ἀδικία.

ὑπέβαλες εἰς τὸ πῦρ τῶν δοκιμασιῶν καὶ εἰς ὅλα αὐτὰ τῶν περιπετειῶν καὶ κινδύνων μου. Μὲ ἀφῆκες εἰς τὸ πῦρ τῶν
δὲν εὑρέθη μέσα μου καμμία ἀδικία ἐναντίον οὐδενός.

δοκιμασιῶν καὶ τῶν βασανιστικῶν τούτων σκέψεων ὡς εἰς ἄλλο
χωνευτήριον νὰ δοκιμασθῶ, καὶ δὲν εὑρέθη μέσα μου σκέψις ἄδικος
καὶ ἐμπαθής.

16,4 Ὅπως ἂν μὴ λαλήσῃ τὸ 4 Διὰ νὰ μὴ λαλῇ τὸ στόμα μου τίποτε σχετικὸν μὲ τὰ 4 Ἐπὶ τῷ σκοπῷ δὲ τοῦ να μὴ δοκιμάσω διὰ τοῦ στόματός μου τὰ
στόμα

μου

τὰ

ἔργα

τῶν πονηρὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων καὶ διὰ νὰ τηρῶ τοὺς πονηρὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων καὶ διὰ νὰ συμμορφοῦμαι πρὸς τοὺς

ἀνθρώπων, διὰ τοὺς λόγους λόγους καὶ τὰ παραγγέλματα τοῦ στόματός σου, Κύριε, λόγους καὶ τὰ παραγγέλματα τῶν χειλέων σου, Κύριε, ἐγὼ ἐφύλαξα
τῶν χειλέων σου ἐγὼ ἐφύλαξα ἐγὼ ἐβάδισα τὰς δυσκόλους καὶ πλήρεις ταλαιπωρίας τὰς δυσκόλους καὶ τραχείας ὁδοὺς τοῦ καθήκοντος.
ὁδοὺς σκληράς.

ὁδοὺς τοῦ θείου σου θελήματος.

16,5 Κατάρτισαι τὰ διαβήματά 5 Καθοδήγησε καὶ προσάρμοσε πλήρως τὰ βήματα τῆς 5 Συμμόρφωσε πλήρως τὸν βίον μου καὶ τὴν διαγωγήν μου, ὥστε νὰ
μου ἐν ταῖς τρίβοις σου, ἵνα μὴ ζωῆς μου εἰς τοὺς δρόμους τῶν ἐντολῶν σου, διὰ νὰ μὴ βαδίζω πάντοτε εἰς τὰς ὁδοὺς τῶν ἐντολῶν σου, διὰ νὰ μὴ κλονισθοῦν
σαλευθῶσι τὰ διαβήματά μου. κλονισθοῦν ποτὲ αἱ πορεῖαι μου.
16,6

Ἐγὼ

ἐκέκραξα,

ποτὲ οἱ πόδες μου καὶ ὀλισθήσω μακρὰν τοῦ θελήματός σου.

ὅτι 6 Ἐγὼ φωνάζω τώρα πρὸς σέ, Κύριε, διότι εἶμαι βέβαιος 6 Ἐγὼ μὲ πόθον πολὺν καὶ πίστιν ἀκλόνητον ἐφώναζα καὶ σὲ

ἑπήκουσάς μου, ὁ Θεός· κλῖνον ὅτι μὲ ἔχεις ἀκούσει καὶ μὲ ἀκούεις. Κλῖνε, λοιπόν, τὸ ἐπεκαλέσθην, διότι πάντοτε εἰς τὸ παρελθὸν ἑπήκουσας, ὦ Θεέ, τὴν
τὸ

οὖς

σου

ἐμοὶ

καὶ αὐτί σου εὐμενὲς εἰς τὴν φωνήν μου καὶ ἄκουσε τὰ λόγια προσευχήν μου. Σκύψε ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ τὸ οὖς σου πρὸς ἐμὲ

εἰσάκουσαν τῶν ρημάτων μου. τῶν προσευχῶν μου.

καὶ ἄκουσε τοὺς λόγους τῆς δεήσεώς μου, τὴν ὁποίαν ἀπὸ τὰ βάθη τῆς
γῆς σου ἀναπέμπω.

16,7 Θαυμάστωσον τὸ ἐλέη 7 Φανέρωσέ μου κατὰ ἕνα τρόπον θαυμαστὸν τὸ ἔλεός 7 Φανέρωσε κατὰ τρόπον θαυμαστὸν τὰ ἐλέη σου καὶ πάλιν, σὺ ποὺ
σου, ὁ σῴζων τοὺς ἐλπίζοντας σου πρὸς ἐμέ, σὺ ὁ ὁποῖος τοὺς ἐλπίζοντας εἰς σὲ τοὺς πάντοτε σώζεις τοὺς ἐλπίζοντας εἰς σὲ ἀπὸ τὰς ἐπιβουλὰς καὶ τὰς
ἐπὶ σὲ ἐκ τῶν ἀνθεστηκότων σώζεις ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς σου, ἀπὸ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι καταδιώξεις τῶν ἀνθισταμένων εἰς τὴν πανίσχυρον δεξιάν σου.
ἀντιτάσσονται εἰς τὴν παντοδύναμον δεξιάν σου.

16,8 Φυλάξόν με ὡς κόρην 8 Φύλαξέ με ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ, σκέπασέ με κάτω ἀπὸ 8 Προφύλαξέ με σὰν κόρην ὀφθαλμοῦ· περιφρούρησέ με, ὅπως οἱ
ὀφθαλμοῦ·

ἐν

σκέπῃ

τῶν τὴν ἀκατανίκητον προστασίαν τῶν πτερύγων σου, ὅπως ἄνθρωποι φυλάττουν τὰ μάτια των ἢ ὅ,τι προσφιλὲς καὶ πολύτιμον
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τῇ δεξιᾷ σου.

πτερύγων σου σκεπάσεις με

ἡ ὄρνις σκεπάζει τοὺς νεοσσούς της.

ἔχουν. Σκέπασέ με ὑπὸ τὴν σκέπην τῆς κραταιᾶς σου δυνάμεως καὶ
προστασίας, ὅπως σκεπάζει ἡ ὄρνιθα τὰ μικρὰ πουλιά της, κρύπτουσα
αὐτὰ ἀπὸ τὸν προσεγγίζοντα ἐπίβουλον τῆς ζωῆς των.

16,9 ἀπὸ προσώπου ἀσεβῶν 9 Διαφύλαξέ με ἀπὸ τοὺς ἀσεβεῖς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι 9 Οὕτω καὶ σύ, Κύριε, προστάτευσέ με ἀπὸ τὰ πρόσωπα τῶν ἀσεβῶν,
τῶν ταλαιπωρησάντων με. Οἱ ἕως τώρα μὲ ἔχουν ταλαιπωρήσει. Αὐτοὶ οἱ ἐχθροί μου, ποὺ μὲ ἐταλαιπώρησαν καὶ μὲ ἐβασάνισαν. Ἰδοὺ οἱ ἐχθροί μου μὲ
ἐχθροί μου τὴν ψυχήν μου Κύριε, μὲ περιεκύκλωσαν ἀπὸ ὅλα τὰ σημεῖα καὶ ἐκύκλωσαν δι' ἐπιβουλῶν καὶ ἐνεδρῶν, τὰς ὁποίας μοῦ ἔχουν στήσει
περιέσχον·
16,10

τὸ

ἀπειλοῦν τὴν ζωήν μου.
στέαρ

παντοῦ ὅπου καὶ ἂν στραφῶ.

αὐτῶν 10 Ἔκλεισαν τελείως τὰ σπλάγχνα των καὶ ἔγινε σκληρὰ 10 Ἐκλείσθη ἀπὸ πάχος ἀναισθησίας ὁλόκληρος ἡ καρδία των καὶ

συνέκλεισαν, τὸ στόμα αὐτῶν ἡ καρδία τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν ἀπέναντί μου. Τὸ στόμα ἐγένετο σκληρά. Τὸ στόμα των ἐλάλησε λόγους θρασεῖς καὶ
ἐλάλησεν ὑπερηφανίαν.

αὐτῶν

ἐλάλησε

λόγους

ἀλαζονικοὺς

καὶ

θρασεῖς ὑπερηφάνους.

ἐναντίον μου.
16,11

Ἐκβαλόντες

περιεκύκλωσάν
ὀφθαλμοὺς

με
με,

αὐτῶν

ἐκκλῖναι ἐν τῇ γῇ.

νυνὶ 11 Ἀφοῦ μὲ ἔβγαλαν ἔξω καὶ μὲ ἐδίωξαν ἀπὸ τὴν 11 Ἀφοῦ μὲ ἔβγαλαν ἔξω καὶ μὲ ἀπεδίωξαν ἀπὸ τὴν πατρίδα καὶ τὸν
τοὺς πατρίδα μου, μὲ περιεκύκλωσαν μὲ μοχθηρίαν καὶ οἶκον μου, μὲ περιεκύκλωσαν. Πρὸς ἓν καὶ μόνον σημεῖον ἔστρεψαν

ἔθεντο ἔστρεψαν ὁλόγυρά των τὰ βλέμματά των μὲ φονικὴν τοὺς ὀφθαλμούς των καὶ ὅλην τῶν τὴν προσοχήν, πῶς να μὲ
διάθεσιν ἐναντίον μου πῶς θὰ μὲ ξαπλώσουν νεκρὸν ἑξαπλώσουν κατὰ γῆς καὶ ἐντὸς αὐτῆς να μὲ θάψουν.
κάτω εἰς τὴν γῆν.

16,12 Ὑπέλαβόν με ὡσεὶ λέων 12 Μὲ ἐθεώρησαν καὶ μὲ ἀντίκρυσαν, ὅπως ὁ λέων 12 Μὲ ἐξέλαβον ὡς λείαν καὶ ὡς θήραμα· μὲ ἀντίκρυσαν σὰν λέων
ἕτοιμος εἰς θήραν καὶ ὡσεὶ ἀντικρύζει τὸ θῦμα του καὶ εἶναι ἕτοιμος νὰ ἐπιτεθῇ ἐτοιμασμένος διὰ νὰ ἐφορμήσῃ πρὸς σύλληψιν τοῦ θηράματός του καὶ
σκύμνος οἰκῶν ἐν ἀποκρύφοις. ἐναντίον τοῦ θηράματός του· σὰν νεαρὸ ὀρμητικὸ σὰν μικρὸν λεοντάριον ποὺ δὲν ἠσκήθη εἰς τὸ κυνήγιον καὶ δὲν
ληοντάρι, ποὺ ἐνεδρεύει εἰς ἀποκρύφους τόπους, διὰ νὰ ἐθάρρευσεν
συλλάβῃ τὴν λείαν του.
16,13

Ἀνάστηθι,

πρόφθασον
ὑποσκέλισον

ἀκόμη,

δι'

αὐτὸ

δὲ

κρύπτεται

καὶ

παραμονεύει,

προκειμένου νὰ ἁρπάσῃ ἀσφαλῶς τὴν λείαν του.

Κύριε, 13 Σήκω ἐπάνω, Κύριε, καὶ πρόφθασέ τους, πρὶν μὲ 13 Ἀρκετὰ ἐμακροθύμησας, Κύριε σήκω ἐπάνω καὶ κατάφθασέ τους

αὐτοὺς

καὶ θανατώσουν. Βάλε τους τρικλοποδιά, ρίξε τους κάτω εἰς προτοῦ μὲ θανατώσουν· πεδίκλωσε τους καὶ ἀνάτρεψέ τους. Γλύτωσε

αὐτούς,

ρῦσαι τὸ χῶμα καὶ γλύτωσε τὴν ζωήν μου ἀπὸ τὸν ἀσεβῆ ἀπὸ τὸν ἀσεβῆ τὴν ψυχήν μου. Γλύτωσέ την ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς, διότι

τὴν ψυχήν μου ἀπὸ ἀσεβοῦς, ἀρχηγόν των, τὸν Σαούλ. Πάρε εἰς τὸ χέρι σου τὴν αὐτὴ εἶναι ρομφαῖα καὶ ὅπλον τῆς χειρός σου, ἀντιτασσομένη διὰ τῆς
ρομφαίαν σου ἀπὸ ἐχθρῶν τῆς ρομφαίαν ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν, ποὺ ἀνθίστανται εἰς σέ. βοηθείας σου κατὰ παντὸς ἀσεβοῦς καὶ μισοῦντος τὸν νόμον σου.
16,14 Κύριε, ἀπὸ ὀλίγων ἀπὸ 14 Ὦ, Κύριε, ἀπὸ τοὺς ὀλίγους εὐσεβεῖς ξεχώρισε καὶ 14 Ὦ Κύριε, χώρισε τὸ πλῆθος τῶν ἀσεβῶν ἀπὸ τοὺς ὀλίγους
γῆς διαμέρισον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀπομάκρυνε τὸ πλῆθος τῶν ἀσεβῶν. Διασκόρπισέ τοὺς ἐκλεκτούς σου. Ἀποχώρισε αὐτοὺς ἀπὸ τὴν γῆν, ἤδη ἀπὸ τῆς
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χειρός σου.

ζωῇ

αὐτῶν,

καὶ

τῶν εἰς τὴν γῆν, ἐνῷ εὑρίσκονται ἀκόμη εἰς τὴν παροῦσαν παρούσης τῶν ζωῆς. Δὲν ἀπήλαυσαν μόνον τὰ κοινὰ ἀγαθά, μὲ τὰ

κεκρυμμένων σου ἐπλήσθη ἡ ζωήν. Ὑλόφρονες καὶ λαίμαργοι, καθὼς εἶναι, ἐγέμισαν ὁποῖα

τρέφονται

ὅλοι.

γαστὴρ αὐτῶν, ἐχορτάσθησαν τὴν κοιλίαν των δὲ ὅσα ἀγαθά, σὺ ἔχεις ἀποκρύψει εἰς τὰ Ἀλλ’ ἐγέμισεν ἡ κοιλία των καὶ μὲ ὅσα ἔχεις ἀποκρύψει εἰς τὰ βάθη
ὑείων,*

καὶ

ἀφῆκαν

τὰ βάθη τῆς γῆς καὶ τῆς θαλάσσης. Ἐχόρτασαν ἀπὸ χριρινὰ τῆς γῆς καὶ τῆς θαλάσσης, τῶν ὁποίων τοὺς θησαυροὺς ἐξέχωσαν καὶ

κατάλοιπα τοῖς νηπίοις αὐτῶν. ἀπαγορευμένα κρέατα καὶ ἀφοῦ οἱ ἴδιοι ἔφαγαν καὶ ἀνείλκυσαν. Ἀπέκτησαν ἀπογόνους πολλοὺς καὶ ἐχόρτασαν τὰ μάτια
ἔπιαν καὶ ἐχρρτάσθησαν, ἀφῆκαν τὰ ὑπολείμματα τοῦ των ἀπὸ τὸ νὰ βλέπουν πλῆθος υἱῶν (Ὑπάρχει καὶ ἡ διάφορος γραφή:
συμποσίου των εἰς τὰ νήπιά των.

<ὑείων> = <χοιρινῶν κρεάτων>, ἅτινα κατὰ τὸν νόμον ἀπηγορεύοντο
ὡς ἀκάθαρτα καὶ δὲν ἔπρεπε νὰ τρώγωνται). Καὶ ἀφοῦ οἱ ἴδιοι ἔφαγον
καὶ ἔπιον καὶ ἐθησαύρισαν, ἀφῆκαν τὰ ὑπολείμματα τοῦ πλούτου των
εἰς τὰ νήπιά των.

16,15 Ἐγὼ δὲ ἐν δικαιοσύνῃ 15 Ἐγὼ ὅμως θὰ ἐργασθῶ τὴν ἀρετὴν καὶ μὲ αὐτὴν θὰ 15 Ἰδικός μου ὅμως πλοῦτος εἶναι ἡ ἀρετή. Καὶ μὲ αὐτὴν θὰ
ὀφθήσομαι τῷ προσώπῳ σου, ἀξιωθῶ τῆς χαρᾶς νὰ ἴδω τὸ πρόσωπόν σου, θὰ χορτάσῃ παρουσιασθῶ καὶ θὰ ἐμψανισθῶ ἐμπρός σου, θὰ χορτασθῶ δὲ τότε,
χορτασθήσομαι ἐν τῷ ὀφθῆναί ἡ ψυχή μου, ὅταν θὰ βλέπω, Κύριε, τὴν δόξαν σου.

ὅταν ἀπαύστως θὰ βλέπω καὶ ἀκορέστως θὰ ἀπολαμβάνω τὴν δόξαν

μοι τὴν δόξαν σου.

τοῦ θείου προσώπου σου.

ΨΑΛΜΟΣ 17ος (ιζ’)
Ὅταν γίνεται σεισμὸς ἢ θεομηνία, κατακλυσμὸς καὶ κεραυνοί.
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

17,1 Αγαπήσω σε, Κύριε, ἡ Πάντοτε θὰ σε ἀγαπῶ, Κύριε, σέ, ὁ ὁποῖος εἶσαι ἡ Σὲ ἀγαπῶ καὶ θὰ σὲ ἀγαπῶ ὁλονὲν περισσότερον. Κύριε, Σέ, ὁ ὁποῖος
ἰσχύς μου·

ἀκατανίκητος ἰσχύς μου.

εἶσαι ἡ ἀκαταγώνιστος δύναμις καὶ ἐνίσχυσίς μου.

17,3 Κύριος στερέωμά μου καὶ 3 Ὁ Κύριος εἶναι τὸ ἀσάλευτον θεμέλιον, ἐπὶ τοῦ ὁποίου 3 Ὁ Κύριος εἶναι ἡ ἀσάλευτος πέτρα, ἐπὶ τῆς ὁποίας ἀκλονήτως
καταφυγή μου καὶ ρύστης μου. ἀκλόνητος ἔχω στερεωθῆ. Εἶναι τὸ ὀχυρὸν καταφύγιόν ἐστερεώθην, καὶ τὸ ὀχυρὸν καταφύγιόν μου καὶ ὁ ἐλευθερωτής μου. Ὁ
Ὁ Θεός μου βοηθός μου, ἐλπιῶ μου καὶ ὁ σωτήρ μου. Ὁ Θεὸς εἶναι ὁ βοηθός μου καὶ εἰς Θεὸς εἶναι βοηθός μου καὶ θὰ ἐλπίζω πάντοτε εἰς αὐτόν· Αὐτὸς εἶναι ὁ
ἐπ' αὐτόν, ὑπερασπιστής μου αὐτὸν

ἐγὼ

θὰ

ἐλπίζω

πάντοτε.

Αὐτὸς

εἶναι

ὁ ὑπερασπιστής μου καὶ ἡ ἰσχυρὰ δύναμις, ἡ ὁποία ὡς ἄλλο κέρας

καὶ κέρας σωτηρίας μου καὶ ὑπερασπιστής μου, ἡ ἰσχυρὰ δύναμις, ἡ ὁποία, ὡς ἑξασφαλίζει τὴν σωτηρίαν μου. Αὐτὸς μὲ προστατεύει καὶ τρέχει εἰς
ἀκατανίκητος παράταξις, ἐξασφαλίζει τὴν σωτηρίαν ἀντίληψίν μου.

44/411

ἀντιλήπτωρ μου.

μου. Αὐτὸς εἶναι ὁ ταχὺς προστάτης μου εἰς κάθε
περίστασιν.
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17,4 Αἰνῶν ἐπικαλέσομαι τὸν 4 Μὲ ὕμνους δοξολογίας καὶ εὐχαριστίας θὰ ζητήσω εἰς 4 Δι' αὐτὸ μὲ ὕμνους εὐχαριστιῶν καὶ δοξολογίας θὰ ἐπικαλεσθῶ τὸν
Κύριον καὶ ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου βοήθειάν μου τὸν Κύριον, καὶ μὲ τὴν προστασίαν του θὰ Κύριον, ὅταν θὰ κινδυνεύω, καὶ ἀσφαλῶς θὰ σωθῶ ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς
σωθήσομαι.
17,5

σωθῶ ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς μου.

Περιέσχον

θανάτου,

μὲ

καὶ

μου.

ὠδῖνες 5 Ὡσὰν ἀφόρητοι πόνοι τοκετοῦ μὲ περιέσφιξαν κίνδυνοι 5 Μὲ εἶχαν κυκλώσει οἱ πόνοι καὶ ἡ ἀγωνία τοῦ θανάτου, κίνδυνοι δέ,

χείμαρροι θανάτου,

ἀνομίας ἐξετάραξάν με.

τοὺς

ὁποίους

παράνομοι

ἄνθρωποι τοὺς ὁποίους ἄνθρωποι ἄνομοι καὶ πονηροὶ ἐξαπέλυσαν σὰν

ἐξαπέλυσαν, ὡσὰν ὁρμητικοὺς χειμάρρους, ἐναντίον μου ὁρμητικοὺς χειμάρρους κατ’ ἐμοῦ, μὲ ἔρριψαν εἰς ταραχὴν μεγάλην.
καὶ μὲ συνεκλόνισαν.

17,6

Ὠδῖνες

ᾅδου 6 Συνταρακτικαὶ καὶ θανάσιμοι ἀγωνίαι ᾅδου μὲ ἔχουν 6 Μὲ περιεκύκλωσαν φόβοι καὶ συνταρακτικαὶ ἀγωνίαι ἐκ τοῦ

περιεκύκλωσάν
προέφθασάν

με, περικυκλώσει, μὲ ἐπρόφθασαν παγίδες, αἱ ὁποῖαι κινδύνου, ποὺ διέτρεξα νὰ μὲ καταπίῃ ὁ Ἅδης καὶ μὲ ἐπρόφθασαν
με

παγίδες ἔκρυπτον τὸν θάνατον.

θανάτου.

παγίδες, ποὺ ἐνέκρυπτον τὸν θάνατον, καὶ ἐκινδύνευσα νὰ πιασθῶ εἰς
αὐτάς.

17,7 Καὶ ἐν τῷ θλίβεσθαί με 7 Ἀλλὰ ἐν μέσῳ τῆς μεγάλης αὐτῆς ὀδύνης μου 7 Καὶ ἐν μέσῳ τῆς μεγάλης θλίψεώς μου ἐπεκαλέσθην τὸν Κύριον καὶ
ἐπεκαλεσάμην τὸν Κύριον καὶ ἐπεκαλέσθην διὰ τῆς προσευχῆς τὸν Κύριον καὶ μὲ μὲ πόθον πολὺν ἐφώναξα πρὸς τὸν Θεόν μου ἤκουσε τὴν φωνήν μου
πρὸς τὸν Θεόν μου ἐκέκραξα· κραυγὴν μεγάλην ἐφώναξα πρὸς τὸν Θεόν. Ὁ δὲ Θεὴς ἀπὸ τὴν ἐν οὐρανοῖς ἁγίαν κατοικίαν του καὶ ἡ γοερὰ κραυγή μου
ἤκουσεν ἐκ ναοῦ ἁγίου αὐτοῦ ἤκουσε τὴν φωνήν μου ἀπὸ τὴν εἰς οὐρανοὺς κατοικίαν ἔφθασεν ἐνώπιόν του καὶ εἰσῆλθεν εἷς τὰ ὦτα αὐτοῦ.
φωνῆς μου, καὶ ἡ κραυγή μου του καὶ ἡ κραυγὴ τῆς ἀγωνίας μου ἔφθασεν ἐνώπιόν του,
ἐνώπιον αὐτοῦ εἰσελεύσεται εἰσῆλθεν εἰς τὰ ὦτα του.
εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ.
17,8

Καὶ

ἐσαλεύθη

καὶ 8 Ἦλθεν εἰς βοήθειάν μου. Ἐσείσθη καὶ ἤρχισε νὰ τρέμη 8 Καὶ μὲ τὰ μάτια τῆς πίστεως εἶδον τὴν ἀθέατον εἰς τοὺς σωματικοὺς

ἔντρομος ἐγενήθη ἡ γῆ, καὶ τὸ ὁλόκληρος ἡ γῆ, τὰ θεμέλια τῶν ὀρέων συνεταράχθησαν ὀφθαλμοὺς εἰκόνα τῆς καταβάσεως καὶ παρουσίας του. Ἐσείσθη καὶ
θεμέλια

τῶν

ὀρέων καὶ ἐκλονίσθησαν διότι ὠργίσθη ἐναντίον αὐτῶν ὁ Θεός. ἤρχισε νὰ τρέμη ὁλόκληρος ἡ γῆ καὶ τὰ βουνὰ συνεταράχθησαν ἐκ

ἐταράχθησαν

καὶ

ἐσαλεύθησαν,

ὅτι

θεμελίων. Διότι ὠργίσθη κατ’ αὐτῶν ὁ Θεός.

ὠργίσθη

αὐτοῖς ὁ Θεός.
17,9 Ἀνέβη καπνὸς ἐν ὀργῇ 9 Ὡς καπνὸς ἡφαιστείου ἀνέβη ὑψηλὰ ὁ θυμός του, 9 Ἐσηκώθη ὑψηλὰ καπνὸς ἀπὸ τὴν ὀργήν του καὶ θὰ φουντώσῃ πῦρ
αὐτοῦ καὶ πῦρ ἀπὸ προσώπου φωτιὰν καὶ λάβαν ἡφαιστείου ἤναψεν ἡ παρουσία του καταστρεπτικὸν εὐθὺς ὡς ἐμφανισθῇ τὸ πρόσωπόν του, εἰς ἀναμμένα
ἄνθρακες

καταφλεγήσεται, καὶ εἰς ἀναμμένα κάρβουνα μετεβλήθησαν ὅλα τὰ γύρῳ κάρβουνα μετεβλήθησαν ὅλα ἐνώπιόν του, θὰ κατακαῇ κάθε τι, ἐπὶ
ἀνήφθησαν

ἀπ' ἀπὸ αὐτόν.

τοῦ ὁποίου θὰ ἐπιπέσῃ ἡ τιμωρὸς ὀργή του.

αὐτοῦ.

Επιμέλεια: π.Αθανάσιος Εφημέριος Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης Λαρίσης

45/411

αὐτοῦ

17,10 Καὶ ἔκλινεν οὐρανοὺς καὶ 10 Ἐχαμήλωσε τοὺς οὐρανοὺς καὶ κατέβη εἰς τὴν γῆν. 10 Καὶ ἐχαμήλωσε τοὺς οὐρανοὺς καὶ κατέβη καὶ σκοτεινὸν σύννεφον
κατέβη, καὶ γνόφος ὑπὸ τοὺς Μαῦρον σκοτεινὸν νέφος ἀπλώνεται κάτω ἀπὸ τοὺς ἀπλώνεται
πόδας αὐτοῦ.

πόδας του.

κάτω

ἀπὸ

τοὺς

πόδας

του,

διότι

μυστηριώδης,

ἀνεξερεύνητος καὶ ἀκατάληπτος εἶναι ἡ φύσις του.

17,11 Καὶ ἐπέβη ἐπὶ Χερουβίμ 11 Ἀνέβη καὶ ἐκάθισεν, ὡσὰν ἐπάνω εἰς οὐράνιον ἅρμα, 11 Καὶ ὡς βασιλεὺς ἀνέβη καὶ ἐκάθισεν ὡς ἐπὶ ἅρματος οὐρανίου ἐπὶ
καὶ ἐπετάσθη, ἐπετάσθη ἐπὶ ἐπὶ τῶν Χερουβὶμ καὶ ἐπετοῦσεν. Ἐπέταξε γρήγορα καὶ τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐπέταξεν, ἐπέταξε γρήγορα σὰν νὰ ἐφέρετο ἀπὸ
πτερύγων ἀνέμων.

ἔτρεχε, σὰν νὰ ἐφέρετο ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων.

πτερὰ ἀνέμων. Εἶναι ὁ Κύριος τοῦ ὑπερφυσικοῦ καὶ τοῦ φυσικοῦ
κόσμου, δι’ αὐτὸ δὲ καὶ διακονεῖται ἀπὸ τὰς οὐρανίους καὶ ἐγκοσμίους
δυνάμεις, αἵτινες εὐπειθῶς ὑπείκουν εἰς τὰ κελεύσματά του.

17,12

Καὶ

ἔθετο

σκότος 12 Σκότος ἤπλωσεν ὁλόγυρά του καὶ ἀπέκρυψε τὸ 12 Εἰς σκότος μυστηρίου ἐκρύβη τὸ ἀπροσπέλαστον μεγαλεῖον του.

ἀποκρυφὴν

αὐτοῦ·

κύκλῳ ἄπειρον μεγαλεῖον του. Γύρω του ἡπλώθη ἡ σκηνή του Τριγύρω του ἐξηπλώθη ἡ σκηνή του, ὄχι ἀπὸ ὑφάσματα καὶ δέρματα,

αὐτοῦ

σκηνὴ

αὐτοῦ, κατασκευασμένη ὄχι ἀπὸ ὑφάσματα καὶ δέρματα, ἀλλὰ ὡς αἱ ἀνθρώπιναι σκηναί, ἀλλ’ ἀπὸ σκοτεινὰ καὶ γεμᾶτα νερὸ

ἡ

σκοτεινὸν ὕδωρ ἐν νεφέλαις ἀπὸ σκοτεινὰ νέφη βροχῆς, τὰ ὁποῖα μεταφέρονται ἀπὸ σύννεφα, ποὺ ὑψοῦνται μετέωρα εἰς τὸν ἀέρα καὶ μεταφέρονται ἀπὸ
ἀέρων.

τοὺς πνέοντας ἀνέμους.

τοὺς πνέοντας ἀνέμους.

17,13 Ἀπὸ τῆς τηλαυγήσεως 13 Ἀπὸ τὴν ἀπαστράπτουσαν λαμπρότητα τῆς θείας 13
ἐνώπιον

αὐτοῦ

αἱ

νεφέλαι παρουσίας

του

ἐπερνοῦσαν

τὰ

σύννεφα

17,14

κάρβουνα, ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν του.
Καὶ

οὐρανοῦ

ἐβρόντησεν
Κύριος,

τὴν

ἐκτυφλωτικὴν

καὶ

πανταχοῦ

ἀπαστράπτουσαν

καὶ λαμπρότητα τῆς παρουσίας του ἐπέρασαν κατακόκκινα τὰ σύννεφα

διῆλθον, χάλαζα καὶ ἄνθρακες ἐξαπελύθησαν χάλαζα καὶ οἱ κεραυνοί, ἀναμμένα καὶ
πυρός.

Ἀπὸ

ἑξαπελύθησαν

χάλαζα

καὶ

ἀναμμένα

κάρβουνα

πρὸς

ἑξαφανισμὸν τῶν ἐχθρῶν του.

ἐξ 14 Ὁ Κύριος ἔστειλεν ἀπὸ τὸν οὐρανὸν τὰς βροντάς του 14 Καὶ ἐβρόντησεν ἀπὸ τὸν οὐρανὸν ὁ Κύριος καὶ ὁ Ὕψιστος ἀφῆκε

καὶ

ὁ μὲ τοὺς κεραυνούς του. Ὁ Ὕψιστος ἀφῆκε νὰ ἀκουσθῇ ἡ τὴν τρομερὰν φωνήν του.

Ὕψιστος ἔδωκε φωνὴν αὐτοῦ·

τρομερὰ φωνή του ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν του.

17,15 ἐξαπέστειλε βέλη καὶ 15 Ἐξαπέστειλε τὰ ἰδικά του πύρινα βέλη καὶ τοὺς 15 Ἐξέπεμψε κατ’ αὐτῶν τὰ βέλη του καὶ τοὺς ἐσκόρπισε· ἐξαπέλυσε
ἐσκόρπισεν
ἀστραπὰς

αὐτοὺς
ἐπλήθυνε

καὶ διεσκόρπισε· πλῆθος ἀπὸ ἀστραπὰς καὶ βροντὰς καὶ κατ’ αὐτῶν πλῆθος ἀστραπῶν καὶ συνετάραξεν ἐν ἀσυγκρατήτῳ
καὶ κεραυνοὺς καὶ τοὺς συνετάραξε.

πανικῷ τὴν ἄνομον καὶ ἀσεβῆ παράταξίν των.

συνετάραξεν αὐτούς.
17,16 Καὶ ὤφθησαν αἱ πηγαὶ 16 Σὰν νὰ ἐστέγνωσαν τὰ ὕδατα τῆς γῆς, ὥστε 16 Καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς ὕδατα διὰ μιᾶς ἐξητμίσθησαν, ὥστε ἐφάνησαν οἱ
τῶν ὑδάτων, καὶ ἀνεκαλύφθη ἐφάνησαν αἱ πηγαὶ τῶν ὑδάτων καὶ αἱ κοῖται τῶν ἀπεξηραμμένοι πυθμένες τῶν πηγῶν των, καὶ ἐξεσκεπάσθησαν τόσον
ἀπὸ ἐπιτιμήσεώς σου, Κύριε, θεμέλια τῆς γῆς, ἀπὸ τὸν δριμὺν ἔλεγχόν σου, Κύριε, ἀπὸ ἀνεφάνησαν τὰ θεμέλια τῆς οἰκουμένης ἀπὸ τὴν ἐπιτίμησίν σου,
ἀπὸ ἐμπνεύσεως πνεύματος μίαν καὶ μόνην πνοὴν τῆς συνταρακτικῆς ὀργῆς σου.

Κύριε, ἀπὸ ἐν καὶ μόνον φύσημα τῆς τρομερὰς ὀργής σου.
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τὰ θεμέλια τῆς οἰκουμένης ποταμῶν, οἱ πυθμένες τῶν ὠκεανῶν καὶ αὐτὰ τὰ πολύ οἱ βυθοὶ τῶν θαλασσῶν καὶ τῶν ὠκεανῶν, ὥστε γυμνὰ καὶ ξηρὰ

ὀργῆς σου.
17,17 Ἐξαπέστειλεν ἐξ ὕψους 17 Καὶ ἐν μέσῳ τῆς τρομερᾶς αὐτῆς ἀναστατώσεως ὁ 17 Καὶ ἐν μέσῳ τῆς τρομερᾶς ταύτης καταστροφῆς ἐγὼ διετηρήθην
καὶ ἔλαβέ με, προσελάβετό με Κύριος ἤπλωσε τὸ χέρι του ἀπὸ τὸν οὐρανόν, μὲ ἔπιασε σῶος. Ἔστειλεν ὁ Κύριος ἐκ τοῦ ἁγίου ὕψους του τὸν ἄγγελόν του καὶ
ἐξ ὑδάτων πολλῶν.

καὶ μὲ ἔφερε πλησίον του, μὲ ἀνέσυρεν ἀπὸ τοὺς μὲ ἐπῆρε, μὲ ἐπῆρε στοργικῶς καὶ μὲ ἔσωσεν ἀπὸ ὕδατα πολλά, εἰς τὰ
πολλοὺς

κινδύνους,

οἱ

ὁποῖοι

σὰν

πολλὰ

ὕδατα ὁποῖα ἐκινδύνευον νὰ πνιγῶ.

ἀπειλοῦσαν νὰ πνίξουν τὴν ζωήν μου.
17,18 Ρύσεταί με ἐξ ἐχθρῶν 18 Μὲ ἐγλύτωσε καὶ θὰ μὲ γλυτώσῃ ὁ Κύριος ἀπὸ τοὺς 18 Μὲ ἐγλύτωσεν ἀπὸ τοὺς ἰσχυροὺς ἐχθρούς μου καὶ ἀπὸ ἐκείνους,
μου

δυνατῶν,

μισούντων

καὶ

ἐκ

με

τῶν ἰσχυροὺς ἐχθρούς μου, οἱ ὁποῖοι μὲ μισοῦν, ὁσονδήποτε οἵτινες μὲ ἐμίσουν καὶ ἀσφαλῶς θὰ μὲ ἐξώντωναν, διότι εἶχον
ὅτι ἰσχυρότεροι ἀπὸ ἐμὲ καὶ ἂν εἶναι αὐτοί.

ἐνισχυθῆ καὶ στερεωθῆ πολὺ περισσότερον ἀπὸ ἐμέ.

ἐστερεώθησαν ὑπὲρ ἐμέ.
17,19 Προέφθασάν με ἐν ἡμέρᾳ 19 Αὐτοὶ μὲ ἐπρόφθασαν αἰφνιδίως εἰς τὰς πλέον 19 Μὲ ἐπρόφθασαν εἰς ἡμέραν, ποὺ ὑπέφερα πολὺ καὶ οἱ κυκλοῦντες
κακώσεώς μου, καὶ ἐγένετο κρισίμους καὶ περιπετειώδεις στιγμὰς τῆς ζωῆς μου, μὲ κίνδυνοι εἶχον καταλήξει εἰς τὸ ἀπροχώρητον, καὶ ὁ Κύριος ἔγινε τὸ
Κύριος ἀντιστήριγμά μου

ἀλλὰ ὁ Κύριος ὑπῆρξε τὸ στήριγμά μου καὶ ὁ κατ’ αὐτῶν στήριγμά μου καὶ ἡ ἀκαταμάχητος προστασία μου.
ὑπερασπιστής μου ἐναντίον αὐτῶν.

17,20

καὶ

ἐξήγαγέ

με

εἰς 20 Ἀπὸ τὴν στενόχωρον θέσιν μου μὲ ἔβγαλεν εἰς ἄνεσιν 20 Καὶ ἀπὸ τὴν στενοχωρίαν μου μὲ ἐξήγαγεν εἰς πλάτος

πλατυσμόν, ρύσεταί με, ὅτι καὶ ἀναψυχήν. Μὲ ἐγλύτωσεν ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς, διότι μὲ ἀνακουφίσεως καὶ ἀσφαλείας. Καὶ μὲ ἐγλύτωσε, θὰ μὲ γλυτώσῃ δὲ καὶ
ἠθέλησέ με.

ἠγάπησεν.

εἰς τὸ μέλλον, διότι ὡς εὔσπλαγχνος καὶ ἐλεήμων μὲ ἠγάπησε.

17,21 Καὶ ἀνταποδώσει μοι 21 Ὁ Κύριος ἔτσι μὲ ἀντήμειψε διὰ τὴν ἀθωότητά μου. 21 Καὶ θὰ μοῦ ἀνταποδώσῃ ὁ Κύριος σύμφωνα μὲ τὴν πρόθεσιν καὶ
Κύριος κατὰ τὴν δικαιοσύνην Σύμφωνα μὲ τὴν καθαρότητα τῶν χειρῶν μου ὁ Κύριός τὴν προσπάθειάν μου να πορεύωμαι κατὰ τὸ θέλημά του καὶ νὰ
μου καὶ κατὰ τὴν καθαριότητα μοῦ ἀνταπέδωσε καὶ θὰ μοῦ ἀνταποδώσῃ ἀμοιβὰς καὶ προοδεύω εἰς πᾶσαν ἀρετήν· καὶ σύμφωνα μὲ τὴν διάθεσιν καὶ
τῶν χειρῶν μου ἀνταποδώσει εὐεργεσίας,

φροντίδα μου, ὅπως φυλάξω τὰς χεῖρας μου ἁγνὰς καὶ καθαρὰς ἀπὸ

μοι,

πᾶσαν δολιότητα καὶ ἀδικίαν, θὰ μὲ ἀνταμείψῃ ὁ Κύριος.

17,22 ὅτι ἐφύλαξα τὰς ὁδοὺς 22 διότι ἐγὼ ἐφύλαξα τὰς ἐντολὰς τοῦ Κυρίου, δὲν 22 Διότι ἐφύλαξα τὰς ἐντολὰς τοῦ Κυρίου καὶ δὲν ἠσέβησα ποτὲ εἰς
Κυρίου καὶ οὐκ ἠσέβησα ἀπὸ ἠσέβησα ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ μου.

τὸν Θεόν μου.

τοῦ Θεοῦ μου,
αὐτοῦ ἐνώπιόν μου, καὶ τὰ δικαίας του κρίσεις καὶ ποτὲ αἱ ἐντολαί του δὲν μου ὅλας τὰς δικαίας κρίσεις, τὰς ὁποίας ἔκαμεν ὁ Θεὸς καὶ δι’ ἄτομα
δικαιώματα

αὐτοῦ

ἀπέστησαν ἀπ' ἐμοῦ.

οὐκ ἀπεμακρύνθησαν ἀπὸ τὴν σκέψιν καὶ τὴν καρδίαν μου.

καὶ διὰ λαοὺς ὁλοκλήρους, καὶ ὅσα δικαιοῦται ὡς Κύριος καὶ
δημιουργός μας νὰ ἀξιοῖ ὅπως φυλάττῃ ὁ καθένας μας, δὲν ἔφυγαν
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17,23 ὅτι πάντα τὰ κρίματα 23 Διότι πάντοτε εἶχα καὶ ἔχω πρὸ ὀφθαλμῶν τὰς 23 Διότι δὲν ἐλησμόνησα ποτέ, ἀλλ' εἶχα πάντοτε πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν

ποτὲ ἀπὸ τὸν νοῦν μου καὶ ἀπὸ τὴν καρδίαν μου.
17,24 Καὶ ἔσομαι ἄμωμος μετ' 24 Ἤμην καὶ θὰ εἶμαι ἄμωμος καὶ εἰλικρινὴς ἀπέναντί 24 Καὶ ὅπως εἰς τὸ παρελθὸν οὕτω καὶ εἰς τὸ μέλλον θὰ εἶμαι πάντοτε
αὐτοῦ καὶ φυλάξομαι ἀπὸ τῆς του καὶ θὰ προφυλαχθῶ ἀπὸ κάθε ἁμαρτίαν.

ἄμεμπτος εἰς τὰς μετ’ αὐτοῦ σχέσεις μου· καὶ θὰ προφυλάττωμαι

ἀνομίας μου.

πάντοτε ἀπὸ τὴν ἀνομίαν, ἡ ὁποία λόγῳ τοῦ προπατορικοῦ
ἁμαρτήματος ἔγινε πλέον ἰδική μου καὶ δευτέρα φύσις μου.

17,25 Καὶ ἀνταποδώσει μοι 25 Ὁ Κύριος θὰ μοῦ ἀνταποδώσῃ, σύμφωνα μὲ τὸν 25 Καὶ θὰ μοῦ ἀνταποδώσῃ ὁ Κύριος σύμφωνα μὲ τὴν πρόθεσιν καὶ
Κύριος κατὰ τὴν δικαιοσύνην ἀγῶνα μου νὰ ζῶ κατὰ τὸ θέλημά του καὶ σύμφωνα μὲ προσπάθειάν μου νὰ πορεύωμαι κατὰ τὸ θέλημά του καὶ νὰ προοδεύω
μου καὶ κατὰ τὴν καθαριότητα τὴν προσπάθειάν μου νὰ διατηρῶ τὰς χεῖρας μου ἁγνὰς εἰς πᾶσαν ἀρετήν, καὶ σύμφωνα μὲ τὴν σπουδήν μου ὅπως φυλάξω
τῶν χειρῶν μου ἐνώπιον τῶν καὶ καθαρὰς ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν του.

τὰς χεῖρας μου ἁγνὰς καὶ καθαρὰς ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν του, οἱ

ὀφθαλμῶν αὐτοῦ.

ὁποῖοι παρακολουθοῦν καὶ ἐποπτεύουν τὰ πάντα.

17,26 Μετὰ ὁσίου ὅσιος ἔσῃ, 26 Σύ, Κύριε, πρὸς τὸν ἀφωσιωμένον εἰς σὲ θὰ φέρεσαι 26 Ὦ Κύριε, ὅπως συμπεριφέρονται πρὸς σὲ οἱ ἄνθρωποι, τοιοῦτος καὶ
καὶ μετὰ ἀνδρὸς ἀθῴου ἀθῷος μὲ στοργὴν καὶ ἀγάπην. Πρὸς τὸν ἀθῶον καὶ ἠθικῶς σὺ δεικνύεσαι πρὸς αὐτούς. Εἰς τὸν ἀφωσιωμένον εἰς σὲ καὶ τὸν
ἔσῃ,

ἄμεμπτον θὰ δείχνεσαι ἀθῶος καὶ ἄμεμπτος.

φιλεύσπλαγχνον, ὅσιος καὶ φιλεύσπλαγχνος θὰ παρουσιάζεσαι
πάντοτε καὶ σύ. Πρὸς τὸν ἀθῷον καὶ ἠθικῶς ἄμεμπτον, ἀθῷος καὶ
ἄμεμπτος θὰ δεικνύεσαι καὶ σύ.

17,27

καὶ

ἐκλεκτὸς

μετὰ
ἔσῃ

ἐκλεκτοῦ 27 Μὲ τὸν ἐκλεκτὸν θὰ εἶσαι σὺ πάντοτε ἐκλεκτός. 27 Καὶ μὲ τὸν ἐκλεκτὸν ἐκλεκτὸς θὰ εἶσαι πάντοτε καὶ σύ. Καὶ
καὶ

μετὰ Ἀπέναντι

στρεβλοῦ διαστρέψεις.

ὅμως

τοῦ διεστραμμένου

ἀνθρώπου

θὰ ἀπέναντι τοῦ στρεβλοῦ καὶ διεστραμμένου ἀνθρώπου, ἀνάποδος θὰ

ἀλλάζῃς τρόπον καὶ θὰ φαίνεται στρεβλὴ ἡ ἰδική σου ἐμφανισθῇ καὶ ἡ ἰδική σου εὐθεῖα καὶ δικαία ἐν πᾶσι συμπεριφορά.
εὐθεῖα καὶ δικαία συμπεριφορά.

17,28 Ὅτι σὺ λαὸν ταπεινὸν 28 Διότι σὺ τὸν ταπεινωμένον καὶ τὸ ἔλεός σου ζητοῦντα 28 Διότι σὺ τὸν τεταπεινωμένον καὶ ἐπικαλούμενον τὴν προστασίαν
σώσεις

καὶ

ὀφθαλμοὺς λαὸν τὸν σώζεις καὶ τὸν εὐλογεῖς πάντοτε. Ἐνῷ τοὺς σου λαόν, τὸν σώζεις καὶ τὸν εὐλογεῖς πάντοτε, ἐνῷ τοὺς ὀφθαλμοὺς

ὑπερηφάνων ταπεινώσεις.

ἀλαζονικοὺς

ὀφθαλμοὺς

τῶν

ὑπερηφάνων

τοὺς ποὺ μὲ ἀγερωχίαν σηκώνουν ὑψηλὰ οἱ ὑπερήφανοι, τοὺς ταπεινώνεις

ἀναγκάζεις νὰ χαμηλώσουν κατησχυμμένοι εἰς τὴν γῆν. καὶ τοὺς ἑξαναγκάζεις νὰ χαμηλώνουν ἐντροπιασμένοι πρὸς τὴν γῆν.
17,29 Ὅτι σὺ φωτιεῖς λύχνον 29 Σύ, Κύριε, ἀνεζωογόνησες καὶ θὰ ἀναζωογονῇς τὸν 29 Δι’ αὐτὸν τὸν λόγον θὰ ἐξακολουθῇς σύ, Κύριε ὁ Θεός μου, νὰ
μου, Κύριε ὁ Θεός μου, φωτιεῖς λύχνον τῆς ζωῆς μου. Σύ, Κύριε ὁ Θεός μου, ἔρριψες τὸ χύνῃς ἔλαιον εὐημερίας καὶ χαρᾶς εἰς τὸν λύχνον τῆς ὑπάρξεώς μου,
φῶς τῆς χαρᾶς καὶ διέλυσες τὸ σκοτάδι τῆς δυστυχίας σὺ θὰ φωτίζῃς καὶ θ’ ἀποδιώκῃς ἀπὸ τὸν δρόμον τῆς ζωῆς μου τὸ
μου.

σκότος τῆς συμφορᾶς, τῆς πλάνης καὶ τοῦ θανάτου.

17,30 Ὅτι ἔν σοὶ ρυσθήσομαι 30 Μὲ τὴν δύναμίν σου πάντοτε θὰ σώζωμαι ἀπὸ τοὺς 30 Διότι διὰ τῆς βοηθείας σου θὰ γλυτώνω καὶ θὰ ἀπαλλάσσωμαι ἀπὸ
ἀπὸ παρατηρίου καὶ ἐν τῷ Θεῷ κινδύνους καὶ τοὺς πειρασμοὺς καὶ μὲ τὴν βοήθειάν σου οἰονδήποτε πειρασμὸν καὶ μὲ τὴν προστασίαν καὶ ἐνίσχυσιν σοῦ τοῦ
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τὸ σκότος μου.

μου ὑπερβήσομαι τεῖχος.

θὰ ὑπερπηδῶ κάθε ἀνυπέρβλητον διὰ τὰς ἀνθρωπίνας Θεοῦ μου θὰ ὑπερπηδῶ κάθε ἐμπόδιον καὶ δυσκολίαν, ποὺ ὡς ἄλλο
δυνάμεις τεῖχος, κάθε δυσκολίαν.

ἀνυπέρβλητον τεῖχος θὰ παρεμβάλλεται εἰς τὴν πορείαν μου.

17,31 Ὁ Θεός μου, ἄμωμος ἡ 31 Ὁ δρόμος καὶ ὁ τρόπος τῆς ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ μου 31 Τοῦ Θεοῦ μου αἱ μέθοδοι καὶ αἱ οἰκονομίαι εἶναι ἄμεμπτοι αἱ
ὁδὸς αὐτοῦ, τὸ λόγια Κυρίου εἶναι ἄμεμπτα. Τὰ λόγια τοῦ Κυρίου εἶναι, πῦρ, ποὺ ὑποσχέσεις καὶ αἱ ἐπαγγελίαι τοῦ Κυρίου ἔχουν δοκιμασθῇ καὶ
πεπυρωμένα,

ὑπερασπιστής φωτίζει καὶ κατακαίει. Εἶναι ὑπεραπιστὴς ὅλων ἐκείνων, εὑρέθησαν ὑπὸ τῆς πείρας τῶν γενεῶν πάντοτε ἀληθεύουσαι. Τὸ

ἐστι πάντων τῶν ἐλπιζόντων οἱ ὁποῖοι ἐλπίζουν εἰς αὐτόν.

ὑπεσχέθη καὶ δι’ αὐτὸ εἶναι ὑπερασπιστὴς ὅλων ὅσοι ἐλπίζουν εἰς

ἐπ' αὐτόν.

αὐτόν. Εἶναι δὲ ἡ ὑπεράσπισις καὶ βοήθειά του ἀκαταγώνιστος.

17,32 Ὅτι τίς Θεός πλὴν τοῦ 32

Διότι,

ποιὸς

ἄλλος

Θεὸς

εἶναι

ἀληθινὸς

καὶ 32 Διότι ποῖος ἄλλος εἶναι Θεὸς ἐκτὸς τοῦ Κυρίου; Καὶ ποῖος ἄλλος

Κυρίου, καὶ τίς Θεός πλὴν τοῦ πραγματικὸς ἐκτὸς τοῦ Κυρίου μας; Καὶ ποιὸς Θεὸς εἶναι εἶναι Θεὸς ἀληθινὸς καὶ πανίσχυρος ἐκτὸς τοῦ Θεοῦ μας;
Θεοῦ ἡμῶν;

τόσον ἰσχυρὸς καὶ ἀγαθὸς πλὴν τοῦ Θεοῦ μας;

17,33 Ὁ Θεός ὁ περιζωννύων 33 Αὐτὸς ὁ ἀληθινὸς καὶ παντοδύναμος Θεὸς μὲ 33 Ὁ Θεὸς μὲ περιβάλλει τριγύρω ὁλόκληρον ὡς διὰ ζώνης μὲ δύναμιν
μὲ δύναμιν καὶ ἔθετο ἄμωμον περιέζωσε μὲ μεγάλην καὶ ἀκατανίκητον δύναμιν, μὲ ἀκαταγώνιστον καὶ αὐτὸς κατέστησεν ἄμεμπτον τὸν δρόμον τῆς ζωῆς
τὴν ὁδόν μου·

ἀνέδειξεν ἄμεμπτον καὶ καθαρὸν εἰς τοὺς δρόμους τῆς μου, ἐλεύθερον ἀπὸ κάθε δυσχέρειαν καὶ σκάνδαλον.
ζωῆς μου.

17,34

καταρτιζόμενος

τοὺς 34 Αὐτὸς κάμνει εὐκίνητα τὰ πόδια μου, τοὺς δίδει τὴν 34 Αὐτὸς καταρτίζει καὶ ἐνδυναμώνει τοὺς πόδας μου, δίδων εἰς

πόδας μου ὡσεὶ ἐλάφου καὶ ἐπὶ ταχύτητα τῆς ἐλάφου, ὥστε μὲ εὐκολίαν νὰ ὑπερπηδῶ αὐτοὺς τὴν εὐκινησίαν καὶ ταχύτητα τῆς ἐλάφου, ὥστε εὐχερῶς νὰ
τὰ ὑψηλὰ ἱστῶν με·

κινδύνους καὶ δυσκολίας. Αὐτὸς μὲ ἀνεβάζει εἰς τὰ ὅρη ὑπερπηδῶ τοὺς κινδύνους, καὶ αὐτὸς μὲ ἀναβιβάζει εἰς ὅρη ὑψηλὰ καὶ
τὰ ὑψηλά, ἀσφαλῆ ἀπὸ κάθε ἀπειλήν.

εἰς ἀσφαλεῖς ἀπὸ κάθε ἀπειλὴν τόπους.

17,35 διδάσκων χεῖράς μου εἰς 35 Αὐτὸς γυμνάζει καὶ διδάσκει τὰ χέρια μου, νὰ 35 Αὐτὸς γυμνάζει καὶ ἀσκεῖ τὰς χεῖρας μου νὰ πολεμοῦν νικηφόρως
πόλεμον

καὶ

ἔθου

τόξον πολεμοῦν νικηφόρως. Κατέστησε τοὺς βραχίονάς μου καὶ κατέστησε τοὺς βραχίονάς μου δυνατοὺς καὶ ἀθραύστους ὡς νὰ

χαλκοῦν τοὺς βραχίονάς μου·
17,36

καὶ

ἔδωκάς

εὐκινήτους καὶ ἰσχυροὺς ὡσὰν χάλκινον τόξον.

ἦσαν τόξον χαλκοῦν εὐλύγιστον καὶ ἀσύντριπτον.

μοι 36 Σύ, Κύριε, ηὐδόκησες νὰ μὲ ὑπερασπίσῃς ἀπέναντι 36 Καὶ ηὐδόκησας, Κύριε, νὰ μὲ ὑπερασπίσῃς ὁπλίζων με δι' ἀσπίδος

ὑπερασπισμὸν σωτηρίας, καὶ ἡ τῶν ἐχθρῶν μου καὶ νὰ μοῦ χαρίσῃς τὴν σωτηρίαν. Ἡ σωτηρίας. Καὶ ἡ δεξιά σου μὲ ὑπεβάστασε καὶ μὲ ἐκράτησε ἀπὸ τὴν
δεξιά σου ἀντελάβετό μου, καὶ προστατευτικὴ δεξιά σου μὲ ὑπεβάστασε, ἡ πατρική σου χεῖρα, καὶ ἡ πατρικὴ παιδαγωγία καὶ καθοδήγησίς σου μὲ συμβουλὰς
ἡ παιδεία σου ἀνώρθωσε με εἰς παιδαγωγία καὶ καθοδήγησις μὲ ἀνώρθωσε τελείως. ἢ καὶ τιμωρίας μὲ ἐσήκωσεν ὄρθιον καὶ μὲ διώρθωσε τελείως. Καὶ ἡ
τέλος, καὶ ἡ παιδεία σου αὐτή Αὐτὴ ἡ παιδαγωγία σου, Κύριε, θὰ ἐξακολουθῇ νὰ μὲ παιδεία σου αὐτὴ θὰ ἐξακολουθῇ νὰ μὲ διδάσκῃ.
17,37

διδάσκῃ.
Ἐπλάτυνας

τὰ 37 Ἄνοιξες δρόμους πλατεῖς καὶ ἀσφαλεῖς εἰς τὴν 37 Σὺ ἀπεμάκρυνας τὰς παγίδας καὶ τὰ σκάνδαλα ποὺ μοῦ

διαβήματά μου ὑποκάτω μου, πορείαν τῆς ζωῆς μου, Κύριε, καὶ δὲν ἐκουράσθησαν οὔτε ἐπροκάλουν στενοχωρίας καὶ κινδύνους καὶ οὕτω κατέστησας
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μὲ διδάξει.

καὶ οὐκ ἠσθένησαν τὰ ἴχνη ἐξησθένησαν τὰ πέλματά μου.

εὐρυχώρους καὶ πλατεῖς κάτωθι τῶν ποδῶν μου τοὺς τόπους τῶν

μου.

περασμάτων μου, καὶ δὲν ἐκουράσθησαν οὐδὲ ἐξησθένησαν τὰ
πέλματά μου.

17,38 Καταδιώξω τοὺς ἐχθρούς 38 Κατεδίωξα τοὺς ἐχθρούς μου καὶ τοὺς κατέφθασα, 38 Κατεδίωξα τοὺς ἐχθρούς μου καὶ τοὺς κατέφθασα φεύγοντας ἐν
μου καὶ καταλήψομαι αὐτοὺς ἐνῷ ἔφευγαν πανικόβλητοι, καὶ δὲν ἐγύρισα ὀπίσω, πανικῷ καὶ δὲν ἔστρεψα ὀπίσω ἕως ὅτου ἐξωντώθησαν καὶ ἐξέλιπον.
καὶ οὐκ ἀποστραφήσομαι, ἕως μέχρις ὅτου ἐκεῖνοι ἐξωντώθησαν καὶ ἐξέλιπον.
ἂν ἐκλείπωσιν·
17,39 ἐκθλίψω αὐτούς, καὶ οὐ 39 Τοὺς συνέθλιψα μὲ τὴν δύναμίν σου καὶ δὲν 39 Τοὺς ἔσφιγξα καὶ τοὺς ἔλειωσα κυριολεκτικῶς καὶ δὲν ἠμπόρεσαν
μὴ

δύνωνται

στῆναι, ἠμπόρεσαν νὰ σταθοῦν, ἀλλ' ἔπεσαν κάτω ἀπὸ τὰ πόδιά νὰ σταθοῦν, ἀλλ’ ἔπεσαν κάτω ἀπὸ τοὺς πόδας μου.

πεσοῦνται ὑπὸ τοὺς πόδας μου.
μου.
17,40

Καὶ

δύναμιν

περιέζωσάς
εἰς

συνεπόδισας

πάντας

ἐπανισταμένους

με 40 Σὺ ἀπὸ ὅλα τὰ σημεῖα μὲ ἐνέδυσες μὲ δύναμιν, διὰ νὰ 40 Καὶ μὲ ἔζωσες τριγύρω μὲ δύναμιν διὰ νὰ πολεμῶ νικηφόρως, τοὺς

πόλεμον, πολεμῶ πάντοτε νικηφόρως. Περιέπλεξες τὰ πόδια των ἐπεδίκλωσες καὶ ἔπεσαν ὑπὸ τοὺς πόδας μου ὅλοι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι
ἐπ'

τοὺς καὶ ἔπεσαν κάτω ἀπὸ τὰ πόδια μου ὅλοι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἐπαναστατοῦν ἐναντίον μου.
ἐμὲ ἐπαναστατοῦν ἐναντίον μου.

ὑποκάτω μου.
17,41 Καὶ τοὺς ἐχθρούς μου 41 Ἔτρεψες εἰς φυγὴν τοὺς ἐχθρούς μου. Πανικόβλητοι 41 Καὶ ἔτρεψας εἰς φυγὴν τοὺς ἐχθρούς μου, οἱ ὁποῖοι πανικόβλητοι
ἔδωκάς μοι νῶτον καὶ τοὺς ἐγύρισαν πρὸς ἐμὲ τὴν πλάτην των. Παρέδωκες εἰς ἔστρεψαν πρὸς ἑμὲ τὰ νῶτα των, καὶ παρέδωκας εἰς καταστροφὴ καὶ
μισοῦντάς με ἐξωλόθρευσας.

ὁλοκληρωτικὴν καταστροφὴν ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι μὲ ὁλοτελῆ ὄλεθρον ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι μὲ ἐμίσουν.
ἐμισοῦσαν.

17,42 Ἐκέκραξαν, καὶ οὐκ ἦν ὁ 42 Καὶ ἐπάνω εἰς τὴν ἀπέλπιδα φυγὴν καὶ τὸν πανικόν 42

Καὶ

ἐν

τῇ

ἀπελπισία

των

ἐφώναξαν

ζητοῦντες

τὴν

σῴζων πρὸς Κύριον, καὶ οὐκ των ἐκραύγασαν ζητοῦντες τὴν βοήθειάν σου, ἀλλὰ δὲν βοηθειάν σου καὶ δὲν ὑπῆρξε σωτὴρ δι' αὐτούς·μὲ ἀγωνιώδη κραυγὴν
εἰσήκουσεν αὐτῶν.

ὑπῆρχε δι' αὐτοὺς σωτήρ. Ἔκραξαν πρὸς σέ, ἀλλὰ δὲν ἀπηυθύνθησαν πρὸς τὸν Κύριον, καὶ δὲν τοὺς εἰσήκουσε.
τοὺς εἰσήκουσες.

17,43 Καὶ λεπτυνῶ αὐτοὺς ὡσεὶ 43 Μὲ τὴν ἰδικήν σου βοήθειαν τοὺς συνέτριψα. Τοὺς 43 Καὶ τοὺς συνέτριψα σὰν λεπτὸν χνοῦδι ποὺ τὸ φυσᾷ καὶ τὸ
χνοῦν κατὰ πρόσωπον ἀνέμου, ἔκαμα σὰν ἀνάλαφρο χνούδι, τὸ ὁποῖον διασκορπίζει ὁ σκορπίζει ὁ ἄνεμος· τοὺς καταπάτησα καὶ τοὺς μετέβαλα εἰς ψιλὴν
αὐτούς.

πατοῦν οἱ ἄνθρωποι εἰς τὰς πλατείας.

καταπατεῖται εἰς τοὺς πλατεῖς καὶ πολυσυχνάστους δρόμους.

17,44 Ρύσῃ με ἐξ ἀντιλογίας 44 Μὲ ἐγλύτωσες, γλύτωσέ με καὶ εἰς τὸ μέλλον ἀπὸ 44 Μὲ ἐγλύτωσες(Εἰς τὸ ἑβραϊκὸν πρωτοτύπον ἐκφέρεται εἰς ἀόριστον,
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ὡς πηλὸν πλατειῶν λεανῶ ἄνεμος. Τοὺς ἐπολτοποίησα ὡσὰν τὴν λάσπην, ποὺ σκόνην, σὰν αὐτήν, εἰς τὴν ὁποίαν μετατρέπεται ἡ λάσπη, ποὺ

λαοῦ,

καστήσεις

με

εἰς ἀντιθέσεις καὶ ἐμφυλίους πολέμους τοῦ ἰσραηλιτικοῦ καθὼς καὶ τὸ ἐπακολουθοῦν <καταστήσεις με>. ) ἀπὸ τὰς ἐμφυλίους

κεφαλὴν ἐθνῶν. Λαός, ὃν οὐκ λαοῦ.
ἔγνων, ἐδούλευσέ μοι,

Μὲ

ἐγκατέστησες

κυρίαρχον

καὶ

εἰς

ἄλλα διαμάχας τοῦ Ἰουδαϊκοῦ λαοῦ, τὸν ὁποῖον οἱ συγγενεῖς τοῦ Σαοὺλ

εἰδωλολατρικά ἔθνη. Λαός, τὸν ὁποῖον δὲν ἐγνώριζα ἐζήτουν νὰ διαιρέσουν. Σὺ μὲ ἐγκατέστησας ἀρχηγὸν καὶ κεφαλὴν
προηγουμένως, ἔγινεν ὑποτελὴς εἰς ἐμέ.

ἐθνῶν, ὥστε νὰ κυριαρχῶ ἐπὶ τῶν γειτονικῶν βασιλέων. Λαὸς
μακρυνός, τὸν ὁποῖον δὲν εἶχον γνωρίσει ποτέ, ὑπεδουλώθη εἰς ἐμὲ
καὶ μοῦ προσέφερε φόρον ὑποταγῆς.

17,45

εἰς

ἀκοὴν

ὠτίου 45 Ὅταν ἤκουσε τὴν φήμην τῶν κατορθωμάτων καὶ τῆς 45 Εὐθὺς ὡς ἤκουσε περὶ ἐμοῦ καὶ ἡ περὶ τῶν νικῶν μου φήμη

ὑπήκουσέ μου· υἱοὶ ἀλλότριοι δόξης μου, ἔγινεν ὑπήκοός μου. Ξένοι λαοὶ ἕνεκα φόβου ἔφθασεν εἰς τὰ ὦτα του, ἔγινεν ὑπήκοός μου. Υἱοὶ ἀλλογενεῖς καὶ
ἐψεύσαντό μοι

ὑπεκρίθησαν φιλίαν καὶ ὑποταγὴν εἰς ἐμέ.

ξένοι ἐκ φόβου ὑπεκρίθησαν εἰς ἑμὲ τὸν φίλον καὶ ἐξ ἀνάγκης
ὑπετάγησαν.

17,46

υἱοὶ

ἀλλότριοι 46

Ἀλλοεθνεῖς

λαοὶ

ἐχρηστεύθησαν

σὰν

παλαιὰ 46 Υἱοὶ ἀλλοεθνεῖς κατέστησαν ἄχρηστοι ὡς πεπαλαιωμένα καὶ

ἐπαλαιώθησαν καὶ ἐχώλαναν ἐφθαρμένα ἐνδύματα, σὰν χωλοὶ ἐσκόνταφταν εἰς τοὺς μαραμένα φύλλα καὶ δὲν ἠμπόρεσαν νὰ σταθοῦν ἀκλόνητοι εἰς τοὺς
ἀπὸ τῶν τρίβων αὐτῶν.

δρόμους των.

πόδας των, ἀλλ’ ὡς χωλοὶ ἐσκόνταπτον καὶ ἐτρίκλιζον εἰς τοὺς
δρόμους των.

17,47 Ζῇ Κύριος, καὶ εὐλογητὸς 47 Ὁ Κύριος ὅμως ζῇ καὶ θριαμβεύει. Ἂς εἶναι 47 Ζῇ εἰς τὸν αἰῶνα ὁ Κύριος. Καὶ εἶναι ἄξιος νὰ εὐλογῆται καὶ νὰ
ὁ Θεός μου, καὶ ὑψωθήτω ὁ δοξασμένος καὶ εὐλογημένος ὁ Θεός μου καὶ ἂς δοξάζεται ὁ Θεός μου. Καὶ ἂς ἀνυμνηθῇ τὸ ὕψος καὶ τὸ μεγαλεῖον τοῦ
Θεὸς τῆς σωτηρίας μου,
17,48

ὁ

Θεὸς

ὁ

ὑψώνεται καὶ ἂς ὑμνολογῆται ὁ Θεός τῆς σωτηρίας μου, Θεοῦ, ὅστις μὲ ἔσωσεν.
διδοὺς 48 διότι ὁ Θεός μου ἐξεδικήθη τοὺς ἐχθρούς μου καὶ 48 Ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος μὲ ὑπερασπίζει ἐκδικούμενος τοὺς ἐχθρούς μου

ἐκδικήσεις ἐμοὶ καὶ ὑποτάξας ὑπέταξε λαοὺς ὁλοκλήρους κάτω ἀπὸ τὰ πόδια μου.

καὶ ὁ ὁποῖος ὑπέταξεν εἰς ἐμὲ λαούς,

λαοὺς ὑπ' ἐμέ,
17,49 ὁ ρύστης μου ἐξ ἐχθρῶν 49 Αὐτὸς μὲ ἐγλύτωσεν ἀπὸ ἐχθροὺς γεμάτους ὀργὴν καὶ 49 αὐτὸς εἶναι ὁ ἐλευθερωτὴς καὶ ρύστης μου ἀπὸ ἐχθρούς, οἱ ὁποῖοι
ὀργίλων,

ἀπὸ

ἐπανισταμένων
ὑψώσεις

με,

ἀδίκου ρῦσαί με.
17,50

Διὰ

τῶν μανίαν ἐναντίον μου. Σύ, Κύριε, μὲ ἀνέδειξες νικητήν, μὲ γεμᾶτοι ὀργὴν καὶ ἀσυγκράτητον λύσσαν παραφέρονται κατ’ ἐμοῦ·
ἐπ'

ἀπὸ

ἐμὲ ἀνύψωσες καὶ μὲ ἐδόξασες ἀπέναντι ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι Σὺ θὰ μὲ ὑψώσῃς νικητὴν κατ' ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἐπαναστατοῦν κατ’
ἀνδρὸς εἶχαν ἐπαναστατήσει ἐναντίον μου. Λύτρωσέ με καὶ εἰς ἐμοῦ· ἀπὸ ἄνδρα ἄδικον καὶ μοχθηρὸν γλύτωσέ με.
τὸ μέλλον ἀπὸ κάθε ἄνδρα δόλιον καὶ ἄδικον.
τοῦτο 50 Δι' ὅλα αὐτά, Κύριε, θὰ σὲ δοξολογῶ καὶ θὰ σε 50 Διὰ τοῦτο θὰ σὲ εὐχαριστήσω καὶ θὰ σὲ δοξολογήσω ἐνώπιον
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ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἔθνεσι, εὐγνωμονῶ. Μεταξὺ τῶν ἐθνῶν θὰ ψάλλω καὶ θὰ πολλῶν ἐθνῶν. Κύριε, καὶ θὰ ψάλω ὕμνους εἰς τὸ Ὄνομά σου.
Κύριε, καὶ τῷ ὀνόματί σου ὑμνολογῶ τὸ ὄνομά σου.
ψαλῶ,
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17,51 μεγαλύνων τὰς σωτηρίας 51 Δοξολογίας καὶ εὐχαριστίας θὰ ἀναπέμπω πρὸς τὸν 51 Αἴνους θὰ ἀναπέμψω εἰς δόξαν Θεοῦ, ὁ ὁποῖος συνετέλεσε
τοῦ βασιλέως αὐτοῦ καὶ ποιῶν Θεόν μου, ὁ ὁποῖος ἐπραγματοποίησε μεγαλειώδεις μεγαλειώδεις καὶ ἐκπληκτικὰς σωτηρίας ὑπὲρ τοῦ βασιλέως, ποὺ
ἔλεος τῷ χριστῷ αὐτοῦ, τῷ σωτηρίας ὑπὲρ τοῦ βασιλέως, ποὺ Αὐτὸς τὸν ἀνέδειξε αὐτὸς ἀνέδειξε, καὶ ὁ ὁποῖος δεικνύει ἔλεος εἰς τὸν ὑπ’ αὐτοῦ
Δαυὶδ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ καὶ ὁ ὁποῖος δεικνύει πάντοτε ἔλεος εἰς τὸν βασιλέα, ποὺ χρισθέντα, εἰς τὸν Δαβὶδ καὶ εἰς τοὺς ἀπογόνους του εἰς αἰωνίας
ἕως αἰῶνος.

ἔχρισεν, εἰς τὸν Δαυὶδ καὶ εἰς τοὺς ἀπογόνους του, εἰς γενεᾶς.
ὅλας τὰς κατόπιν γενεάς.

ΨΑΛΜΟΣ 18ος (ιη’)
Γιὰ νὰ ἐλευθερωθοῦν οἱ μητέρες στὴν γέννα τους
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

18,1 Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται Οἱ οὐρανοὶ μὲ τὴν ἁρμονίαν καὶ τὸ κάλλος των Οἱ οὐρανοὶ διὰ τῆς μεγαλοπρεποῦς ἁρμονίας καὶ τοῦ κάλλους των
δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν διηγοῦνται εἰς κάθε ἄνθρωπον τὴν δόξαν καὶ τὴν σοφίαν διηγοῦνται εἰς πάντα νοήμονα ἄνθρωπον τὴν ἔνδοξον σοφίαν καὶ
αὐτοῦ

ἀναγγέλλει

στερέωμα.

τὸ τοῦ Θεοῦ. Ὁ οὐρανός, ποὺ σὰν στερεὸς θόλος περιβάλλει δύναμιν τοῦ δημιουργήσαντος αὐτοὺς Θεοῦ. Τὴν ὑπερθαύμαστον δὲ
τὴν γῆν, διακηρύττει, ὅτι εἶναι ἔργον τοῦ παντοδυνάμου κτίσιν, τὴν ὁποίαν ἐποίησαν αἱ χεῖρες του, ἐξαγγέλλει ὁ οὐρανός, ποὺ
καὶ πανσόφου δημιουργοῦ.

18,3

Ἡμέρα

τῇ

ὡς ἀπέραντος στερεωμένος θόλος ἐκτείνεται ὑπεράνω ἠμῶν.

ἡμέρᾳ 3 Κάθε ἡμέρα βροντοφωνεῖ εἰς τὴν ἑπομένην ἡμέραν καὶ 3 Καὶ ἡ σιωπηλὴ αὐτὴ τοῦ ἐνάστρου οὐρανοῦ μαρτυρία περὶ τοῦ

ἐρεύγεται ρῆμα καὶ νὺξ νυκτὶ κάθε νὺξ ἀναγγέλλει εἰς τὴν ἄλλην νύκτα τὴν γνῶσιν δημιουργοῦ του εἶναι ἄπαυστος καὶ συνεχής. Ἑκάστη ἡμέρα ἀντηχεῖ
ἀναγγέλλει γνῶσιν.

διὰ τὴν ὕπαρξιν τοῦ ἀπειροτελείου Δημιουργοῦ.

καὶ διακηρύττει πολυσήμαντον λόγον εἰς τὴν ἐπακολουθοῦσαν
ἡμέραν, καὶ ἑκάστη νὺξ μεταδίδει εἰς τὴν ἐπερχομένην νύκτα τὴν περὶ
Θεοῦ Δημιουργοῦ γνῶσιν.

18,4 Οὐκ εἰσὶ

λαλιαὶ

οὐδὲ 4 Οἱ λόγοι, τοὺς ὁποίους διαλαλοῦν οἱ οὐρανοί, δὲν εἶναι 4 Αἱ λαλιαὶ δὲ καὶ οἱ λόγοι, οἵτινες ἐκβάλλονται ἀπὸ τὴν σιγηλὴν τοῦ

λόγοι, ὧν οὐχὶ ἀκούονται αἱ σιωπηλοὶ λόγοι ἀπὸ ἐκείνους, τῶν ὁποίων αἱ φωναὶ δὲν οὐρανοῦ τάξιν καὶ ἁρμονίαν, δὲν εἶναι λαλιαὶ καὶ λόγοι, τῶν ὁποίων
φωναὶ αὐτῶν·
18,5

εἰς

πᾶσαν

ἀκούονται παντοῦ.
τὴν

δὲν ἀκούονται αἱ φωναί.

γῆν 5 Τουναντίον, εἰς ὁλόκληρον τὴν γῆν ἐξῆλθε καὶ 5 Ἀλλ’ ὡς ἄλλος μουσικὸς καὶ ἁρμονικὸς φθόγγος ἀντηχοῦν καθ’

εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης οἰκουμένης οἱ λόγοι των.

μεμακρυσμένα ὅρια τῆς οἰκουμένης. Εἰς τρόπον ὥστε δὲν ὑπάρχει

τὰ ρήματα αὐτῶν.

ἔθνος καὶ γλῶσσα, ποὺ νὰ μὴ κατανοοῦν τί σημαίνουν καὶ τί ἐννοοῦν
αἱ λαλιαὶ καὶ οἱ λόγοι αὐτοί.
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ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν καὶ ἀκούεται ἡ φωνή των. Ἔφθασαν καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς ὅλην τὴν γῆν καὶ τὰ λόγια των φθάνουν εἰς τὰς ἐσχατιὰς καὶ τὰ πλέον

18,6 Ἐν τῷ ἡλίῳ ἔθετο τὸ 6 Ὁ Θεὸς τὸ φῶς τὸ ἀπρόσιτον, τὸν ἥλιον, ἔκαμεν 6 Εἰς τὸν ἥλιον ὁ οἰκῶν τὸ ἀπρόσιτον φῶς Θεὸς ἐγκατέστησε τὴν
σκήνωμα αὐτοῦ· καὶ αὐτὸς ὡς ἰδιαίτερον ἐνδιαίτημά του. Τὸν διατάσσει νὰ ἀνατέλλῃ σκηνήν του (Κατὰ τὸ Ἑβραϊκόν: Εἰς τὸν οὐρανὸν ἔθετο τὸ σκήνωμα
νυμφίος

ἐκπορευόμενος

ἐκ λαμπρὸς

ὡσὰν

νυμφίος,

ποὺ

ἐξέρχεται τοῦ ἡλίου ὁ Κύριος). Καὶ ἀνατέλλει τὸ λαμπρὸν τοῦτο ἄστρον ὡς

παστοῦ αὐτοῦ, ἀγαλλιάσεται λαμπροστολισμένος ἀπὸ τὸν νυμφικόν του θάλαμον. νυμφίος, ὁ ὁποῖος ἐξέρχεται ἀπὸ τὴν νυμφικήν του παστάδα
ὡς γίγας δραμεῖν ὁδὸν αὐτοῦ.

Ὡσὰν γίγας καὶ ἀκούραστος δρομεύς, μὲ ἀγαλλίασιν καὶ στολισμένος μὲ ἐκθαμβωτικὰ καὶ ἀπαστράπτοντα ἐνδύματα. Καὶ
χωρίς ποτὲ νὰ ἀποκάμῃ διὰ μέσου τῶν αἰώνων, διατρέχει ὅμοιος πρὸς γίγαντα καὶ δρομέα ἀκούραστον μετ’ ἀγαλλιάσεως καὶ
κάθε ἡμέραν τὸν ἀπὸ ἀνατολῶν ἕως δυσμῶν δρόμον του. χωρὶς διὰ μέσου τῶν αἰώνων νὰ ἀποκάμῃ ποτέ, προχωρεῖ να διατρέξῃ
καθ’ ἑκάστην τὸν ἀπὸ ἀνατολῶν μέχρι δυσμῶν δρόμον του.

18,7 Ἀπ' ἄκρου τοῦ οὐρανοῦ ἡ 7 Ἀπὸ τὸ ἕνα ἄκρον τοῦ οὐρανοῦ γίνεται ἡ ἔξοδός του καὶ 7 Ἀπὸ τὸ ἐν ἄκρον τοῦ οὐρανοῦ ἐξέρχεται κατὰ τὴν πρωΐαν καὶ ἕως τὸ
ἔξοδος

αὐτοῦ,

καὶ

τὸ εἰς τὸ ἄλλο ἄκρον τοῦ οὐρανοῦ τελειώνει ἡ πορεία του. ἄλλο ἄκρον τοῦ οὐρανοῦ ἐκτείνεται ὁ δρόμος, τὸν ὁποῖον θὰ διατρέξῃ

κατάντημα αὐτοῦ ἕως ἄκρου Καὶ δὲν ὑπάρχει κανείς, ὁ ὁποῖος θὰ ἠμπορέσῃ, νὰ καὶ ἐκεῖ εὑρίσκεται τὸ τέρμα, εἰς τὸ ὁποῖον θὰ καταλήξῃ. Καὶ δὲν
τοῦ οὐρανοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ὃς διαφύγῃ τὴν θερμότητά του.
ἀποκρυβήσεται

δύναται κανεὶς νὰ ἀποκρυβῇ ἀπὸ τὴν θερμότητά του.

τῆς

θέρμης

τοῦ

Κυρίου 8 Παραπάνω ὅμως ἀπὸ τὰ μεγαλεῖα, ποὺ διηγοῦνται οἱ 8 Ἀλλ’ ὑπὲρ τὴν γνῶσιν καὶ ἀποκάλυψιν τὴν ὁποίαν περὶ Θεοῦ μᾶς

αὐτοῦ.
18,8

Ὁ

νόμος

ἄμωμος, ἐπιστρέφων ψυχάς· ἡ οὐρανοί, ὑπάρχει ὁ νόμος τοῦ Κυρίου, ὁ ἄμεμπτος, ὁ μεταδίδουν οἱ οὐρανοί, ὑψοῦται φωτεινοτέρα ἡ ἐν τῷ θείῳ νόμῳ
μαρτυρία

Κυρίου

πιστή, ὁποῖος ἐπιστρέφει πλανωμένας ψυχὰς εἰς τὸν δρόμον ἀποκάλυψις. Ὁ ὑπὸ τοῦ Κυρίου δοθεὶς εἰς τὸν Ἰσραὴλ νόμος εἶναι

σοφίζουσα νήπια.

τῆς σωτηρίας, εἰς τὸν δρόμον τοῦ Θεοῦ. Αἱ ἐντολαὶ τοῦ ἄμεμπτος καὶ πάσης ἐλλείψεως καὶ πλάνης ἐλεύθερος, δι’ αὐτὸ δὲ ἔχει
Κυρίου, ποὺ ὑπάρχουν εἰς αὐτόν, εἶναι ἀληθιναὶ καὶ καὶ τὴν δύναμιν νὰ ἐπιστρέφῃ τὰς πεπλανημένας ψυχάς, φωτίζων καὶ
πισταί, γεμᾶται σοφίαν, ἱκαναὶ νὰ ἀναδείξουν σοφὰ καὶ καθοδηγὼν αὐτάς. Αἱ ἐν αὐτῷ μαρτυρούμεναι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ
αὐτὰ ἀκόμη τὰ νήπια.

ὑποσχέσεις καὶ ἀπειλαί, αἱ ἀμοιβαὶ καὶ αἱ τιμωρίαι εἶναι κατὰ πάντα
ἀξιόπιστοι καὶ θὰ πραγματοποιηθοῦν ἐπακριβῶς. Αἱ ἀπονήρευτοι δι’
αὐτὸ καὶ ἁπλαῖ ψυχαί, ποὺ στηρίζονται εἰς αὐτὰς μετὰ πάσης
ἐμπιστοσύνης, σοφίζονται καὶ συνετίζονται ὑπ’ αὐτῶν.

18,9 Τὰ δικαιώματα Κυρίου 9 Αἱ ἐντολαὶ τοῦ Κυρίου εἶναι ἀληθιναὶ καὶ τέλειαι. 9 Τὰ προστάγματα τοῦ Κυρίου, τῶν ὁποίων τὴν τήρησιν δικαιοῦται νὰ
εὐθέα, εὐφραίνοντα καρδίαν· ἡ Εὐφραίνουν τὴν καρδίαν ἐκείνου, ποὺ τὰς τηρεῖ. ἀξιοῖ παρ’ ἡμῶν, δὲν εἶναι σκληρὰ καὶ καταθλιπτικά, ἀλλὰ δίκαια καὶ
Κυρίου

τηλαυγής, Σκορπίζουν

φωτίζουσα ὀφθαλμούς·

μέχρι

τῶν

πλέον

μακρυνῶν

περάτων εὐθέα, χαροποιοῦν δὲ καὶ εὐφραίνουν τὴν καρδίαν τοῦ τηροῦντος

ἄπλετον τὸ φῶς καὶ φωτίζουν τοὺς ὀφθαλμοὺς τῶν αὐτά. Ἡ ἐντολὴ Κυρίου σκορπίζει ἄπλετον φῶς καὶ μακρόθεν ἀκόμη
ἀνθρώπων.

φωτίζει τοὺς ὀφθαλμοὺς παντὸς καλοπροαιρέτου ἀνθρώπου, ποὺ
εὑρίσκεται εἰς τὸ σκότος τῆς πλάνης καὶ τῆς ἁμαρτίας.
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ἐντολὴ

18,10 ὁ φόβος Κυρίου ἁγνός, 10 Τὸ ἱερὸν δέος, ποὺ διεγείρει εἰς τὰς καρδίας τῶν 10 Ὁ διεγείρων εἰς τὰς ψυχὰς σωτήριον καὶ εἰρηνικὸν φόβον νόμος τοῦ
διαμένων εἰς αἰῶνα αἰῶνος· τὰ ἀνθρώπων ὁ νάμος τοῦ Κυρίου καὶ ὁ εὐλαβὴς φόβος Κυρίου εἶναι ἁγνός, ἀνόθευτος ἀπὸ πλάνην, δι’ αὐτὸ δὲ καὶ δὲν
κρίματα

Κυρίου

ἀληθινά, εἶναι ἁγνός, ἀνόθευτος ἀπὸ πλάνην. Ἔχει αἰωνίαν ἰσχὺν καταλύεται ποτέ, ἀλλ’ ἔχει αἰωνίαν τὴν ἰσχὺν καὶ τὸ κῦρος αὐτοῦ. Αἱ

δεδικαιωμένα ἐπὶ τὸ αὐτό,

καὶ κῦρος. Αἱ κρίσεις καὶ αἱ ἀποφάσεις τοῦ Κυρίου, ποὺ ἐν αὐτῷ κρίσεις καὶ ἀποφάσεις τοῦ Κυρίου ἐνσωματώνουν τὴν
περιέχονται

εἰς

αὐτόν,

εἶναι

ἀληθιναὶ

ἐπιμαρτυροῦνται ὡς δίκαιαι διὰ μέσου τῶν αἰώνων.

καὶ ἀλήθειαν καὶ τὴν δικαιοσύνην καὶ ὡς τοιαῦται ἐδικαιώθησαν ὑπὸ τῆς
συμφώνου πείρας τῶν αἰώνων, ἥτις ἀπέδειξε πόσον εἶναι ἀληθεῖς.

18,11 ἐπιθυμητὰ ὑπὲρ χρυσίον 11 Τὰ λόγια τοῦ Κυρίου διὰ τοὺς καλοπροαίρετους 11 Δι’ αὐτὸ εἰς ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἐδοκίμασαν τὰ πνευματικά των
καὶ λίθον τίμιον πολὺν καὶ ἀνθρώπους εἶναι ἐπιθυμητὰ περισσότερον ἀπὸ τὸν θέλγητρα καὶ τὰς ὠφελείας των, εἶναι καὶ ἐπιθυμηταὶ περισσότερον
γλυκύτερα

ὑπὲρ

μέλι

καὶ χρυσὸν καὶ ἀπὸ πλῆθος πολυτίμων λίθων. Εἶναι ἀπὸ τὸ χρυσίον καὶ ἀπὸ πλῆθος πολυτίμων λίθων καὶ πολὺ

κηρίον.

γλυκύτερα ἀπὸ τὸ μέλι καὶ ἀπὸ τὴν κηρήθραν.

γλυκύτεραι ἀπὸ τὸ μέλι καὶ τὴν κηρήθραν.

18,12 Καὶ γὰρ ὁ δοῦλός σου 12 Ἐγὼ ἐδοκίμασα τὴν γλυκύτητά των, διότι ὁ δοῦλος 12 Ἐδοκίμασα τοῦτο καὶ ἐγώ. Διότι ὁ δοῦλος σου, Κύριε, φυλάσσει τὰ
φυλάσσει

αὐτά·

ἐν

τῷ σου, Κύριε, φυλάσσει αὐτὰ τὰ κρίματά σου. Ὅποιος τὰ κρίματά σου αὐτά, ὅποιος δὲ φυλάσσει ταῦτα θὰ ἔχῃ ἀνταπόδοσιν καὶ

φυλάσσειν αὐτὰ ἀνταπόδοσις φυλάσσει, θὰ ἔχῃ μεγάλην ἀνταπόδοσιν καὶ ἀμοιβήν.

ἀμοιβὴν πολλήν.

πολλή.
18,13

Παραπτώματα

τίς 13 Ἀδύνατον ὅμως νὰ τηρήσῃ κανεὶς ἐξ ὁλοκλήρου τὸν 13 Πόσον ὅμως παρουσιαζόμεθα ἐλλιπεῖς ἐν τῇ τηρήσει τοῦ νόμου

συνήσεις; Ἐκ τῶν κρυφίων μου Νόμον
καθάρισόν με.

σου.

Ποιὸς

ἠμπορεῖ

νὰ

γνωρίσῃ

τὰ σου! Ἀληθῶς, ποῖος δύναται νὰ γνωρίσῃ τὰ παραπτώματα, εἰς τὰ

παραπτώματα, εἰς τὰ ὁποῖα καὶ χωρὶς νὰ τὸ θέλωμεν ὁποῖα ἀκουσίως καὶ χωρὶς νὰ τὸ ἀντιληφθῇ ὑποπίπτει; Ἐκ τῶν
ὑποπίπτομεν; Ἀπὸ τὰ ἀπόκρυφα αὐτὰ παραπτώματα, κρυφίων τούτων παραπτωμάτων μου, τὰ ὁποῖα δὲν ὑπέπεσαν εἰς τὴν
ποὺ ἐγὼ ἴσως δὲν τὰ γνωρίζω καὶ οὔτε θέλω ποτὲ νὰ ἀντίληψίν μου, καθάρισόν με, Κύριε.
ἔλθουν εἰς δημοσιότητα, καθάρισόν με, Κύριε.

18,14

Καὶ

ἀπὸ

ἀλλοτρίων 14 Καὶ ἀπὸ ξένα πρὸς τὸν Νόμον σου αἰσθήματα καὶ 14 Καὶ ἀπὸ αἰσθημάτων καὶ κλίσεων ξένων καὶ ἄλλο τριῶν πρὸς τὸν

φεῖσαι τοῦ δοῦλου σου· ἐὰν μή ἔργα προφύλαξε ἐμέ, τὸν δοῦλον σου. Ἐὰν αὐτὰ δὲν μὲ νόμον σου προφύλαξε καὶ λυπήσου τὸν δοῦλον σου. Ἐὰν δὲν μὲ
μου

κατακυριεύσωσι,

ἄμωμος

ἔσομαι

τότε κυριεύσουν, τότε ἐγὼ θὰ εἶμαι ἄμεμπτος καὶ ἔτσι θὰ αἰχμαλωτίσουν ταῦτα καὶ δὲν μὲ κυριεύσουν, τότε θὰ εἶμαι ἄμεμπτος
καὶ διατηρηθῶ καθαρὸς ἀπὸ μεγάλας πτώσεις.

καὶ θὰ διατηρηθῶ καθαρὸς ἀπὸ μεγάλας ἁμαρτίας καὶ παρεκτροπάς.

καθαρησθήσομαι ἀπὸ ἁμαρτία
μεγάλης.
τὰ λόγια τοῦ στόματός μου καὶ λόγοι τῆς προσευχῆς μου καὶ αἱ εὐλαβεῖς σκέψεις καὶ οἱ στόματός μου καὶ νὰ εὐδοκήσῃς νὰ εἰσακούσῃς αὐτούς. Εἴθε καὶ ἡ
ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου ἱεροὶ πόθοι τῆς καρδίας μου θὰ εἶναι ὡς θυσία εὐσεβὴς μελέτη τῆς καρδίας μου, αἱ εὐλαβεῖς σκέψεις καὶ πόθοι αὐτῆς,
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18,15 Καὶ ἔσονται εἰς εὐδοκίαν 15 Τότε θὰ εἶναι εὐχάριστοι εἰς σὲ καὶ εὐπρόσδεκτοι οἱ 15 Καὶ εἴθε νὰ εἶναι εὐάρεστοι ἐνώπιόν σου οἱ ἱκετευτικοὶ λόγοι τοῦ

ἐνώπιόν σου διαπαντός, Κύριε, εὐπρόσδεκτος καὶ παντοτεινὴ ἐνώπιόν σου, Κύριε, βοήθέ νὰ εἶναι ὡς θυσία εὐπρόσδεκτος καὶ παντοτεινὴ ἐνώπιόν σου, Κύριε,
βοηθέ μου καὶ λυτρωτά μου.

μου καὶ λυτρωτά μου.

βοηθέ μου καὶ λυτρωτά μου.

ΨΑΛΜΟΣ 19ος (ιθ’)
Γι᾿ ἀνδρόγυνα ποὺ δὲν γεννοῦν λόγω ἀναπηρίας, γιὰ νὰ τοὺς θεραπεύσει ὁ Θεός, γιὰ νὰ μὴν χωρίσουν
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

19,1 Επακούσαι σου Κύριος ἐν Εἴθε ὦ βασιλεῦ νὰ εἰσακούσῃ ὁ Κύριος τὴν δέησίν σου Εἴθε νὰ εἰσακούσῃ ὁ Κύριος τὴν δέησίν σου, ὡ βασιλεῦ, κατὰ τὴν
ἡμέρᾳ θλίψεως, ὑπερασπίσαι κατὰ τὴν ἡμέραν αὐτὴν τῆς μεγάλης θλίψεως· εἴθε τὸ ἡμέραν αὐτὴν τῆς ἐθνικῆς δοκιμασίας, ὅτε ἐκκινεῖς εἰς πόλεμον, εἴθε
σου

τὸ

ὄνομα

τοῦ

Ἰακώβ.

Θεοῦ παντοδύναμον ὄνομα τοῦ Θεοῦ τοῦ ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ νὰ σὲ ὑπερασπίσῃ ὁ Θεὸς τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα εἶναι πύργος
νὰ σὲ ὑπερασπίσῃ ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν μας.

καταφυγῆς καὶ προστασία κραταιὰ καὶ ὁ ὁποῖος ὑπερήσπισε καὶ
προστάτευσε τὸν Ἰακώβ.

19,3

Ἐξαποστείλαι

σοι 3 Εἴθε νὰ σοῦ στείλῃ ὁ Κύριος βοήθειαν ἀπὸ τὸν ἱερόν 3 Εἴθε νὰ σοῦ ἀποστείλῃ βοήθειαν ἀπὸ τὸ ἅγιόν του θυσιαστήριον, εἰς

βοήθειαν ἐξ ἁγίου καὶ ἐκ του ναὸν καὶ νὰ σε προστατεύσῃ ἀπὸ τὸ ὄρος Σιών.

τὸ ὁποῖον πρὸ ὀλίγου τοῦ προσέφερες θυσίαν, καὶ ἀπὸ τὸ ὄρος Σιών,

Σιὼν ἀντιλάβοιτό σου.

ὅπου ἔχει κτισθῇ ὁ ναός του, νὰ σὲ βοηθήσῃ καὶ νὰ σὲ προστατεύσῃ.

19,4 Μνησθείη πάσης θυσίας 4 Εἴθε νὰ ἐνθυμηθῇ καὶ νὰ δεχθῇ εὐμενῶς ὅλας τὰς 4 Εἴθε νὰ ἐνθυμηθῇ εὐμενῶς πάσας τὰς θυσίας, ποὺ τοῦ προσέφερες,
σου καὶ τὸ ὁλοκαύτωμά σου αἱματηρὰς
πιανάτω. (διαψαλμα).

καὶ

ἀναιμάκτους

θυσίας,

ποὺ

τοῦ καὶ νὰ εὕρῃ παχὺ καὶ εὐάρεστον εἰς αὐτὸν τὸ θῦμα, ποὺ τὸ ἀφῆκες νὰ

προσέφερες, καὶ νὰ θεωρήσῃ παχὺ καὶ εὐάρεστον τὸ καῇ ὁλόκληρον εἰς τὸ θυσιαστήριόν του.
θῦμα, τὸ ὁποῖον ἀφῆκες ὁλόκληρον νὰ καῇ ἐπάνω εἰς τὸ
θυσιαστήριόν του.

19,5 Δῴη σοι Κύριος κατὰ τὴν 5 Εἴθε ὁ Κύριος νὰ σοῦ δώσῃ σύμφωνα μὲ τὰς ἁγίας 5 Εἴθε νὰ σοῦ δώσῃ ὁ Κύριος σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς καρδίας
καρδίαν σου καὶ πᾶσαν τὴν ἐπιθυμίας τῆς καρδίας σου καὶ νὰ ἐκπληρώσῃ κάθε σου καὶ ὅλα τὰ σχέδιά σου, τὰ ἀφορῶντα εἰς τὸ νὰ νικήσῃς τοὺς
βουλήν σου πληρώσαι.

ἀγαθὴν ἐπιθυμίαν καὶ ἀπόφασίν σου, χαρίζων εἰς σὲ ἐχθρούς σου, νὰ τὰ ἐκπληρώσῃ, ἐπιστέφων αὐτὰ διὰ πλήρους
νίκην ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν σου.

ἐπιτυχίας.

19,6 Ἀγαλλιασόμεθα ἐν τῷ 6 Τότε ὅλοι θὰ εὐφρανθῶμεν καὶ θὰ χαρῶμεν διὰ τὴν 6 Ὅλον τὸ ἔθνος θὰ χαρῶμεν καὶ θὰ σκιρτήσωμεν διὰ τὴν νίκην καὶ
Θεοῦ
μεγαλυνθησόμεθα.

ἡμῶν δύναμιν τοῦ ἀπείρου Θεοῦ μας θὰ ἀναδειχθῶμεν καὶ διὰ τοῦ ἀκαταγωνίστου ὀνόματος τοῦ Θεοῦ θὰ ἀναδειχθῶμεν
μεγάλοι καὶ ἔνδοξοι. Εἴθε λοιπὸν ὁ Κύριος νὰ ἐκπληρώσῃ ἔνδοξοι καὶ μεγάλοι. Εἴθε νὰ ἐκπληρώσῃ ὁ Κύριος ὅλα ὅσα

Πληρώσαι Κύριος πάντα τὰ ὅλα τὰ αἰτήματα τῆς προσευχῆς σου>.

προσευχόμενος ἐζήτησες ἀπὸ αὐτόν.
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σωτηρίῳ σου καὶ ἐν ὀνόματι σωτήριον αὐτὴν νίκην. Καὶ εἰς τὸ ὄνομα καὶ μὲ τὴν σωτηρίαν, τὴν ὁποίαν προστατευόμενος ἀπὸ τὸν Θεὸν θὰ μᾶς φέρῃς

αἰτήματά σου.
19,7 Νῦν ἔγνων ὅτι ἔσωσε 7 Τώρα ἐγὼ ὁ ἱερεύς, ποὺ προσφέρω τὴν ἱκετήριον αὐτὴν 7 Τώρα, ὅτε ἡ θυσία ἐγένετο, ἐπληροφορήθην ἐγὼ ὁ ἱερεύς, ὁ ὁποῖος
Κύριος τὸν χριστὸν αὐτοῦ· θυσίαν, ἔχω τὴν ἐσωτερικὴν πληροφορίαν καὶ ἐγνώρισα τὴν προσέφερα, ὅτι ὁ Κύριος ἔσωσε καὶ ἐχάρισε τὴν νίκην εἰς αὐτόν,
ἐπακούσεται
οὐρανοῦ

αὐτοῦ

ἁγίου

ἐξ καλά, ὅτι ὁ Κύριος θὰ σώσῃ ὀπωσδήποτε τὸν βασιλέα, τὸν ὁποῖον ἔχρισε βασιλέα. Θὰ εἰσακούσῃ τὴν προσευχήν του ἀπὸ τὸ

αὐτοῦ·

ἐν τὸν ὁποῖον αὐτὸς ἔχρισε. Θὰ ἀκούσῃ καὶ θὰ κάμῃ δεκτὰ ἐν οὐρανοῖς ἅγιον κατοικητήριόν του, τοῦ ὁποίου ἡ Σιὼν εἶναι σκιῶδες

δυναστείαις ἡ σωτηρία τῆς τὰ αἰτήματα τῆς προσευχῆς του ἀπὸ τὸν ἔνδοξον σύμβολον. Διὰ πράξεων καὶ ἐπεμβάσεων θαυμαστὴς δυνάμεως θὰ
δεξιᾶς αὐτοῦ.

οὐράνιον θρόνον του. Μὲ θαυματουργικὰς ἐπεμβάσεις συντελεσθῇ ἡ νίκη καὶ σωτηρία, τὴν ὁποίαν ἡ δεξιὰ τοῦ Κυρίου θὰ μᾶς
τῆς παντοδυνάμου δεξιᾶς του θὰ μᾶς δώσῃ τὴν χαρίσῃ.
σωτηρίαν καὶ τὸν θρίαμβον.

19,8 Οὗτοι ἐν ἅρμασι καὶ 8 Ἐκεῖνοι μὲν οἱ ἐχθροὶ ἐπέρχονται ἐναντίον μας μὲ 8 Αὐτοὶ ἐκ τῶν ἐχθρῶν μας ἐπέρχονται ἐναντίον μας μὲ ἅρματα καὶ
οὗτοι ἐν ἵπποις, ἡμεῖς δὲ ἐν πολεμικὰ ἅρματα καὶ μὲ τὸ φοβερὸν ἱππικόν των. Ἡμεῖς ἁμάξας πολεμικὰς καὶ οἱ ἄλλοι πάλιν ὁρμοῦν ἐναντίον μας μὲ ἵππους.
ὀνόματι Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν ὅμως μὲ τὸ παντοδύναμον ὄνομα τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ Ὅλην τὴν ὑλικὴν δύναμιν συνήθροισαν πρὸς ἐξόντωσίν μας. Ἠμεῖς
μεγαλυνθησόμεθα.

μας θὰ θριαμβεύσωμεν ἐναντίον των.

ὅμως ἐλπίζωμεν εἰς τὸν Θεὸν καὶ διὰ τῆς προστασίας, τὴν ὁποίαν μᾶς
παρέχει τὸ ὄνομα Κυρίου τοῦ Θεοῦ μας, θὰ ἀναδειχθῶμεν ἔνδοξοι καὶ
μεγάλοι.

19,9 Αὐτοὶ συνεποδίσθησαν 9 Καὶ ἰδοὺ ὅτι αὐτοὶ ἐπεδικλώθησαν, ἐσκόνταψαν καὶ 9 Αὐτοὶ ἐπεδικλώθησαν καὶ ἔπεσαν κατὰ γῆς ταπεινωμένοι καὶ
καὶ

ἔπεσαν,

ἡμεῖς

ἀνέστημεν

καὶ ὄρθιοι καὶ ἔχομεν κάτω ἀπὸ τὰ πόδια μας νικημένους ὄρθιοι ἔχοντες ὑπὸ τοὺς πόδας ἠμῶν τοὺς ἐχθρούς μας.

ἀνωρθώθημεν.
19,10

Κύριε,

βασιλέα,
ἡμῶν

ἐν

δὲ ἔπεσαν, ἡμεῖς ὅμως ἐσηκώθημεν ἐπάνω, ἐστάθημεν νικημένοι, ἠμεῖς δὲ ἐσηκώθημεν ἐπάνω θαρραλέοι καὶ ἐστάθημεν

καὶ
ᾗ

τοὺς ἐχθρούς μας.
σῶσον

τὸν 10 Κύριε, σῶσον τὸν βασιλέα καὶ ἄκουσε τὴν προσευχήν 10 Κύριε, σῶσον τὸν βασιλέα καὶ ἐπάκουσέ μας εἰς οἰανδήποτε ἡμέραν

ἐπάκουσον μας εἰς οἰανδήποτε ἡμέραν καὶ ἄν σὲ ἐπικαλεσθῶμεν θὰ σὲ ἐπικαλεσθῶμεν εὐλαβῶς καὶ μετὰ πίστεως.
ἂν

ἡμέρᾳ εὐλαβῶς καὶ μὲ πίστιν.

ἐπικαλεσώμεθά σε.

ΨΑΛΜΟΣ 20ος (κ’)

Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

20,1 Κύριε, ἐν τῇ δυνάμει σου Κύριε, ὁ βασιλεὺς εὐφραίνεται καὶ θὰ εὐφραίνεται χάρις Κύριε, εὐφραίνεται καὶ θὰ ἐξακολουθῇ νὰ εὐφραίνεται ὁ βασιλεὺς
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Γιὰ νὰ μαλακώσει ὁ Θεὸς τὶς καρδιὲς τῶν πλουσίων νὰ κάνουν ἐλεημοσύνες στοὺς φτωχούς.

εὐφρανθήσεται ὁ βασιλεὺς καὶ εἰς τὴν δύναμιν καὶ τὴν ἐνίσχυσιν, τὴν ὁποίαν σὺ τοῦ χάρις εἰς τὴν δύναμιν καὶ ἐνίσχυσιν, τὴν ὁποίαν τοῦ παρέσχες· καὶ διὰ
ἐπὶ

τῷ

σωτηρίῳ

σου ἔδωσες. Θὰ πλημμυρίζῃ ἀπὸ πολλὴν καὶ μεγάλην τὴν σωτηρίαν, τὴν ὁποίαν ἡ βοήθειά σου τοῦ ἐξησφάλισε, σκιρτᾷ καὶ

ἀγαλλιάσετα σφόδρα.

ἀγαλλίασιν διὰ τὴν ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς μας σωτηρίαν καὶ θὰ σκιρτᾷ ἀπὸ ἀγαλλίασιν μεγάλην.
διὰ τὴν ὑγείαν, τὴν ὁποίαν σὺ τοῦ ἐχάρισες.

20,3

Τὴν

ἐπιθυμίαν

τῆς 3 Ἔδωκες εἰς αὐτὸν ὅ,τι ἐπεθύμησεν ἡ καρδία του καὶ δὲν 3 Ὅ,τι ἐπεθύμησεν ἡ καρδία του τοῦ τὸ ἔδωκες καὶ δὲν τὸν ἐστέρησες

καρδίας αὐτοῦ ἔδωκας αὐτῷ τὸν ὑστέρησες ἀπὸ ἐκεῖνο, διὰ τὸ ὁποῖον μὲ τὰ ἴδια του ἐκεῖνο, διὰ τὸ ὁποῖον μὲ τὴν προσευχὴν τῶν χειλέων του σὲ
καὶ τὴν δέησιν τῶν χειλέων τὰ χείλη σὲ παρεκάλεσε.

παρεκάλεσε.

αὐτοῦ οὐκ ἐστέρησας αὐτόν.
(διάψαλμα).
20,4 Ὅτι προέφθασας αὐτὸν ἐν 4 Μᾶλλον δὲ καὶ πρὶν σὲ παρακαλέσῃ ἔσπευσες σὺ καὶ 4 Διότι ἐπρόλαβες αὐτὸν καὶ προτοῦ ἐκεῖνος σοῦ ζητήσῃ, τοῦ
εὐλογίαις

χρηστότητος, τὸν ἐπρόλαβες μὲ τὰς εὐλογίας τῶν ὠφελίμων καὶ προσέφερες εὐλογίας χρηστῶν καὶ ἀγαθῶν δωρεῶν· τὸν ἐδόξασες καὶ

ἔθηκας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἀγαθῶν δωρεῶν σου. Τὸν ἐδόξασες καὶ ἔθεσες εἰς τὴν ἔθεσες ἐπὶ τῆς κεφαλῆς του στέμμα βασιλικὸν λαμποκοποῦν ἀπὸ
στέφανον ἐκ λίθου τιμίου.

κεφαλήν του λαμπρὸν βασιλικὸν στέμμα μὲ πολυτίμους πολυτίμους λίθους.
λίθους.

20,5 Ζωὴν ᾐτήσατό σε καὶ 5 Σοῦ ἐζήτησε ζωὴν καὶ τοῦ ἐχάρισες πλῆθος ἡμερῶν, εἰς 5 Σοῦ ἐζήτησε ζωὴν καὶ ἐχάρισες μακροβιότητα καὶ πλῆθος ἡμερῶν
ἔδωκας

αὐτῷ,

μακρότητα αὐτὸν καὶ εἰς τοὺς ἀπογόνους του εἰς αἰῶνα αἰῶνος.

ἡμερῶν εἰς αἰῶνα αἰῶνος.

εἰς αὐτὸν καὶ εἰς τοὺς ἀπογόνούς του, ὥστε αἱ γενεαί του νὰ
διαδέχωνται αἰωνίως ἡ μία τὴν ἄλλην.

20,6 Μεγάλη ἡ δόξα αὐτοῦ ἐν 6 Μεγάλη εἶναι ἡ δόξα, τὴν ὁποίαν σὺ τοῦ ἐξησφάλισες 6 Εἶναι μεγάλη ἡ δόξα, τὴν ὁποίαν τοῦ ἐξησφάλισεν ἡ σωτηριώδης
τῷ σωτηρίω σου, δόξαν καὶ μὲ τὴν σωτήριον βοήθειάν σου. Ὅπως δὲ τώρα, ἔτσι καὶ βοήθεια καὶ συμμαχία σου ὅπως δὲ τώρα, οὕτω καὶ εἰς τὸ μέλλον μὲ
μεγαλόπρεπειαν ἐπιθήσεις ἐπ' εἰς τὸ μέλλον θὰ περιβάλλῃς αὐτὸν μὲ δόξαν καὶ δόξαν καὶ μεγαλοπρέπειαν θὰ τὸν περιβάλλῃς, ὥστε λαμπρὸς καὶ
αὐτόν·

μεγαλοπρέπειαν.

δοξασμένος νὰ εἶναι πάντοτε ὁ βασιλικός του θρόνος.

20,7 ὅτι δώσεις αὐτῷ εὐλογίαν 7 Διότι θὰ δίδῃς εἰς αὐτὸν καὶ τοὺς ἀπογόνους του 7 Διότι θὰ τοῦ δίδῃς ἀκαταπαύστως εὐλογίαν, ὥστε νὰ εἶναι ἔνδοξος
εἰς αἰῶνα αἰῶνος, εὐφρανεῖς συνεχῶς καὶ ἀκαταπαύστως εὐλογίαν. Θὰ τὸν εὐφραίνῃς καὶ εὐτυχισμένος διὰ παντός, θὰ τὸν εὐφραίνῃς μὲ τὴν χαράν, μὲ τὴν
αὐτὸν

ἐν

χαρᾷ

μετὰ

προσώπου σου.

τοῦ καὶ θὰ τὸν πλημμυρίζῃς ἀπὸ ἀπερίγραπτον χαρὰν διὰ ὁποίαν θὰ γεμίζῃς τὴν καρδίαν του, ἐπιβλέπων εἰς αὐτὸν μὲ εὐμενὲς
τῆς ἐπικοινωνίας, ποὺ θὰ ἔχῃ μὲ σέ.

τὸ πρόσωπόν σου.

20,8 Ὅτι ὁ βασιλεὺς ἐλπίζει ἐπὶ 8 Διότι ὁ βασιλεὺς ἔχει στηρίξει τὰς ἐλπίδας του εἰς σέ, 8 Καὶ θὰ παρέχῃς εἰς αὐτὸν τὰς χαρίτας καὶ δωρεάς σου αὐτάς, διότι ὁ
Ὑψίστου οὐ μὴ σαλευθῇ.

δὲν θὰ κλονισθῇ ποτέ, ἀλλὰ θὰ μείνῃ σταθερὸς καὶ κοσμικοὺς συμμάχους, ἀλλ’ εἰς τὸν Κύριον καὶ τὴν προστασίαν αὐτοῦ·
ἀμετακίνητος εἰς τὸν θρόνον του.

χάρις δὲ εἰς τὸ ἔλεος καὶ τὴν βοήθειαν τοῦ Ὑψίστου θὰ παραμείνῃ
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Κύριον καὶ ἐν τῷ ἐλέει τοῦ τὸν Κύριον, καὶ χάρις εἰς τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου βασιλεὺς ἐστήριξε τὴν ἐλπίδα του ὄχι εἰς στρατεύματα καὶ εἰς

ἀσάλευτος καὶ ἀήττητος ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς του.
20,9 Εὑρεθείη ἡ χείρ σου πᾶσι 9 <Εἴθε, ὦ βασιλεῦ, ἡ χείρ σου στιβαρὰ νὰ εὑρεθῇ ἐμπρὸς 9 Εἴθε, ὦ βασιλεῦ, ἡ χείρ σου νὰ εὑρεθῇ ἐμπρὸς εἰς ὅλους τοὺς ἐχθρούς
τοῖς ἐχθροῖς σου, ἡ δεξιά σου καὶ ἐναντίον ὅλων τῶν ἐχθρῶν σου. Εἴθε ἡ δεξιά σου νὰ σου, πατάσσουσα καὶ συντρίβουσα αὐτούς· εἴθε ἡ δεξιά σου νὰ
εὕροι πάντας τοὺς μισοῦντάς συλλάβῃ ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι σὲ μισοῦν.

συλλάβῃ ὅλους, ὅσοι σὲ μισοῦν.

σε.
20,10

Θήσεις

αὐτοὺς

ὡς 10 Ὅταν τὸ πρόσωπόν σου θὰ εἶναι ἀναμμένον ἀπὸ τὴν 10 Εἴθε εἰς καιρὸν ποὺ θὰ φανῇ ἐξωργισμένον κατ’ αὐτῶν τὸ

κλίβανον πυρὸς εἰς καιρὸν τοῦ δικαίαν ὀργήν σου ἐναντίον αὐτῶν, θὰ τοὺς ρίψῃ εἰς τὴν πρόσωπόν σου νὰ τοὺς ρίψῃς ὡς ἄλλα ξύλα καιόμενα εἰς κλίβανον,
προσώπου σου· Κύριος ἐν ὀργῇ πυρὰν ὡσὰν ξύλα μέσα εἰς ἀναμμένον κλίβανον. Ὁ παραδίδων αὐτοὺς εἰς καταστροφὴν ὁ Κύριος διὰ τῆς ὀργής του θὰ
αὐτοῦ συνταράξει αὐτούς, καὶ Κύριος καὶ Θεὸς διὰ σοῦ θὰ συνταράξῃ ὅλους αὐτοὺς καὶ τοὺς ταράξῃ ὅλους, σκορπίζων εἰς αὐτοὺς τὸν πανικόν, καὶ φωτιὰ θὰ
καταφάγεται αὐτοὺς πῦρ.

θὰ τοὺς καταφάγῃ τὸ πῦρ.

καταφάγῃ αὐτούς.

20,11 Τὸν καρπῶν αὐτῶν ἀπὸ 11 Τὸν καρπὸν τῆς κοιλίας των, τὰ παιδιά των, θὰ τὰ 11 Τοὺς υἱούς των θὰ τοὺς ἐξοντώσῃς καὶ θὰ τοὺς ἐξαφανίσῃς ἀπὸ τὴν
γῆς ἀπολεῖς καὶ τὸ σπέρμα ἐξαφανίσῃς ἀπὸ τὴν χώραν των, ὅπως ἐπίσης καὶ ὅλους γῆν καὶ ὅλους τοὺς ἀπογόνους των θὰ τοὺς ἐξαλείψῃς, ὥστε νὰ μὴ
αὐτῶν ἀπὸ υἱῶν ἀνθρώπων,

τοὺς ἀπογόνους των ἀνάμεσα ἀπὸ τοὺς υἱοὺς τῶν ὑπάρχουν καὶ νὰ μὴ μνημονεύωνται πλέον μεταξὺ τῶν υἱῶν τῶν
ἀνθρώπων.

ἀνθρώπων.

20,12 ὅτι ἔκλιναν εἰς σὲ κακά, 12 Διότι ἐξύφαναν καὶ κατήρτισαν πονηρὰ σχέδια 12 Διότι ἔθεσαν εἰς κίνησιν καὶ ὡς ἄλλα δίκτυα ἐξήπλωσαν δόλια καὶ
διελογίσαντο βουλάς, αἷς οὐ ἐναντίον σου. Συνέλαβαν δολίας σκέψεις καὶ ἀποφάσεις, καταστρεπτικὰ σχέδια κατὰ σοῦ, συνέλαβον πανούργους ἀποφάσεις,
μὴ δύνωνται στῆναι.

τὰς ὁποίας ὅμως δὲν ἠμπόρεσαν νὰ πραγματοποιήσουν. τὰς ὁποίας κατ’ οὐδένα λόγον θὰ μπορέσουν νὰ στήσουν καὶ νὰ
πραγματοποιήσουν.

20,13 Ὅτι θήσεις αὐτοὺς νῶτον· 13 Διότι σύ, πολεμῶν ἐναντίον αὐτῶν νικηφόρως, θὰ 13 θὰ τρέψῃς αὐτοὺς εἰς φυγὴν καὶ θὰ τοὺς ἐξαναγκάσῃς νὰ σοῦ
ἐν

τοῖς

ἑτοιμάσεις

περιλοίποις
τὸ

σου τοὺς ἀναγκάσῃς, νὰ στρέψουν τὶς πλάτες των καὶ νὰ στρέψουν κατῃσχυμμένοι τὰ νῶτα· διὰ τῶν ὑπολοίπων στρατιωτῶν, οἱ

πρόσωπον φύγουν πανικόβλητοι. Μὲ ὀλίγους στρατιώτας σου θὰ ὁποῖοι σὲ περικυκλοῦν ὡς σωματοφύλακές σου, θὰ ἑτοιμάσῃς τὴν

αὐτῶν.

τοὺς ἀντιμετωπίσῃς κατὰ πρόσωπον καὶ θὰ τοὺς τρέψῃς ἀντιμετώπισιν καὶ ἐξόντωσιν τοῦ προσώπου των.
εἰς φυγήν>.

20,14 Ὑψώθητι, Κύριε, ἐν τῇ 14 Κύριε καὶ Θεέ μου, μὲ τὴν ἀκατανίκητον δύναμίν σου 14 Δεῖξε διὰ τῆς δυνάμεώς σου, Κύριε, πόσον εἶσαι μέγας καὶ ὑψηλός·
δυνάμει

σου,

ᾄσομεν

καὶ ἂς ὑψωθῇς καὶ ἂς δοξασθῇς ἰσχυρὸς καὶ ἀνίκητος θὰ ἀναπέμψωμεν ᾆσμα δοξολογίας καὶ θὰ ψάλωμεν ὕμνους διὰ τὰ

ψαλοῦμεν τὰς δυναστείας σου. ἐνώπιον τῶν ἐχθρῶν μας. Ἡμεῖς θὰ ἀναπέμψωμεν ᾠδὰς κατορθώματα τῆς ἀκαταμαχήτου δυνάμεώς σου.
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διὰ τοῦ στόματος καὶ ψαλμοὺς μὲ τὰ μουσικά μας
ὄργανα δοξολογοῦντες καὶ εὐχαριστοῦντες σὲ διὰ τὰ
μεγάλα καὶ ἀξιοθαύμαστα αὐτὰ ἔργα σου.
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ΨΑΛΜΟΣ 21ος (κα’)
Γιὰ νὰ ἐμποδίσει ὁ Θεὸς τὴν πυρκαϊά, γιὰ νὰ μὴν γίνει κακό
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

21,1 Ο Θεὸς ὁ Θεός μου, Θεέ μου Θεέ μου, δῶσε προσοχὴν εἰς τὸν πόνον μου. Θεέ μου, Θεέ μου, δῶσε προσοχὴν εἰς ἐμέ· διατὶ μὲ ἐγκατέλιπες καὶ μὲ
πρόσχες μοι· ἱνατὶ ἐγκατέλιπές Διατὶ μὲ ἔχεις ἐγκαταλείψει; Βλέπω, ὅτι ἡ σωτηρία μου ἐστέρησες τῆς παρηγορίας σου καὶ τῆς ἐνισχύσεώς σου; Παρέπεσα εἰς
με; Μακράν. Ἀπὸ τῆς σωτηρίας εἶναι πολὺ μακράν. Ἔχω βυθισθῆ εἰς ἀπύθμενον βάθος λάκκον θλίψεως καὶ ὀδύνης καὶ οἱ λόγοι καὶ στεναγμοί μου, τοὺς
μου

οἱ

λόγοι

τῶν ὀδύνης, καὶ σὺ δὲν ἀκούεις τὰς θρηνώδεις κραυγὰς τῆς ὁποίους ἀπὸ τὸ βάθος τῆς πτώσεώς μου ταύτης ἐκβάλλω, ἀπέχουν

παραπτωμάτων μου.

προσευχῆς μου.

μακρὰν ἀπὸ τὴν σωτηρίαν μου, καὶ σὺ ὁ σώζων Θεὸς δὲν ἀκούεις
αὐτούς.

21,3 Ὁ Θεός μου, κεκράξομαι 3 Θεέ μου, φωνάζω πρὸς σὲ ὅλην τὴν ἡμέραν, χωρὶς 3 Ὦ Θεέ μου, θὰ φωνάζω εἰς σὲ καθ’ ὅλην τὴν ἡμέραν καὶ δὲν θὰ μὲ
ἡμέρας, καὶ οὐκ εἰσακούσῃ, καὶ ὅμως καὶ νὰ εἰσακούωμαι. Κράζω ὅλην τὴν νύκτα, χωρίς εἰσακούῃς· θὰ φωνάζω καὶ κατὰ τὴν νύκτα καὶ κανεὶς ἐχέφρων δὲν θὰ
νυκτός, καὶ οὐκ εἰς ἄνοιαν ποτὲ ἀπὸ κανένα νὰ χαρακτηρισθῇ ὡς παραλογισμὸς μοῦ καταλογίσῃ ἀνοησίαν δι' αὐτό.
ἐμοί.

καὶ ἀνοησία ἡ ἐναγώνιος αὐτὴ προσευχή μου.

21,4 Σὺ δὲ ἐν ἁγίῳ κατοικεῖς, ὁ 4 Καὶ ὅμως αἰσθάνομαι ὅτι σὺ εἶσαι κοντά μου, διότι 4 Καὶ ὅμως σὺ δὲν εἶσαι μακράν, κατοικεῖς εἰς τὰ ἅγια καὶ ἄδυτα τοῦ
ἔπαινος τοῦ Ἰσραήλ.

κατοικεῖς εἰς τὸν ἱερὸν τόπον τῆς σκηνῆς σου, εἰς τὴν ναοῦ σου, ἐντὸς τοῦ ὁποίου σὲ ἐπαινεῖ καὶ σὲ ἀνυμνεῖ ὁ λαὸς τοῦ
Σιών. Σὺ εἶσαι ἡ δόξα καὶ τὸ καύχημα τοῦ λαοῦ σου τοῦ Ἰσραήλ.
ἰσραηλιτικοῦ.

21,5

Ἐπὶ

σοὶ

ἤλπισαν

οἱ 5 Εἰς σὲ εἶχαν στηρίξει τὰς ἐλπίδας των οἱ πρόγονοί μας. 5 Εἰς σὲ ἐστήριξαν τὰς ἐλπίδας των οἱ πατέρες μας· ἤλπισαν εἰς σὲ καὶ

πατέρες ἡμῶν, ἤλπισαν, καὶ Εἰς σὲ ἤλπισαν καὶ σύ, ἀνταμείβων τὴν πίστιν των, τοὺς τοὺς ἐγλύτωσες ἀπὸ τόσους κινδύνους.
ἐρρύσω αὐτούς·

ἀπήλλαξες ἀπὸ τοὺς κινδύνους.

21,6 πρὸς σε ἐκέκραξαν καὶ 6 Πρὸς σὲ ἔκραξαν ἐκεῖνοι μὲ ὅλην των τὴν δύναμιν καὶ 6 Πρὸς σὲ εἰς τὰς θλίψεις καὶ ἀνάγκας των ἐφώναξαν μετὰ κραυγῆς
ἐσώθησαν, ἐπὶ σοὶ ἤλπισον καὶ ἐσώθησαν ἀπὸ τὰ κακὰ καὶ τοὺς κινδύνους, ποὺ τοὺς ἰσχυρᾶς ζητοῦντες τὴν βοήθειάν σου καὶ δι’ αὐτῆς ἐσώθησαν· ναί, εἰς
οὐ κατῃσχύνθησαν.

ἀπειλοῦσαν. Εἰς σὲ ἐστήριξαν τὰς ἐλπίδας των καὶ δὲν σὲ ἤλπισαν καὶ δὲν ἐντροπιάσθησαν ὡς ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἐπὶ σαθρᾶς
ἐντροπιάσθησαν δι' αὐτό, ἀλλὰ ἐδικαιώθησαν.

στηρίζονται βάσεως.

21,7 Ἐγὼ δέ εἰμι σκώληξ καὶ 7 Ἐγὼ ὅμως εἶμαι ἄθλιος ὡσὰν ἔνας σκώληξ, δὲν εἶμαι 7 Ἀντιθέτως ὅμως πρὸς τὴν τόσην βοήθειαν καὶ προστασίαν, τὴν
ἄνθρωπος,

ἀνθρώπων
λαοῦ.

καὶ

ὄνειδος κἂν ἄνθρωπος. Ἔγινα χλευασμὸς καὶ περίγελως τῶν ὁποίαν ἀπήλαυσαν οἱ πρόγονοί μας, ἐγώ, ὁ ἐλπίζων ὡς ἐκεῖνοι εἰς σέ,

ἐξουθένημα ἀνθρώπων. Σὰν μιὰ τιποτένια ὕπαρξις θεωροῦμαι ἀπὸ κατήντησα εἰς ἐσχάτην ἀθλιότητα. Δὲν εἶμαι πλέον ἄνθρωπος, ἀλλὰ
τὸν λαόν.

περιφρονημένος

καὶ

σιχαμερὸς

σκώληξ,

ποὺ

κινδυνεύω

νὰ
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οὐκ

καταπατηθῶ καὶ συνθλίβω ἀπὸ τὸν πρῶτον τυχόντα κατήντησα ὁ
περίγελως καὶ ὁ χλευασμὸς τῶν ἀνθρώπων καὶ ὡς τιποτένιαν ὕπαρξιν
λαὸς ὁλόκληρος μὲ ἐξουθενεῖ.
21,8 Πάντες οἱ θεωροῦντές μὲ 8 Ὅλοι ὅσοι μὲ βλέπουν μὲ ἐμπαίζουν καὶ μὲ σαρκάζουν· 8 Ὅλοι ὅσοι μὲ βλέπουν, μὲ περιψρονοῦν καὶ μὲ περιγελοῦν, λέγουν
ἐξεμυκτήρισάν με, ἐλάλησαν μὲ ὑβρίζουν καὶ μὲ βλασφημοῦν, κινοῦν εἰρωνικῶς καὶ ὑβριστικοὺς καὶ βλασφήμους κατ’ ἐμοῦ λόγους μὲ τὰ χείλη των,
ἐν

χείλεσιν,

ἐκίνησαν ἀπειλητικῶς τὴν κεφαλήν των λέγοντες·

κινοῦν τὴν κεφαλήν των κακεντρεχῶς καὶ μὲ πικρὰν εἰρωνείαν.

κεφαλήν·
21,9

ἤλπισεν

ρυσάσθω

ἐπὶ

αὐτὸν

Κύριον, 9 <ἰσχυρίζεται ὅτι ἔχει στηρίξει τὰς ἐλπίδας του εἰς τὸν 9 Λέγουν· ἐστήριξε τὴν ἐλπίδα του καὶ τὴν πεποίθησίν του εἰς τὸν
σωσάτω Κύριον. Ἂν αὐτὸ εἶναι ἀληθινόν, ἂς τὸν σώσῃ ὁ Θεὸς ἀπὸ Κύριον· ἂς τὸν γλυτώσῃ λοιπὸν τώρα ἀπὸ τὸν ἀτιμωτικὸν θάνατόν

αὐτόν, ὅτι θέλει αὐτόν.

τὸν θάνατον. Ἂς τὸν σώσῃ, διότι αὐτὸς ἰσχυρίζετο, ὅτι ὁ του. Ἂς ἔλθῃ νὰ τὸν σώσῃ Ἐκεῖνος, διότι μᾶς ἔλεγεν, ὅτι ὁ Κύριος τὸν
Κύριος τὸν θέλει, ὅτι ὁ Κύριος τὸν ἀγαπᾷ ἰδιαιτέρως>.

ἤθελε καὶ τὸν ἠγάπα ὡς ἰδικόν του.

21,10 Ὅτι σὺ εἶ ὁ ἐκσπάσας με 10 Καὶ ὅμως ἐγὼ αἰσθάνομαι καὶ ἔχω τὴν βεβαιότητα ὅτι 10 Ἀλλ’ ὅσα καὶ ἂν λέγουν αὐτοί, ἐγὼ εἶμαι πράγματι καὶ ἀληθείᾳ
ἐκ γαστρός, ἡ ἐλπίς μου ἀπὸ ἀγαπῶμαι ἀπὸ σέ, διότι σὺ εἶσαι ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος μὲ ἰδικός σου. Διότι σὺ εἶσαι ἐκεῖνος, ποὺ μὲ ἔβγαλες ἀπὸ τὴν κοιλίαν τῆς
μαστῶν τῆς μητρός μου·

ἀνέσπασες ἀπὸ τὴν κοιλίαν τῆς μητρός μου καὶ μὲ μητρός μου καὶ ᾠκονόμησας τὴν ὑπερφυσικὴν γέννησίν μου· Σὺ εἶσαι
ἔφερες εἰς τὸν κόσμον. Σὺ εἶσαι ἡ ἐλπίς μου ἀπὸ αὐτῆς ἡ ἐλπίς μου ἀπὸ τῆς στιγμῆς, κατὰ τὴν ὁποίαν νήπιον ἀκόμη ἐθήλαζα
ἀκόμα τῆς βρεφικῆς μου ἡλικίας, ὅταν ἐθήλαζα τὸ γάλα τὸ γάλα τῆς μητρός μου.
τῆς μητρός μου.

21,11 ἐπὶ σὲ ἐπερρίφην ἐκ 11 Καὶ ἔμβρυον, ὅταν ἀκόμη εὑρισκόμην εἰς τὴν κοιλίαν 11 Ὅταν ἀκόμη ἤμην ἔμβρυον, εἰς σὲ καὶ εἰς τὴν προστασίαν τῆς
μήτρας, ἐκ κοιλίας μητρός μου τῆς μητρός μου, εἰς σὲ εἶχα ἐπιρριφθῆ μὲ πίστιν. Ναί, προνοίας σου εἶχον ἐπιρριφθῆ, ἀφ’ ὅτου ἤμην εἰς τὴν κοιλίαν τῆς
Θεός μου εἶ σύ·

Κύριε, ἀπὸ τῆς ἐποχῆς, ποὺ ἤμουν εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρός μου, σὺ εἶσαι ὁ προστάτης Θεός μου, ἀπὸ τοῦ ὁποίου ποτὲ δὲν
μητρός μου, σὺ εἶσαι ὁ Θεός μου καὶ σωτήρ μου.

ἐχωρίσθην.

21,12 μὴ ἀποστῇς ἀπ' ἐμοῦ, ὅτι 12 Μή, λοιπόν, ἀπομακρυνθῇς καὶ τώρα ἀπὸ ἐμέ, διότι 12 Μὴ ἀπομακρυνθῇς καὶ τώρα ἀπὸ ἐμέ, ἀλλ’ ἀναδείχθητι καὶ πάλιν
θλίψις ἐγγύς, ὅτι οὐκ ἔστιν ὁ εὑρίσκομαι εἰς μεγάλην θλῖψιν καὶ δὲν ὑπάρχει κανεὶς βοηθός μου καὶ προστάτης μου. Διότι ἡ θλῖψις μὲ ἐπλησίασε καὶ μὲ
βοηθῶν.

νὰ μοῦ δώσῃ βοήθειαν.

συσφίγγει πανταχόθεν· διότι δὲν ἔχω κανένα βοηθὸν καὶ εἶμαι
ἐγκαταλελειμμένος.

21,13

Περιεκύκλωσάν

με 13 Οἱ ἐχθροί μου μὲ ἔχουν περικυκλώσει, ὡσὰν ἄγριοι 13 Μὲ περιεκύκλωσαν οἱ ἐχθροί μου σὰν ἀγέλη μόσχων ἀτιθάσων, καὶ

περιέσχον με·

μαινόμενοι ἀσυγκράτητοι ταῦροι.

μου σὰν ταῦροι θρεμμένοι καὶ ἀσυγκράτητοι.

21,14 ἤνοιξαν ἐπ' ἐμὲ τὸ στόμα 14 Ἤνοιξαν ἐναντίον μου διάπλατα φοβερὸν τὸ στόμα 14 Ἤνοιξαν τὰ στόματά των νὰ μὲ καταβροχθίσουν σὰν λέων
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μόσχοι πολλοί, ταῦροι πίονες μόσχοι. Ἀπὸ παντοῦ μὲ ἔχουν περισφίγξει σὰν δυνατοὶ μὲ ἔχουν κλείσει αἰχμάλωτόν των οἱ αἱμοχαρεῖς καὶ ἄγριοι ἀντίπαλοί

αὐτῶν ὡς λέων ἁρπάζων καὶ των σὰν ἄγρια ληοντάρια, τὰ ὁποῖα ὠρυόμενα ἁρπάζουν πειναλέος, ὁ ὁποῖος μὲ σφοδρότητα ὁρμᾷ νὰ ἁρπάση τὴν λείαν του καὶ
ὠρυόμενος.

μὲ μανίαν τὸ θῦμα των.

ἐκβάλλει τὴν τρομακτικὴν κραυγήν του.

21,15 Ὡσεὶ ὕδωρ ἐξεχύθην, καὶ 15 Ἀπὸ τοὺς τρομεροὺς καὶ ἀβάστακτους πόνους 15 Οἱ πόνοι παρέλυσαν τὰς σάρκας μου καὶ κινδυνεύουν αὗται νὰ
διεσκορπίσθη πάνα τὰ ὀστᾶ παρέλυσα. Ἔγινα σὰν τὸ νερό, ποὺ χύνεται ἀσκόπως διαλυθοῦν καὶ νὰ χυθοῦν εἰς τὸ χῶμα σὰν τὸ νερό. Τὰ κόκκαλά μου
μου, ἐγενήθη ἡ καρδία μου κατὰ γῆς. Σὰν νὰ ἐξεκλειδώθησαν αἱ ἀρθρώσεις μου, ἔφυγαν

ἀπὸ

τὰς

ἀρθρώσεις

των

καὶ

κινδυνεύουν

ὅλα

νὰ

ὡσεὶ κηρὸς τηκόμενος ἐν μέσῳ σὰν νὰ διεσκορπίσθησαν τὰ ὀστᾶ μου. Ἡ καρδία μου διασκορπισθοῦν· ἡ καρδία μου ἀπὸ τὴν ἀγωνιώδη φλόγα τῆς θλίψεως
τῆς κοιλίας μου·

μέσα εἰς τὸ στῆθος μου εἶναι ὡσὰν κερί, τὸ ὁποῖον καὶ τῆς ὀδύνης ἔγινε σὰν κηρὸς ποὺ λειώνει ἐν τῷ μέσῳ τοῦ στήθους
λυώνει ἀπὸ τὴν φωτιάν.

καὶ τῶν ἐντοσθίων μου.

21,16 ἐξηράνθη ὡσεὶ ὄστρακον 16 Σὰν πήλινο σκεῦος, τὸ ὁποῖον χωρὶς νερὸ ξηραίνεται 16 Σὰν σκεῦος πήλινον καὶ χωρὶς νερό, ποὺ τὸ κατακαίει φλογερὸς
ἡ ἰσχύς μου, καὶ ἡ γλῶσσά μου εἰς τὸν φλογερὸν ἥλιον, ἔτσι ἐξηράνθη καὶ ἐξέλιπεν ἡ ἥλιος, οὕτως ἐξηράνθη καὶ ἐξέλιπεν ἡ δύναμίς μου, καὶ ἡ γλῶσσά μου
κεκόλληται τῷ λάρυγγί μου, δύναμίς μου. Ἡ γλῶσσα μου ἀπὸ τὴν δίψαν, ποὺ μὲ ἀπὸ τὴν δίψαν καὶ τὴν ἀγωνίαν ἐκόλλησεν εἰς τὸν λάρυγγά μου. Καὶ
καὶ

εἰς

χοῦν

θανάτου κατακαίει καὶ τὴν ἀγωνίαν, ἐκόλλησεν εἰς τὸν λάρυγγά σύ, ποὺ κυβερνᾷς τὰ πάντα καὶ χωρὶς τὸ θέλημά σου δὲν γίνεται

κατήγαγές με.

μου. Καὶ σύ, Κύριε, φαίνεται σὰν νὰ μὲ ἄφησες, νὰ τίποτε, ἐπέτρεψες νὰ καταπέσω εἰς τὸ χῶμα τοῦ τάφου καὶ τοῦ
φθάσω εἰς τὸ χῶμα τοῦ βαθέος τάφου.

θανάτου, ὁ ὁποῖος ἀσφαλῶς πρόκειται νὰ μὲ καταλάβῃ.

21,17 Ὅτι ἐκύκλωσάν με κύνες 17 Διότι ἰδού, οἱ ἐχθροί μου σὰν ἀγέλη ἀγρίων κυνῶν μὲ 17 Διότι μὲ περιεκύκλωσαν ἐχθροὶ πολλοὶ λυσσασμένοι σὰν σκύλοι, μὲ
πολλοί,

συναγωγή ἔχουν περικυκλώσει. Ὁ συρφετὸς αὐτὸς τῶν κακούργων περιτριγύρισαν σύναξις ἀνθρώπων ποὺ ἔχουν ὡς κύριον ἔργον των τὸ

πονηρευομένων περιέσχον με, ἀνθρώπων σὰν μὲ φοβερὰ καρφιὰ ἔχουν διατρυπήσει τὰ πονηρὸν καὶ κακόν. Μὲ τὰ τρυπήματα τῶν καρφιῶν ἔσκαψαν καὶ
ὤρυξαν χεῖράς μου καὶ πόδας. χέρια μου καὶ τὰ πόδια μου.

ἤνοιξαν πληγὰς εἰς τὰς χεῖρας μου καὶ τοὺς πόδας μου.

21,18 Ἐξηρίθμησαν πάντα τὰ 18 Ἀπὸ τὴν ἐξάντλησιν καὶ τὴν ἀδυναμίαν, εἰς τὴν 18 καθὼς μὲ ἔβλεπον τεντωμένον ἐπὶ τοῦ ξύλου μὲ τὴν σάρκα
ὀστᾶ μου, αὐτοὶ δὲ κατενόησαν ὁποίαν ἔχω καταντήσει, ὑμποροῦν ὅλοι νὰ διακρίνουν διαφανῆ καὶ ἰσχνὴν ἀπὸ τὰς πληγὰς καὶ μαστιγώσεις καὶ μὲ τὰ μέλη
καὶ ἐπεῖδόν με.

καὶ νὰ μετροῦν τὰ ὀστᾶ τοῦ σώματός μου. Οἱ ἐχθροί μου κινδυνεύοντα νὰ ἐξαρθρωθοῦν, διέκριναν χωρισμένα ἀπ’ ἀλλήλων
μὲ χαιρεκακίαν πολλὴν κατέστησαν τὸν πόνον μου καὶ καὶ ἐμέτρησαν ὅλα τὰ ὀστᾳ μου· καὶ ἐνῷ ἐγὼ ἐπόνουν καὶ ὠδυνώμην,
τὸν σπαραγμόν μου.

αὐτοὶ διέκριναν καλὰ τοῦτο καὶ ηὐχαρίστουν τὴν δρᾶσιν των μὲ τοὺς
σπαραγμοὺς καὶ τοὺς τιναγμοὺς τοῦ σώματός μου.

21,19 Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά 19 Ἐμοιράσθησαν μεταξύ των τὰ ἐνδύματά μου καὶ διὰ 19 Ἐμοίρασαν μεταξύ των τὰ ἐνδύματά μου καὶ διὰ τὸ κυριώτερον καὶ
ἑαυτοῖς

καὶ

ἐπὶ

τὸν τὸ ἀκριβώτερον ἔνδυμά μου τὸν ἄρραφον χιτῶνα- ἀκριβώτερον ροῦχόν μου ἔρριψαν κλῆρον, ἵνα δι' αὐτοῦ κριθῇ ποῖος θὰ

ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον. ἔβαλαν κλῆρον, ποιὸς θὰ τὸ πάρῃ.
21,20

Σὺ

δέ,

Κύριε,

τὸ πάρῃ.

μὴ 20 Σὺ ὅμως, Κύριε, μὴ βραδύνης νὰ μὲ βοηθήσῃς. Μὴ 20 Σὺ ὅμως, Κύριε, μὴ ἀναβάλλῃς καὶ μὴ ἀπομακρύνῃς τὴν βοήθειαν,

μακρύνης τὴν βοήθειάν μου, ἀναβάλλῃς ἀλλὰ ἔλα εἰς τὴν βοήθειάν μου.

τὴν ὁποίαν περιμένω νὰ μοῦ παράσχῃς. Σπεῦσον εἰς ἐνίσχυσιν καὶ
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μου

εἰς

τὴν

ἀντίληψίν

μου

προστασίαν μου.

πρόσχες.
21,21 Ρῦσαι ἀπὸ ρομφαίας τὴν 21 Γλύτωσε, Κύριε, τὴν ζωήν μου ἀπὸ τὴν ρομφαίαν, τὴν 21 Γλύτωσε ἀπὸ τὴν κινουμένην κατ' ἐμοῦ σπάθην τὴν ζωήν μου καὶ
ψυχήν μου, καὶ ἐκ χειρὸς κυνὸς ὁποίαν μὲ μανίαν ὑψώνουν καὶ ἑτοιμάζονται νὰ ἀπὸ τὴν βιαίαν ἐπίθεσιν τοῦ λυσσῶντος ὡς κύων λαοῦ τὴν
τὴν μονογενῆ μου·

καταφέρουν ἐναντίον μου οἱ ἐχθροί μου. Τὴν μονάκριβον μονάκριβον καὶ πολύτιμον ψυχήν μου.
καὶ πολύτιμον ψυχήν μου γλύτωσέ την, Κύριε, ἀπὸ τὴν
μανίαν τοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος ὡσὰν λυσσασμένος σκύλος
ὁρμᾷ ἐναντίον μου.

21,22 σῶσον με ἐκ στόματος 22 Σῶσε με ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς μου, οἱ ὁποῖοι σὰν 22 Σῶσον με ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς μου, οἵτινες ὡς λέων πειναλέος
λέοντος

καὶ

ἀπὸ

κεράτων ληοντάρι πεινασμένο ἀνοίγουν ἄγριον τὸ στόμα των, διὰ ἀνοίγουν τὸ στόμα των, ὅπως μὲ καταβροχθίσουν. Γλύτωσέ με τὸν

μονοκερώτων τὴν ταπείνωσίν νὰ μὲ καταβροχθίσουν. Ἐμέ, ποὺ ἔχω βυθισθῆ εἰς τόσην τεταπεινωμένον ἀπὸ τοὺς ἐπιτιθεμένους κατ’ ἐμοῦ μὲ μανίαν ζώου
μου.

ταπείνωσιν καὶ ἐξουδένωσιν, γλύτωσέ με ἀπὸ τοὺς ἔχοντος ἑν μόνον κέρας καὶ εἰς αὐτὸ συγκεντροῦντος τὴν φοβερὰν
ἐπιτιθεμένους

ἐναντίον

μου

μὲ

μανίαν

ζώου δύναμίν του.

μονοκέρωτος.
21,23 Διηγήσομαι τὸ ὄνομά σου 23 Ἐάν, Κύριε, μὲ σώσῃς, καὶ πιστεύω ἀπολύτως ὅτι θὰ 23 Ἀλλ’ εὐλογημένος καὶ δοξασμένος νὰ εἶσαι, ὦ Θεέ μου. Διότι ἡ
τοῖς ἀδελφοῖς μου, ἐν μέσῳ μὲ σώσῃς, θὰ διηγοῦμαι τὰ μεγαλεῖα σου εἰς τοὺς μόνωσις καὶ ἡ ἐγκατάλειψίς μου αὐτὴ δὲν θὰ διαρκέσῃ ἐπὶ πολύ.
ἐκκλησίας ὑμνήσω σε.

ἀδελφούς μου τοὺς Ἰσραηλίτας. Ἐν μέσῳ συναθροίσεως Λυτρούμενος θαυμαστῶς ὑπὸ τῆς δεξιᾶς σου, θὰ καταστήσω γνωστὸν
λαοῦ πολλοῦ θὰ σε δοξολογῶ.

τὸ ὄνομά σου εἰς τὰ πλήθη τῶν ἀδελφῶν μου, ἐν μέσῳ συνάξεως
μεγάλης θὰ σὲ ὑμνήσω.

21,24

Οἱ

φοβούμενοι

τὸν 24 Σεῖς, ποὺ φοβεῖσθε τὸν Κύριον, δοξάσατέ τον. Ὅλοι οἱ 24 Ὅσοι φοβεῖσθε τὸν Κύριον, αἰνέσατε καὶ ὑμνήσατε αὐτόν, ὅλοι οἱ

Κύριον, αἰνέσατε αὐτόν, ἅπαν ἀπόγονοι τοῦ Ἰσραὴλ ὑμνολογήσατέ τον. Λατρεύσατέ ἀποτελοῦντες τοὺς ἀληθινοὺς καὶ πνευματικοὺς ἀπογόνους τοῦ
τὸ σπέρμα Ἰακώβ, δοξάσατε τον μὲ φόβον ὅλοι οἱ Ἰσραηλῖται,

Ἰακὼβ δοξάσατέ τον· μὲ εὐλάβειαν βαθεῖαν καὶ μὲ ἔμφοβον σεβασμὸν

αὐτόν,

προσκυνήσατέ τον ὅλος ὁ νέος Ἰσραὴλ τῆς χάριτος.

φοβηθήτωσαν

αὐτὸν

ἅπαν τὸ σπέρμα Ἰσραήλ,
21,25 ὅτι οὐκ ἐξουδένωσεν οὐδὲ 25 διότι ὁ Κύριος δὲν κατεφρόνησε καὶ δὲν παρέβλεψε μὲ 25 Διότι δὲν ἀφῆκε νὰ ἐκμηδενισθῆ ὁ ἐλπίζων καὶ ἔχων ἐστραμμένα
τῇ

δεήσει

τοῦ δυσφορίαν ὡς ἐνοχλητικὴν τὴν δέησιν ἐμοῦ τοῦ πτωχοῦ τὰ βλέμματά του εἰς αὐτὸν πτωχός, οὔτε ἐβαρύνθη ὡς ἐνοχλητικὴν

πτωχοῦ, οὐδὲ ἀπέστρεψε τὸ καὶ

ἐξευτελισμένου

οὔτε

καὶ

ἐγύρισεν

ἀλλοῦ

τὸ τὴν δέησίν του, οὔτε ἔστρεψε μὲ ἀδιαφορίαν τὸ πρόσωπόν του ἀπὸ ἐμὲ

πρόσωπον αὐτοῦ ἀπ' ἐμοῦ καὶ πρόσωπόν του, ἀλλὰ ὅταν μὲ πίστιν ἔκραξα πρὸς αὐτόν, διὰ νὰ μὴ μὲ βλέπῃ. Καὶ ὅταν ἐν μέσῳ τῆς θλίψεώς μου ἐφώναξα πρὸς
ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς ἤκουσε καὶ ἐδέχθη τὴν προσευχήν μου.

αὐτὸν ζητῶν τὴν βοήθειάν του, μὲ εἰσήκουσε.
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προσώχθισε

αὐτὸν εἱσήκουσέ μου.
21,26 Παρὰ σοῦ ὁ ἔπαινός μου 26 Λυτρωμένος μὲ τὴν δύναμίν σου, Κύριε, καὶ ἀσφαλής, 26 Ἀπὸ σὲ θὰ μοῦ δοθῇ καὶ τὸ θέμα καὶ ἡ ἱκανότης καὶ πᾶσα ἡ
ἐν

ἐκκλησίᾳ

μεγάλῃ,

τὰς ἀπὸ σὲ θὰ πάρω τὴν ἔμπνευσιν, διὰ νὰ σὲ ὑμνολογήσω ἔμπνευσις νὰ σὲ ἐπαινέσω καὶ νὰ σὲ ὑμνήσω ἀξίως τοῦ μεγαλείου

εὐχάς μου ἀποδώσω ἐνώπιον ἀνάμεσα εἰς πολὺν λαόν. Τὰ τάματα, ποὺ ἔχω κάμει σου, ἐν μέσῳ συνάξεως πολυπληθοῦς θὰ σὲ δοξολογήσω διακηρύττων
τῶν φοβουμένων αὐτόν.

ὅταν σὲ ἐπεκαλούμην νὰ μὲ σώσῃς, θὰ τὰ ἐκπληρώσω τὴν θαυμαστὴν ἐπέμβασίν σου. Τὰς ὑποσχέσεις καὶ τὰ ταξίματα, ποὺ
σὰν ἱερὰν ὑποχρέωσιν ἐνώπιον ὅλων ἐκείνων, ποὺ σοῦ ἔκαμα, ὅταν σὲ ἐπεκαλούμην νὰ μὲ σώσῃς, θὰ τὰς ἐκπληρώσω ὡς
σέβονται τὸ Ὄνομά σου.

21,27 Φάγονται πένητας καὶ 27
ἐμπλησθήσονται,
αἰνέσουσι

Πλουσίαν

θυσίαν

ἱερὰν ὀφειλὴν ἐνώπιον τῶν φοβουμένων τὸ ὄνομά σου.
εὐγνωμοσύνης,

ὑλικὴν

καὶ 27 Εὐχαριστήριον θυσίαν διασώσεως θὰ σοῦ προσφέρω, θυσίαν

καὶ πνευματικήν, θὰ προσφέρω πρὸς σὲ διὰ τὴν σωτηρίαν, εὐάρεστον εἰς σὲ καὶ ἐξ αὐτῆς θὰ φάγουν οἱ πτωχοὶ ποὺ ἔχουν σὲ

Κύριον

οἱ ποὺ μοῦ ἔδωσες. Ἀπὸ αὐτὴν θὰ φάγουν οἱ πτωχοὶ καὶ θὰ μόνην τῶν ἐλπίδα καὶ θὰ χορτασθοῦν, καὶ θὰ ἀναπέμψουν ὕμνον

ἐκζητοῦντες αὐτόν· ζήσονται χορτάσουν

ὑλικῶς

αἱ καρδίαι αὐτῶν εἰς αἰῶνα δοξολογήσουν
αἰῶνος.

τὸν

καὶ
Κύριον

πνευματικῶς
ὅλοι

ἐκεῖνοι,

καὶ
ποὺ

θὰ πρὸς τὸν Κύριον ὅσοι τὸν ποθοῦν καὶ ζητοῦν νὰ ἐνωθοῦν μετ’ αὐτοῦ.
μὲ Διὰ τῆς βρώσεως αὐτῆς θὰ ζήσουν αἱ ψυχαί των αἰωνίως.

προσευχὴν καὶ πίστιν τὸν ἐπιζητοῦν. Μὲ τὴν ἱερὰν αὐτὴν
τροφὴν τῆς θυσίας μου θὰ ζήσουν αἱ ψυχαί των εἰς
αἰῶνας αἰώνων.

21,28

Μνησθήσονται

καὶ 28

Καὶ

αὐτὰ

ἀκόμη

τὰ

εἰδωλολατρικὰ

ἔθνη

θὰ 28 Θὰ ἐνθυμηθοῦν τὸν Κύριον καὶ τὰ λησμονήσαντα αὐτὸν ἔθνη, καὶ

ἐπιστραφήσονται πρὸς Κύριον ἐνθυμηθοῦν τὸν Κύριον. Ὅλοι οἱ εἰς τὰ πέρατα τῆς γῆς θὰ ἐπιστραφοῦν ἀπὸ τοὺς ψευδοθεούς, ποὺ λατρεύουν, πρὸς τὸν
πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς καὶ κατοικοῦντες λαοὶ θὰ πέσουν ἐνώπιόν του καὶ θὰ ἀληθινὸν Κύριον ὅλοι οἰ κατοικοῦντες τὴν γῆν, μὴ ἐξαιρουμένων μηδὲ
προσκυνήσουσιν

ἐνώπιον προσκυνήσουν αὐτὸν ὅλαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς.

τῶν εἰς τὰς ἐσχατιὰς αὐτῆς διαμενόντων βαρβάρων. Καὶ θὰ

αὐτοῦ πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῶν

προσκυνήσουν ἐνώπιον αὐτοῦ ὅλαι αἱ φυλαὶ καὶ οἰκογένειαι τῶν

ἐθνῶν,

ἐθνῶν.

21,29

ὅτι

τοῦ

Κυρίου

ἡ 29 Διότι εἰς τὸν Κύριον ἀνήκει δικαιωματικῶς καὶ 29 Διότι πράγματι ἡ βασιλεία ἐπὶ τῶν ἐθνῶν δὲν ἀνήκει εἰς τοὺς

βασιλεία, καὶ αὐτὸς δεσπόζει ἀπολύτως ἡ βασιλεία ἐπὶ πάντων καὶ αὐτὸς εἶναι ὁ μονάρχας καὶ δυνάστας, οἵτινες φαίνονται ἤδη ὅτι κατέχουν αὐτήν,
μόνος, ποὺ δικαιοῦται νὰ δεσπόζῃ καὶ δεσπόζει ἐπάνω ἀλλ’ εἰς τὸν Κύριον, καὶ μόνος αὐτὸς εἶναι ὁ ὑπέρτατος κυρίαρχος καὶ
εἰς ὅλα τὰ ἔθνη.
21,30

Ἔφαγον

προσεκύνησαν

πάντες

δεσπότης τῶν ἐθνῶν.

καὶ 30 Ἀπὸ τὸ συμπόσιον αὐτὸ τῆς πνευματικῆς θυσίας θὰ 30 Ἔφαγον ἐκ τῆς θυσίας μου καὶ προσεκύνησαν τὸν Κύριον ὅλοι οἱ
οἱ φάγουν καὶ θὰ προσκυνήσουν τὸν Κύριον ὅλοι οἱ παχυνθέντες ἀπὸ τὴν εὐμάρειαν τοῦ πλούτου καὶ τῆς εὐφροσύνης

πίονες τῆς γῆς, ἐνώπιον αὐτοῦ ἄρχοντες καὶ οἱ μεγάλοι τοῦ κόσμου. Ἐνώπιόν του θὰ ἄρχοντες
προπεσοῦνται

πάντες

οἱ πέσουν

μὲ

σεβασμὸν

καὶ

θὰ

προσκυνήσουν

καὶ

ἔνδοξοι

τῆς

γῆς.

Ἐνώπιον

αὐτοὺ

θὰ

πέσουν

μὲ ὑποδεχόμενοι εὐλαβῶς αὐτὸν ὅλοι οἱ ἄσημοι καὶ κακοτυχισμένοι, ποὺ
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τῶν ἐθνῶν.

καταβαίνοντες εἰς γῆν. Καὶ ἡ εὐγνωμοσύνην καὶ ὅλοι οἱ ταλαιπωρημένοι θνητοί, ποὺ ἔχουν καταπέσει μέχρι τοῦ ἐδάφους τῆς γῆς καὶ καταπατοῦνται ἀπὸ
ψυχή μου αὐτῷ ζῇ,

ἔχουν καταπέσει μέχρι τοῦ ἐδάφους καὶ καταπατοῦνται τοὺς τυράννους των, ἀλλὰ τώρα θὰ εὔρουν καὶ αὐτοὶ τὴν σωτηρίαν
ἀπὸ τοὺς ἰσχυροὺς τῆς γῆς. Ἡ ψυχή μου, ὁλόκληρος ἡ των παρ’ αὐτῷ. Καὶ ἡ ψυχή μου, ἡ ὕπαρξίς μου ὁλόκληρος ζῇ καὶ
ὕπαρξίς μου ζῇ καὶ ὑπάρχει δι' αὐτόν, διὰ νὰ τὸν ὑπάρχει δι' αὐτὸν διὰ νὰ τὸν ὑπηρετῇ καὶ τῷ εἶναι ἀφωσιωμένη.
ὑπηρετῇ καὶ νὰ τὸν δοξάζῃ.

21,31

καὶ

σπέρμα

δουλεύσει

μου 31 Καὶ οἱ ἀπόγονοί μου θὰ τὸν ὑπηρετήσουν μὲ πίστιν, ἡ 31 Καὶ οἱ πνευματικοί μου ἀπόγονοι, ὅσοι διὰ τῆς πρὸς ἐμὲ πίστεως θὰ
αὐτῷ· γενεὰ αὐτὴ τῶν εὐσεβῶν ἀνθρώπων, ποὺ πρόκειται νὰ γίνουν τέκνα καὶ ἀδελφοί μου, θὰ ἀναδειχθοῦν πιστοὶ καὶ ἐν πᾶσιν

ἀναγγελήσεται

τῷ

Κυρίῳ ἔλθῃ, θὰ ἀναγγελθῇ εἰς τὸν ἐν οὐρανοῖς Κύριον ὡς λαὸς εὐπειθεῖς καὶ πρόθυμοι δοῦλοι του. Ἡ γενεὰ αὐτή, τῆς ὁποίας ἡ

γενεὰ ἡ ἐρχομένη,

ἰδικός του.

ἔλευσις ἐπίκειται καὶ ἡ ὁποία θὰ ἀναβλαστήσῃ ἐκ τοῦ παθήματός μου,
νὰ ἀναγγελθῇ εἰς τὸν ἐν οὐρανοῖς Κύριον ὡς ἀνήκουσα ἐξ ὁλοκλήρου
εἰς αὐτόν.

21,32

καὶ ἀναγγελοῦσι

τὴν 32 Θὰ ἀναγγείλουν καὶ θὰ καταστήσουν γνωστὴν τὴν 32 Καὶ θὰ καταστήσουν γνωστὴν τὴν δικαιοσύνην τοῦ Κυρίου εἰς τὸν

δικαιοσύνην αὐτοῦ λαῷ τῷ δικαιοσύνην του εἰς τὸν λαόν, ὁ ὁποῖος πρόκειται νὰ λαόν, ὁ ὁποῖος πρόκειται νὰ γεννηθῇ ἐκ τοῦ παθήματος τοῦ
τεχθησομένῳ, ὃν ἐποίησεν ὁ γεννηθῇ ἀπὸ τὸ πάθημα καὶ τὸν θρίαμβον τοῦ ὁσίου του, θριαμβεύσαντος ἤδη ὁσίου, καὶ ἡ γέννησίς του αὐτὴ θὰ συντελεσθῇ
Κύριος.

λαὸν τὸν ὁποῖον ἀνεγέννησε καὶ ἀνέδειξεν ὁ Κύριος.

διὰ νέας δημιουργικῆς ἐπεμβάσεως τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος ἐποίησε τὴν
νέαν ταύτην κτίσιν αὐτοῦ.

ΨΑΛΜΟΣ 22ος (κβ’)
Γιὰ νὰ ἡμερέψει ὁ Θεὸς τὰ ἄτακτα καὶ ἀνυπάκουα παιδιά, ποὺ θλίβουν τοὺς γονεῖς τους
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

22,1 Κύριος, ποιμαίνει με καὶ Ο Κύριός μου ὡς στοργικὸς ποιμὴν μὲ περιφρουρεῖ, μὲ Ο Κύριος ὡς ὁ καλὸς ποιμήν μου καὶ βοσκός μου λαμβάνει πρόνοιαν
οὐδέν μὲ ὑστερήσει.

συντηρεῖ, μὲ τρέφει. Τίποτε δὲν θὰ μοῦ λείψῃ.

διὰ τὴν συντήρησιν καὶ διατροφήν μου καὶ τίποτε δὲν θὰ μοῦ λείψῃ.

22,2 Εἰς τόπον χλόης ἐκεῖ με 2 Εἰς πλουσίους χλοεροὺς βοσκοτόπους, εἰς τόπους 2 Εἰς τόπους χλοερούς, ἐκεῖ μὲ ὡδήγησε διὰ νὰ κατασκηνώσω.
ἐπὶ

ὕδατος εὐφορίας καὶ ἀναψυχῆς, ἐκεῖ μὲ ἐγκατέστησε. Μὲ τὰ Ἐφρόντισε αὐτὸς μετὰ στοργῆς νὰ ἔχω πάντοτε ἄφθονα καὶ ἐκλεκτὰ

ἀναπαύσεως ἐξέθρεψέ με,

ὁλοκάθαρα δροσερὰ νερὰ ἔσβησε τὴν δίψαν μου καὶ μὲ ἀγαθά, ποὺ τρέφουν τὸ σῶμά μου καὶ τὴν ψυχήν μου. Εἰς ὕδατα
ἀνεζωογόνησε.

22,3

τὴν

ψυχήν

μου 3 Καὶ ἔτσι εἰς τὴν λιποψυχήσασαν ψυχήν

δροσερὰ καὶ εἰς τόπους σκιερούς, ἐκεῖ μὲ τρέφει καὶ μὲ ἀναπαύει.
μου 3 Τὴν ἐξηντλημένην ἀπὸ τὸν κόπον, τὸν καύσωνα καὶ τὰς στερήσεις

ἐπέστρεψεν. Ὡδήγησέ με ἐπὶ ἐπανέδωσε σφρῖγος καὶ ζωτικότητα. Μὲ ὠδήγησε ψυχήν μου τὴν συνέφερε καὶ τὴν ἀνεζωογόνησε μὲ ὠδήγησε
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κατεσκήνωσεν,

τρίβους δικαιοσύνης ἕνεκεν τοῦ στοργικῶς εἰς τοὺς εὐθεῖς καὶ χαρούμενους δρόμους τῆς στοργικῶς εἰς τοὺς ὁμαλοὺς καὶ ἐυθεῖς τῆς ἀρετῆς δρόμους. Καὶ μὲ
ὀνόματος αὐτοῦ.

δικαιοσύνης, ὄχι διὰ τὴν ἀξίαν μου ἀλλὰ διὰ τὸ κατηύθυνεν εἰς αὐτοὺς ὄχι διότι ἐγὼ τὸ ἀξίζω, ἀλλὰ διότι εἶναι μέγα
πανάγαθον Ὄνομά του.

καὶ ἔνδοξον τὸ ὄνομά του ὡς εὐσπλάγχνου καὶ παναγάθου Προνοητοῦ
καὶ Καθοδηγητοῦ.

22,4 Ἐὰν γὰρ καὶ πορευθῶ ἐν 4 Ἀκριβῶς, διότι σύ, Κύριε, εἶσαι ὁ στοργικὸς προστάτης 4 Ὦ Κύριε, πλησίον σου εἶμαι ἀσφαλής. Διότι καὶ ἂν ἀκόμη διαβῶ
μέσῳ

σκιᾶς

θανάτου,

οὐ μου καὶ ποιμήν, ἐὰν βαδίσω καὶ περάσω διὰ μέσου χαράδρας σκοτεινὰς καὶ εὑρεθῶ ἀντιμέτωπος πρὸς αὐτὸν τὸν

φοβηθήσομαι κακά, ὅτι σὺ μετ' σκοτεινῶν

καὶ

ἀποκρήμνων

περιοχῶν

καὶ

ἐὰν θάνατον, οἰουσδήποτε κινδύνους καὶ ἂν διατρέξω, δὲν θὰ φοβηθῶ νὰ

ἐμοῦ εἶ· ἡ ράβδος σου καὶ ἡ ἀντικρύσω τὸν θάνατον, δὲν θὰ φοβηθῶ μήπως πάθω πάθω κακόν τι. Διότι σὺ εἶσαι μαζί μου. Καὶ ἡ ποιμαντική σου ράβδος,
βακτηρία

σου,

αὗταί

παρεκάλεσαν.

με κάτι κακόν, διότι σὺ θὰ εἶσαι μαζῆ μου. Διότι ἡ ἄλλοτε ὡς μάστιξ παιδαγωγικὴ μὲ συγκρατεῖ εἰς τὴν ἀσφαλῆ τῆς
ποιμαντική σου ράβδος, ἡ βακτηρία σου, αὐτὴ θὰ μὲ ἀρετῆς ὁδὸν καὶ ἀπομακρύνει κάθε λῃστὴν καὶ λύκον ἀπ' ἐμοῦ, καὶ
στηρίζῃ, θὰ μὲ ἐμψυχώνῃ, θὰ μὲ παρηγορῇ.

ἄλλοτε ὡς βακτηρία ὑποστηρίζουσα τὰ κατακοπιασμένα μέλη μου μὲ
ἐνισχύει, καὶ καθίσταται οὕτω μέσον ἀνακουφίσεως καὶ παρηγορίας
δι’ ἐμέ.

22,5 Ἠτοίμασας ἐνώπιόν μου 5 Σύ, Κύριε, ἐν τῇ ἀγαθότητί σου ἠτοίμασες ἐνώπιόν 5 Ἀλλ’ ἡ οἰκειότης ποὺ μοῦ δείχνεις μὲ ἐνθαρρύνει νὰ σὲ παρομοιώσω
τράπεζαν

ἐξεναντίας

θλιβόντων

με·

ἐλίπανας

τῶν μου τράπεζαν πλουσίων φαγητῶν ἀπέναντι καὶ εἰς καὶ πρὸς οἰκοδεσπότην καταδεκτικόν, ποὺ παρέχει εἰς ἐμὲ τὸν πτωχὸν
ἐν πεῖσμα τῶν ἐχθρῶν μου. Ἤλειψας τὴν κεφαλήν μου μὲ καὶ

εὐτελῆ

πᾶσαν

φιλοξενίαν.

Μὲ

κάμνεις

ὁμοτράπεζον

καὶ

ἐλαίῳ τὴν κεφαλήν μου, καὶ τὸ εὐῶδες ἄρωμα, πρὶν κατακλιθῶ εἰς τὸ δεῖπνον σου, καὶ συνδαιτυμόνα σου. Ἡτοίμασας καὶ παρέθεσες ἐνώπιόν μου τράπεζαν
ποτήριόν σου μεθύσκων με τὸ ποτήριόν σου, μὲ τὸ ὁποῖον μὲ ἐκέρασες, ἦτο γεμᾶτο πνευματικῶν κατὰ πρόσωπον ἐκείνων, ποὺ μὲ θλίβουν, οἱ ὁποῖοι,
ὡσεὶ κράτιστον.

ἀπὸ ἄριστον εὐφραντικόν, μεθυστικὸν ποτόν.

βλέποντες ποίας τιμῆς μὲ καταξιώνεις καὶ ποίας ἀσφαλείας ἀπολαύω
πλησίον σου, θὰ καταντροπιασθοῦν. Μὲ μύρον ἤλειψες τὴν κεφαλήν
μου προτοῦ ἀνακλιθῶ εἰς τὸ πλούσιον δεῖπνον σου καὶ ὅταν κατ’ αὐτὸ
θὰ ἔλθῃ ἢ στιγμὴ νὰ πίω τὸ ποτήριον, ποὺ μοῦ παρέχεις,
ὑπερεκχειλίζεται τοῦτο διὰ κρατίστου οἴνου. Πόσον δαψιλεῖς καὶ
πανευφρόσυνοι εἶναι αἱ χάριτες καὶ ἀπολαύσεις, τὰς ὁποίας πλησίον

22,6

Καὶ

τὸ

ἔλεός

σου 6 Τὸ ἔλεος τῆς στοργῆς σου θὰ μὲ ἀκολουθῇ καὶ θὰ μὲ 6 Καὶ τὸ ἔλεός σου θὰ μὲ καταδιώκῃ ὅλας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου καὶ

καταδιώξει

μὲ

πάσας

τὰς καταδιώκῃ μὲ ἐπιμονὴν ὅλας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου ἡ χάρις σου θὰ ἐπιμένῃ νὰ ἐξευρίσκῃ ποικίλα μέσα, ὥστε καὶ

ἡμέρας τῆς ζωῆς μου, καὶ τὸ καὶ ἔτσι ἐγὼ χαρούμενος καὶ εὐτυχὴς θὰ κατοικῶ εἰς φεύγοντα ακόμη νὰ μὲ συλλάβῃ εἰς τὸ δίκτυον τῆς σωτηρίας καὶ
κατοικεῖν με ἐν οἴκῳ Κυρίου εἰς τὸν ναὸν σοῦ τοῦ Κυρίου μου, εἰς ἀτελεύτητον καταξιωθῶ οὕτω νὰ κατοικῶ εἰς τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου ἐπὶ χρόνον
μακρότητα ἡμερῶν.

μακρότητα ἡμερῶν.

μακρὸν καὶ ἀτελεύτητον.

Επιμέλεια: π.Αθανάσιος Εφημέριος Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης Λαρίσης

65/411

σου ἀπολαμβάνει ἡ ψυχή μου!

ΨΑΛΜΟΣ 23ος (κγ’)
Γιὰ νὰ ἀνοίξει ἡ πόρτα, ὅταν χαθεῖ τὸ κλειδί.
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

23,1 Τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ Εἰς τὸν Κύριον ἀνήκει ἡ γῆ καὶ κάθε τι, τὸ ὁποῖον τὴν Τοῦ Κυρίου κτῆμα εἶναι ἡ γῆ καὶ τὸ κάθε τι ποὺ τὴν γεμίζει, ἰδικά του
πλήρωμα αὐτῆς, ἡ οἰκουμένη καὶ γεμίζει, κάθε κατοικουμένη περιοχὴ καὶ ὅλοι, ὅσοι εἶναι ἡ οἰκουμένη καὶ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι οἱ κατοικοῦντες εν αυτῇ.
πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ. κατοικοῦν εἰς αὐτήν.
23,2

Αὐτὸς

ἐθεμελίωσεν

ἐπὶ

θαλασσῶν 2 Αὐτὸς ἐθεμελίωσε σταθερὰν καὶ ἀκλόνητον τὴν γῆν 2 Αὐτὸς ἐν τῇ δυνάμει του καὶ σοφίᾳ του τὴν ἐθεμελίωσεν ὄχι ἐπὶ

αὐτὴν

καὶ

ἐπὶ ἐπάνω εἰς τὰς θαλάσσας, τὴν ἐστερέωσεν ἐπάνω εἰς τὰ βράχων ἀμετακινήτων καὶ σιδηρῶν πασσάλων, ἀλλ' ἐπάνω εἰς τὰς

ποταμῶν ἡτοίμασεν αὐτήν.

ποτάμια ρεύματα, καὶ παρ' ὅλον τοῦτο μένει σταθερὰ κυκλούσας αὐτὴν θαλάσσας καὶ τὴν ἐστερέωσεν ἐπανω εἰς ποταμούς.
καὶ ἀμετακίνητος. Θάλασσαι τὴν περιζώνουν, ποταμοὶ Καὶ ὅμως ἐνῷ φαίνεται σὰν νὰ πλέῃ εν μέσῳ τῶν ὑδάτων, οὔτε
τὴν διασχίζουν, ἄφθονα ὕδατα εὑρίσκονται κάτω ἀπὸ ταλαντεύεται, οὔτε εἶναι δυνατὸν νὰ σαλευθῇ.
αὐτὴν καὶ ὅμως εἶναι καὶ μένει ἀκλόνητος.

23,3 Τίς ἀναβήσεται εἰς τὸ ὄρος 3 Ποιὸς θὰ ἀνεβῇ εἰς τὸν ἱερὸν λόφον τοῦ Κυρίου, τὴν 3 Τίς εἶναι ἄξιος να ἀναβῇ εἰς τὸ ὄρος τοῦ Κυρίου, εἰς τὸν λόφον
τοῦ Κυρίου καὶ τίς στήσεται ἐν Σιών, διὰ νὰ προσκυνήσῃ ἀξίως; Ποιὸς θὰ σταθῇ δηλαδὴ τῆς Σιὼν καὶ εἰς τὴν ἐπ' αὐτοῦ πρὸς λατρείαν καὶ κατοικίαν
τόπῳ ἁγίῳ αὐτοῦ;

ἀκατάκριτος καὶ μὲ παρρησίαν εἰς τὸν ἅγιον αὐτὸν του ἀνεγερθεῖσαν σκηνήν; Καὶ ποῖος θὰ σταθῇ μὲ συνείδησιν
τόπον;

καθαρὰν καὶ μὲ παρρησίαν εἰς τὸν ἅγιον τόπον αὐτοῦ;

23,4 Ἀθῷος χερσὶ καὶ καθαρὸς τῇ 4 Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἔχει ἀθώας καὶ ἁγνὰς τὰς χεῖρας 4 Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος διὰ τῶν χειρῶν δὲν ἔπραξε παράνομόν τι, ἀλλ'
καρδίᾳ,

ὃς

οὐκ

ἔλαβεν

ἐπὶ του ἀπὸ κάθε κακίαν, καθαρὰν καὶ ἀνένοχον τὴν ἐξεταζόμενος καθ’ ὅλας τὰς πράξεις καὶ ἐνεργείας του θὰ εὑρεθῇ

ματαίῳ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ καὶ οὐκ καρδίαν του, αὐτὸς ὁ ὁποῖος δὲν ἔδωσε τὴν ψυχήν του ἀθῷος· ὁ ὁποῖος καὶ κατὰ τὴν καρδίαν ἀκόμη εἶναι καθαρός,
ὤμοσεν ἐπὶ δόλῳ τῷ πλησίον εἰς τὰ μάταια καὶ ἐπιβλαβῆ ἔργα καὶ πράγματα τοῦ ἐλευθέραν ἔχων αὐτὴν ἀπὸ πονηρὰς διαθέσεις καὶ ἐλατήρια, ὁ ὁποῖος
αὐτοῦ.

κόσμου αὐτοῦ καὶ δὲν ὡρκίσθη δολίως μὲ τὸν σκοπὸν δὲν ἔστρεψε τὴν ψυχήν του πρὸς τὰ μάταια καὶ δὲν προσεκολλήθη εἰς
νὰ ἐξαπατήσῃ τὸν πλησίον του καταπατῶν τοὺς αὐτὰ καὶ ὁ ὁποῖος δὲν ὡρκίσθη διὰ νὰ δολιευθῇ τὸν πλησίον του
ὅρκους του.

ἐξαπατῶν αὐτὸν καὶ ἀθετῶν τὰς ἐνόρκους ὑποσχέσεις του.

23,5 Οὗτος λήψεται εὐλογίαν 5 Αὐτὸς θὰ λάβῃ εὐλογίας παρὰ τοῦ Κυρίου, καὶ θὰ 5 Αὐτὸς θὰ λάβῃ εὐλογίαν ἀπὸ τὸν Κύριον καὶ θὰ ἀξιωθῇ τοῦ ἐλέους
πάρα Κυρίου καὶ ἐλεημοσύνην τύχῃ ἐλέους ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ καὶ σωτῆρος.

καὶ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος θὰ ἀναδειχθῇ Σωτήρ του.

23,6 Αὕτη ἡ γενεὰ ζητούντων τὸν 6 Αὐτὴ εἶναι ἡ εὐσεβὴς γενεὰ τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι 6 Ἡ ἀποτελουμένη ἀπὸ τοιούτους ἀνθρώπους γενεὰ εἶναι ἡ γενεὰ τῶν
Κύριον, ζητούντων τὸ πρόσωπον πράγματι ἐπιζητοῦν νὰ εὐαρεστήσουν εἰς τὸν Κύριον, ζητούντων τὸν Κύριον, τῶν ζητούντων νὰ λατρεύσουν καὶ νὰ
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παρὰ Θεοῦ σωτῆρος αὐτοῦ.

τοῦ Θεοῦ Ἰακώβ, (διάψαλμα).

οἱ ὁποῖοι φροντίζουν νὰ λατρεύσουν ἀξίως καὶ νὰ ἀπολαύσουν τὸ πρόσωπον τοῦ Θεοῦ Ἰακώβ.
προσκυνήσουν τὸ πρόσωπον τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, τοῦ
Θεοῦ τοῦ Ἰακώβ.

23,7 Ἄρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες 7 Καὶ τώρα ποὺ πρόκειται ἡ κιβωτὸς τοῦ Κυρίου νὰ 7 Καὶ τώρα, ποὺ πρόκειται ἡ κιβωτὸς τοῦ Θεοῦ νὰ εἰσαχθῇ εἰς τὸν
ὑμῶν,

καὶ

αἰώνιοι,

καὶ

ἐπάρθητε,

πύλαι εἰσέλθῃ εἰς τὸν ναόν, ἀνοίξατε διάπλατα τὰς πύλας ναόν, ἀνοίξατε τὰς πύλας, ὦ ἄρχοντες, ποὺ τὰς κρατεῖτε ἀπὸ μέσα

εἰσελεύσεται

βασιλεὺς τῆς δόξης.

ὁ σεῖς οἱ ἄρχοντες. Ἂς ὑψωθοῦν καὶ ἂς πλατυνθοῦν αἱ κλεισμένος. Καὶ σεῖς, ὦ πύλαι, ποὺ δὲν πρόκειται νὰ καταλυθῆτε ποτέ,
αἰωνόβιαι πύλαι, διὰ νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὸν ναὸν ὁ ἔνδοξος πλατύνθητε καὶ γίνετε ὑψηλότεραι ἀπὸ ὅ,τι εἶσθε, διὰ νὰ εἰσέλθῃ ν τῷ
βασιλεύς.

ναῷ ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης.

23,8 Τίς ἐστιν οὗτος ὁ βασιλεὺς 8 Ποιὸς εἶναι αὐτὸς ὁ ἔνδοξος βασιλεύς; Αὐτὸς εἶναι ὁ 8α Ποῖος εἶναι ὁ βασιλεὺς οὗτος τῆς δόξης, ὁ ὁποῖος πρόκειται νὰ
τῆς δόξης; Κύριος κραταιὸς καὶ Θεός, ὁ κραταιὸς καὶ δυνατός, ὁ Κύριος ὁ πανίσχυρος εἰσέλθῃ;
δυνατός,

Κύριος

δυνατὸς

ἐν εἰς τοὺς πολέμους.

8β Ὁ Κύριος, ὁ κραταιὸς καὶ δυνατὸς τοῦ παντὸς δημιουργὸς καὶ

πολέμῳ.

δεσπότης. Ὁ Κύριος, ὁ δυνατὸς καὶ ἀκαταγώνιστος εἰς μάχας καὶ
πολέμους.

23,9 Ἄρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες 9 Καὶ πάλιν οἱ ἔξω τοῦ φρουρίου εὑρισκόμενοι ἀνοίξατε 9 Σηκώσατε τὰς πύλας, ὦ ἄρχοντες, καὶ γίνετε ὑψηλότεραι καὶ σεῖς, ὦ
ὑμῶν,
αἰώνιοι,

καὶ
καὶ

ἐπάρθητε,

πύλαι διάπλατα τὰς πύλας σας, ὦ ἄρχοντες, ὑψώθητε πύλαι, διὰ νὰ εἰσέλθῃ ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης.

εἰσελεύσεται

ὁ ἀρχαιόταται πύλαι, διὰ νὰ εἰσέλθῃ ὁ ἔνδοξος βασιλεύς.

βασιλεὺς τῆς δόξης.
23,10 Τίς ἐστιν οὗτος ὁ βασιλεὺς 10 Ποιὸς εἶναι αὐτὸς ὁ ἔνδοξος βασιλεύς; Εἶναι ὁ 10 Ποῖος εἶναι ὁ βασιλεὺς αὐτὸς τῆς δόξης; Ὁ Κύριος τῶν ἐν οὐρανῷ
τῆς δόξης; Κύριος τῶν δυνάμεων ἀληθινὸς Θεός, ὁ Κύριος ὅλων τῶν δυνάμεων τοῦ ἀσωμάτων δυνάμεων, τῶν ἀγγελικῶν στρατιῶν, αὐτὸς εἶναι ὁ
αὐτός ἐστιν

ὁ βασιλεὺς τῆς οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς. Αὐτὸς εἶναι ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης. βασιλεὺς τῆς δόξης.

δόξης.

ΨΑΛΜΟΣ 24ος (κδ’)
Σὲ ἀνθρώπους ποὺ φθονεῖ πολὺ ὁ πειρασμὸς καὶ τοὺς φέρνει συνέχεια ἀναποδιὲς στὴν ζωή τους, γιὰ νὰ γογγύζουν
Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

24,1 Πρός σε, Κύριε, ᾖρα τὴν Πρὸς σέ, Κύριε, ποὺ εἶσαι ὁ Θεός μου, ἀνύψωσα τὸν Πρὸς σέ, Κύριε, ὕψωσα τὴν ψυχήν μου, ἀφοῦ ἀπέσπασα αὐτὴν ἀπὸ τὰ
ψυχήν μου, ὁ Θεός μου.

νοῦν καὶ τὴν καρδίαν μου, ἀφοῦ τὰ ἀπέσπασα ἀπὸ τὰς γήϊνα· πρὸς σὲ ἀνέτεινα τὰς πνευματικάς μου δυνάμεις, διότι σὺ εἶσαι
ματαιότητας τοῦ κόσμου τούτου.

ἀληθὴς Θεὸς καὶ ὁ Θεὸς ὁ ἰδικός μου.
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Αρχαίο Κείμενο

24,2

Ἐπὶ

σοὶ

πέποιθα·

καταισχυνθείην,

μὴ 2 Εἰς σὲ ἔχω στηρίξει τὴν πεποίθησίν μου. Μὴ 2 Εἰς σὲ ἐστήριξα τὴν ὅλην πεποίθησίν μου· Σὲ παρακαλῶ
μηδὲ ἐπιτρέψῃς ποτέ, Κύριε, καὶ παρασυρθῶ εἰς ἁμαρτίαν προστάτευσέ με καὶ μὴ ἐπιτρέψῃς νὰ ἐντροπιασθῶ ποτὲ εἰς τὴν ζωήν

καταγελασάτωσαν με οἱ ἐχθροί καὶ κατεξευτελισθῶ εἰς τὴν παροῦσαν ζωήν. Οὔτε καὶ μου, οὔτε να καταστῶ περίγελως τῶν ἐχθρῶν μου.
μου.

νὰ γίνω ἀντικείμενον χλευασμοῦ καὶ ὀνειδισμοῦ ἐκ
μέρους τῶν ἐχθρῶν μου.

24,3

Καὶ

γὰρ

ὑπομένοντές

πάντες

οἱ 3 Ζητῶ αὐτὴν τὴν χάριν ἀπὸ σέ, διότι βλέπω ὅτι ὅλοι 3 Καὶ ζητῶ ταῦτα ἀπὸ σέ, διότι ὅλοι ὅσοι καρτερικῶς καὶ ἐν ὑπομονῇ

οὐ

μὴ ὅσοι ὑπομένουν δοκιμασίας καὶ περιμένουν μὲ πίστιν ἀναμένουν εἰς τὰς ἀνάγκας καὶ περιστάσεις των τὴν βοήθειάν σου,

σε

καταισχυνθῶσιν·

ἀπὸ σὲ τὴν βοήθειαν, δὲν θὰ καταισχυνθοῦν. Ἐξ εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐντροπιασθοῦν διὰ τῆς διαψεύσεως τῶν ἐλπίδων

αἰσχυνθήτωσαν οἱ ἀνομοῦντες ἀντιθέτου θὰ κατεντροπιασθοῦν ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ποὺ ἐστήριξαν εἰς σέ· ἂς ἐντροπιασθοῦν, ὄχι ἐγὼ καὶ οἱ στηρίζοντες
διακενῆς.

ἐκτρέπονται εἰς παρανομίας, χωρὶς μάλιστα καὶ νὰ τὴν πεποίθησίν των εἰς σέ, ἀλλ’ ἐκεῖνοι οἰ ὁποῖοι μὲ δόλους καὶ ψεύδη
ἀποκομίζουν κανένα κέρδος ἀπὸ αὐτάς.

παρανομοῦν ματαίως, χωρὶς εἰς τὸ τέλος τίποτε νὰ ὠφελοῦνται ἀπὸ
αὐτά.

24,4

Τὰς

ὁδούς

σου,

Κύριε, 4 Κάμε γνωστάς, Κύριε, εἰς ἐμὲ τὰς ὁδοὺς τῶν ἐντολῶν 4 Κατάστησόν μου, Κύριε, γνωστοὺς τοὺς δρόμους τῶν ἐντολῶν σου

γνώρισόν μοι καὶ τὰς τρίβους σου, δίδαξέ με μὲ τὸν ἰδικόν σου φωτισμὸν καὶ μὲ τὴν καὶ τοῦ θελήματός σου, οἱ ὁποῖοι ὁδηγοῦν τοὺς ἀνθρώπους εἰς σέ, καὶ
σου δίδαξόν με.

ἰδικήν σου παιδαγωγίαν τοὺς δρόμους τῆς θεαρέστου δίδαξέ με διὰ τοῦ φωτισμοῦ καὶ τῆς παιδαγωγίας σου τοὺς τρόπους τῆς
ζωῆς.

ἁγιοπρεποῦς πολιτείας, ἵνα συμπεριφέρωμαι ἀπαρεγκλίτως εἰς πᾶσαν
περίστασιν κατ’ αὐτούς.

24,5

Ὁδήγησόν

με

ἐπὶ

τὴν 5 Ὁδήγησέ με εἰς τὸ νὰ γνωρίσω καὶ νὰ δεχθῶ τὴν 5 Ὁδήγησέ με εἰς τὸ νὰ γνωρίσω καὶ ἐγκολπωθῶ τὴν ἐν τῷ νόμῳ σου

ἀλήθειάν σου καὶ δίδαξόν με, ἀλήθειάν σου. Δίδαξέ με, ὥστε νὰ ἐννοήσω βαθύτατα ἀλήθειαν καὶ δίδαξόν με εἰς κατανόησιν καὶ ἐφαρμογὴν αὐτῆς, διότι
ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός ὁ σωτήρ μου, καὶ καὶ νὰ παραδεχθῶ ἀκλόνητα, ὅτι σὺ εἶσαι ὁ Θεός μου σὺ εἶσαι ὁ Θεός, ποὺ μὲ σώζεις ἀπὸ πάντα κίνδυνον σωματικὸν καὶ
σὲ ὑπέμεινα ὅλην τὴν ἡμέραν.

καὶ ὁ σωτήρ μου. Δι' αὐτὸ καὶ ὅλην τὴν ἡμέραν καὶ ὅλας πνευματικόν, καὶ δι' αὐτὸ μετὰ καρτερίας σὲ περιμένω καθ’ ὅλην τὴν
τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου ἐλπίζω καὶ περιμένω ἀπὸ σὲ ἡμέραν, μὴ ἀμφιβάλλων, ὅτι θὰ σπεύσῃς καὶ τώρα εἰς βοήθειάν μου.
βοήθειαν.

24,6 Μνήσθητι τῶν οἰκτιρμῶν 6 Ἐνθυμήσου, Κύριε, καὶ στεῖλε καὶ πρὸς ἐμὲ τοὺς 6 Ἐνθυμήσου τοὺς οἰκτιρμούς σου, Κύριε, καὶ τὰ ἐλέη, τὰ ὁποῖα
σου, Κύριε, καὶ τὰ ἐλέη σου, ὅτι οἰκτιρμούς σου καὶ τὰ ἐλέη σου. Ἀνεξάντλητα καὶ ἐπέδειξες πλούσια εἰς τοὺς προγόνους μας. Δὲν εἶναι χθεσινὰ ταῦτα,
αἰώνια εἶναι τὰ ἐλέη σου, τὰ ὁποῖα ἔδειξες εἰς τοὺς ἀλλὰ πρὸ αἰώνων πολλῶν δεικνύεσαι εὔσπλαγχνος καὶ ἐλεήμων πρὸς
προγόνους μας, εἰς τὸν λαὸν τοῦ Ἰσραήλ.

τὸν λαόν σου, τὸν Ἰσραήλ.

24,7 Ἁμαρτίας νεότητός μου καὶ 7 Τῆς νεότητός μας τὰς ἁμαρτίας, ὅπως καὶ τὰς ἄλλας, 7 Μὴ ἐνθυμηθῇς τὰς ἁμαρτίας, ὅσας ἀπὸ κουφότητα καὶ ἀπειρίαν
ἀγνοίας μου μὴ μνησθῇς· κατὰ τὰς ὁποίας ἐξ ἀγνοίας διέπραξα, μὴ τὰς ἐνθυμηθῇς, νεανικήν, καθὼς καὶ ὅσας ἐξ ἐνόχου ἀγνοίας διέπραξα· σύμφωνα μὲ
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ἀπὸ τοῦ αἰῶνος εἰσιν.

τὸ ἔλεός σου μνήσθητί μου Κύριε. Νὰ μὲ ἐνθυμηθῇς σύμφωνα μὲ τὸ ἄπειρον ἔλεός τὸ ἔλεος τὸ ὁποῖον πρὸς ὅλους τοὺς μετανοοῦντας ἁμαρτωλοὺς
ἕνεκεν τῆς χρηστότητός σου, σου, διότι εἶναι ἀπέραντος ἡ καλωσύνη σου, Κύριε.

δεικνύεις, ἐνθυμήσου καὶ ἐμέ, Κύριε, διὰ τὴν καλωσύνην καὶ

Κύριε.

ἀγαθότητα, μὲ τὴν ὁποίαν καὶ αὐτοὺς τοὺς ἁμαρτωλοὺς εὐεργετεῖς.

24,8 Χρηστὸς καὶ εὐθὺς ὁ Κύριος· 8 Ἀγαθὸς καὶ εὐεργετικὸς καὶ δίκαιος πρὸς ὅλους εἶναι 8 Εὐεργετικὸς πρὸς ὅλους καὶ δίκαιος εἶναι ὁ Κύριος· δι’αὐτὸ θὰ
διὰ

τοῦτο

νομοθετήσει ὁ Κύριος. Δι' αὐτὸ θὰ διδάσκῃ καὶ θὰ καθοδηγῇ μὲ τὸν διδάσκῃ καὶ θὰ καθοδηγῇ διὰ τοῦ νόμου του τοὺς ἁμαρτάνοντας, ὅπως

ἁμαρτάνοντας ἐν ὁδῷ.

Νόμον του τοὺς ἁμαρτάνοντας, διὰ νὰ ἐπιστρέψουν εἰς ἐπιστρέψουν εἰς τὴν εὐθεῖαν τῆς ἀρετῆς καὶ τῶν ἐντολῶν του ὁδόν.
τὸν δρόμον τῆς ἀρετῆς.

24,9 Ὁδηγήσει πρᾳεῖς ἐν κρίσει, 9 Θὰ ὁδηγῇ πάντοτε ὁ Κύριος τοὺς πράους καὶ εὐθεῖς 9 Θὰ ὁδηγῇ πάντοτε τοὺς πράους καὶ ταπεινοὺς ἀνθρώπους νὰ
διδάξει πρᾳεῖς ὁδοὺς αὐτοῦ.

εἰς τὸν δρόμον τῆς ἀρετῆς καὶ εἰς φωτισμένην ζωήν. Θὰ πολιτεύωνται μὲ σύνεσιν καὶ διαυγῆ σκέψιν, θὰ διδάξῃ τοὺς πράους
διδάξῃ τοὺς πράους καὶ ταπεινοὺς τὰς ὁδοὺς τῶν τὸν δρόμον τῶν ἐντολῶν του, καθὼς καὶ τὰς πανσόφους μεθόδους, τὰς
ἐντολῶν του.

ὁποίας χρησιμοποιεῖ πρὸς σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων.

24,10 Πᾶσαι αἱ ὁδοὶ Κυρίου ἔλεος 10 Ὅλαι αἱ ἐντολαὶ τοῦ Κυρίου, αἱ ὁποῖαι ἀναφέρονται 10 Γεμᾶται εὐσπλαγχνίαν, ἔλεος καὶ οἰκτιρμοὺς εἶναι αἱ μέθοδοι, τὰς
καὶ ἀλήθεια τοῖς ἐκζητοῦσι τὴν εἰς ρύθμισιν τῆς ζωῆς μας, εἶναι γεμᾶται ἀπὸ τὴν ὁποίας ὁ Κύριος μεταχειρίζεται πρὸς ἐπιστροφήν τοῦ ἁμαρτωλοῦ·
διαθήκην αὐτοῦ καὶ τὰ μαρτύρια εὐσπλαγχνίαν του
αὐτοῦ.

καὶ

τὴν ἀξιοπιστίαν

του

εἰς αὐτὴ ἡ ἀλάθεια ἐνσωματοῦται εἰς τὸν νόμον, τὸν ὁποῖον ὁ Θεὸς

ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἐνδιαφέρονται καὶ ζητοῦν νὰ ἔδωκεν εἰς τοὺς ἀνθρώπους. Καὶ πληροφοροῦνται διὰ τῆς πείρας περὶ
μάθουν τὸ θέλημά του καὶ ὅλας τὰς ἐντολάς του.

τούτου ὅσοι μὲ πόθον καὶ εἰλικρίνειαν ψυχῆς ἐρευνοῦν τὴν διαθήκην
καὶ τὰς μαρτυρίας τοῦ Κυρίου, προσπαθοῦντες νὰ συμμορφωθοῦν
πρὸς αὐτά.

24,11 Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου, 11 Διὰ τὸ Ὄνομά σου, ἐλεήμων Κύριε, καὶ πρὸς δόξαν 11 Διὰ τὸ ὄνομά σου, Κύριε, πρὸς δόξαν τῆς χρηστότητος καὶ τῆς
Κύριε, καὶ ἱλάσῃ τῇ ἁμαρτίᾳ τῆς ἀγαθότητός σου συγχώρησε τὰς ἁμαρτίας μου, αἱ φιλανθρωπίας, μὲ τὰ ὁποῖα εἶσαι γνωστὸς εἰς τοὺς ἀνθρώπους, φανοῦ
μου, πολλὴ γάρ ἐστι.

ὁποῖαι εἶναι πολλαὶ καὶ μεγάλαι.

ἵλεως καὶ συγχώρησον τὸ πλῆθος τῶν ἁμαρτιῶν μου, τὸ ὁποῖον
ἀληθῶς εἶναι πολύ.

24,12 Τίς ἐστιν ἄνθρωπος ὁ 12 Ποιὸς εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος πράγματι 12 Ποῖος ἄνθρωπος φοβεῖται καὶ σέβεται ἐκ καρδίας τὸν Κύριον; Θὰ
φοβούμενος

τὸν

Κύριον; εὐλαβεῖται καὶ σέβεται τὸν Κύριον; Εἰς αὐτὸν θὰ δώσῃ δώσῃ εἰς αὐτὸν ὁ Κύριος νόμον καὶ κανόνα, ἀπὸ τὸν ὁποῖον θὰ

Νομοθετήσει αὐτῷ ἐν ὁδῷ ᾗ Νόμον ὁ Κύριος, διὰ νὰ καθοδηγῆται εἰς τὸν δρόμον, ὁδηγῆται, διὰ ν' ἀκολουθῇ τὸν δρόμον καὶ τὴν ζωήν, μὲ τὴν ὁποίαν θὰ
ᾑρετίσατο.

τὸν ὁποῖον ἔχει ἐκλέξει.

καταστῇ εὐάρεστος πρὸς αὐτόν.

αὐλισθήσεται, καὶ τὸ σπέρμα ἀνάμεσα εἰς πλούσια ἀγαθὰ καὶ οἱ ἀπόγονοί του θὰ ἀγαθὰ καὶ εἰς εὐτυχίαν, καὶ οἱ ἀπόγονοί του θὰ κληρονομήσουν τὴν
αὐτοῦ κληρονομήσει γῆν.

κληρονομοῦν καὶ θὰ κατέχουν πάντοτε τὴν γῆν τῶν εὐλογημένην γῆν τῆς ἐπαγγελίας.
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24,13 Ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν ἀγαθοῖς 13 Ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ θὰ ἀναπαύεται 13 Ἡ ζωὴ καὶ ἡ ὕπαρξίς του θὰ καταυλισθῇ καὶ θὰ ἀναπαυθῇ εἰς

προγόνων των.
24,14 Κραταίωμα Κύριος τῶν 14 Ὁ Κύριος εἶναι ἡ κραταιὰ καὶ ἀκατανίκητος δύναμις 14 Ὁ Κύριος γίνεται κραταιὰ ἐνίσχυσις τῶν φοβουμένων αὐτὸν καὶ
φοβουμένων

αὐτόν,

καὶ

ἡ αὐτῶν, ποὺ τὸν φοβοῦνται. Αὐτὴν τὴν ἀλήθειαν ἀποδεικνύει τοῦτο φανερὰ ἡ διαθήκη, τὴν ὁποίαν ἔκαμε πρὸς αὐτοὺς

διαθήκη αὐτοῦ δηλώσει αὐτοῖς.

μαρτυρεῖ καὶ θὰ μαρτυρῇ ἡ διαθήκη, τὴν ὁποίαν ἔκαμε καὶ διὰ τῆς ὁποίας μὲ ρητὰς καὶ ἀδιαψεύστους ὑποσχέσεις ἀνέλαβε
πρὸς αὐτούς.

24,15

Οἱ

ὀφθαλμοί

μου 15

Διὰ

τὴν προστασίαν αὐτῶν.

τοῦτο

διαπαντὸς πρὸς τὸν Κύριον, ὅτι ἐστραμμένοι

οἱ

πρὸς

ὀφθαλμοί
τὸν

μου

Κύριον,

εἶναι

διότι

πάντοτε 15 Οἱ ὀφθαλμοί μου εἶναι διαρκῶς ἐστραμμένοι πρὸς τὸν Κύριον, τὸν

αὐτὸς

θὰ ὁποῖον γεμᾶτος ἐλπίδα ἱκετεύω καὶ παρακαλῶ, διότι αὐτὸς θὰ

αὐτὸς ἐκσπάσει ἐκ παγίδος τοὺς ἀποσπάσῃ καὶ θὰ ἐλευθερώσῃ τὰ πόδια μου ἀπὸ τὴν ἐκμηδενίσῃ τὰς κατ’ ἐμοῦ ἐπιβουλὰς καὶ θὰ ἀποσπάσῃ ἐξ οἰασδήποτε
πόδας μου.

παγίδα.

παγίδος τοὺς πόδας μου, ὥστε οὔτε νὰ κινδυνεύσω σωματικῶς, οὔτε
εἰς τὸ κακὸν νὰ συλληφθῶ.

24,16 Ἐπίβλεψον ἐπ' ἐμὲ καὶ 16 Κύριε, ρῖψε εὐσπλαγχνικὸν τὸ βλέμμα σου πρὸς ἐμὲ 16 Ρῖψε τὸ βλέμμα σου σπλαγχνικὸν καὶ προστατευτικὸν πρὸς ἐμὲ καὶ
ἐλέησόν με, ὅτι μονογενὴς καὶ καὶ ἐλέησέ με, διότι εἶμαι μόνος καὶ ταλαιπωρημένος ἐλέησόν με, διότι εἶμαι ἐγκαταλελειμμένος καὶ ἀπομονωμένος, ὡς
πτωχός εἰμι ἐγώ.

εἰς τὴν ζωήν.

πτωχὸς δὲ καὶ ἔρημος στεροῦμαι πάσης βοηθείας, μόνην ἐλπίδα ἔχων
σέ.

24,17 Αἱ θλίψεις τῆς καρδίας μου 17 Αἱ θλίψεις τῆς καρδίας μου ἔχουν πληθυνθῆ καὶ 17 Αἱ θλίψεις, ποὺ καταπληγώνουν τὴν καρδίαν μου, ἐπλήθυναν καὶ
ἐπληθύνθησαν·

ἐκ

ἀναγκῶν μου ἐξάγαγέ με.

τῶν βαρυνθῆ.

Βγάλε

με

καὶ

λύτρωσέ

στενοχώρους αὐτὰς περιστάσεις.

με

ἀπὸ

τὰς ἔγιναν πολλαί· ἀπὸ τὰς στενοχωρίας μου βγάλε με καὶ ὁδήγησέ με εἰς
ἄνεσιν καὶ ἀναψυχήν.

24,18 Ἴδε τὴν ταπείνωσίν μου 18 Ἴδε, Κύριε, τὴν ταπείνωσιν, εἰς τὴν ὁποίαν ἔχω 18 Ἴδε πόσον ἐταπεινώθην· ἴδε τὸν μόχθον καὶ τοὺς στεναγμούς μου·
καὶ τὸν κόπον μου καὶ ἄφες καταπέσει καὶ τὸν μόχθον, ἀπὸ τὸν ὁποῖον βαρύνομαι, καὶ διὰ τὴν ταπείνωσιν καὶ τὸν κόπον μου αὐτὸν συγχώρησε, σὲ
πάσας τὰς ἁμαρτίας μου.

καὶ συγχώρησε ὅλας μου τὰς ἁμαρτίας.

παρακαλῶ, ὅλας τὰς ἁμαρτίας μου, ξ αἰτίας τῶν ὁποίων τιμωροῦμαι.

19 ῎Ιδε τοὺς ἐχθρούς μου, ὅτι 19 ῎Ιδε ἀκόμη, Κύριε, καὶ τοὺς ἐχθρούς μου, διότι πάρα 19 Ἴδε ὅτι ηὐξήθησαν εἰς μέγα πλῆθος οἱ ἐχθροί μου καὶ χωρὶς ἐγὼ νὰ
ἐπληθύνθησαν καὶ μῖσος ἄδικον πολὺ ἐπληθύνθησαν, καὶ μὲ ἕνα ἄδικον φοβερὸν μῖσος τοὺς βλάψω εἰς τίποτε μὲ μισοῦν ἀδίκως.
ἐμίσησάν με.

μὲ ἔχουν μισήσει.

24,20 Φύλαξον τὴν ψυχήν μου 20 Φύλαξε τὴν ζωήν μου ἀπὸ τὰς ἐπιβουλὰς αὐτῶν τῶν 20 Φύλαξε τὴν ψυχήν μου ἀπὸ τὰς ἐπιβουλάς των καὶ γλύτωσέ με· μὴ
καὶ

ρῦσαί

με·

μὴ ἐχθρῶν καὶ γλύτωσέ με. Μὴ ἐπιτρέψῃς νὰ ἐντροπιασθῶ ἐπιτρέψῃς, σὲ παρακαλῶ, νὰ ἐντροπιασθῶ ἀπὸ αὐτούς, διὸ εἰς σέ, τοῦ

σέ.
24,21

εἰς σὲ τὴν ἐλπίδα τῆς βοηθείας μου.
Ἄκακοι

καὶ

ἐλπίδας μου.

εὐθεῖς 21 Ἀπονήρευτοι καὶ εὐθεῖς ἄνθρωποι, ξένοι πρὸς κάθε 21 Ἀπονήρευτοι καὶ εὐθεῖς ἄνθρωποι, ξένοι πρὸς τοὺς δόλους, τὴν

ἐκολλῶντό μοι, ὅτι ὑπέμεινά σε, δολιότητα καὶ κακίαν μὲ ἀκολουθοῦσαν πιστῶς, διότι κακίαν καὶ τὰς ἀδικίας, μὲ ἠκολούθουν καὶ συνεδέοντο μαζί μου
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καταισχυνθείην, ὅτι ἤλπισα ἐπὶ καὶ κατεξευτελισθῶ ἀπὸ αὐτούς, διότι ἐγὼ ἔχω στηρίξει ὁποίου ἡ βοήθεια εἶναι ἀκαταγώνιστος καὶ κραταιά, ἐστήριξα τὰς

Κύριε.

ἐγώ, Κύριε, ὑπέμεινα καὶ ἐπέμεινα ἐλπίζων εἰς σέ.

στενῶς, διότι ἐπέμεινα μεθ' ὑπομονῆς πολλῆς ἐλπίζων εἰς σέ. Ἂς μὴ
ἀποθαρρυνθοῦν καὶ ἂς μὴ ἐντροπιασθοῦν μαζί μου καὶ οἱ δοῦλοι σου
αὐτοί, διὰ τῆς διαψεύσεως τῶν ἐλπίδων μας.

24,22 Λύτρωσαι, ὁ Θεός, τὸν 22 Δία νὰ ἐνθαρρυνθοῦν καὶ στερεωθοῦν καὶ αὐτοὶ εἰς 22 Ἐλευθέρωσε, Θεέ μου, μαζὶ μὲ ἡμᾶς καὶ ὁλόκληρον τὸν
Ἰσραὴλ ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων τὴν πρὸς σὲ πίστιν, γλύτωσέ με, Κύριε, ἀπὸ θλίψεις καὶ ἰσραηλιτικὸν λαὸν ἀπὸ ὅλας τὰς θλίψεις του.
αὐτοῦ.

κινδύνους καὶ ὄχι μόνον ἐμὲ ἀλλὰ ὁλόκληρον τὸν
ἰσραηλιτικὸν λαὸν ἀπὸ ὅλας τὰς θλίψεις του.

ΨΑΛΜΟΣ 25ος (κε’)
Ὅταν ζητάει κανεὶς κάτι καλὸ ἀπὸ τὸν Θεό, γιὰ νὰ τοῦ τὸ δώσει, χωρὶς νὰ τὸν βλάψει.
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

25,1 Κρῖνόν με, Κύριε, ὅτι ἐγὼ ἐν Κύριε, σὺ ὁ δίκαιος δικαστής, κρῖνε με καὶ ἀπόδωσέ μου Γενοῦ κριτῆς μου, Κύριε, καὶ ἀπόδος δικαιοσύνην εἰς ἐμέ. Ζητῶ τοῦτο
ἀκακίᾳ μου ἐπορεύθην καὶ ἐπὶ τὸ δίκαιον, διότι ἐγὼ ἐφρόντισα νὰ ζῶ χωρὶς κακίαν. Εἰς ἀπὸ Σέ, διότι προσεπάθησα νὰ πολιτεύωμαι μὲ ἁπλότητα καὶ
τῷ

Κυρίῳ

ἐλπίζων

οὐ

ἀσθενήσω.

μὴ σὲ ἔχω στηρίξει τὰς ἐλπίδας μου καὶ διὰ τοῦτο αἱ ἀγαθότητα ψυχῆς καὶ δι' αὐτὸ αἱ ἐλπίδες, ποὺ ἐστήριξα εἰς τὸν Κύριον,
ψυχικαὶ

καὶ

σωματικαὶ

δυνάμεις

μου

δὲν

θὰ δὲν θὰ διαψευσθοῦν καὶ δὲν θὰ καταντήσω εἰς ἀδυναμίαν ἔναντι τῶν

ἐξασθενήσουν.

ἐχθρῶν μου.

25,2 Δόκιμασόν με, Κύριε, καὶ 2 Ὑπόβαλέ με εἰς δοκιμασίαν θλίψεων, Κύριε, στεῖλε 2 Ὑπόβαλέ με, Κύριε, εἰς τὴν δοκιμασίαν τῶν θλίψεων, καὶ πείρασόν
πείρασόν

με,

πύρωσον

τοὺς μου πειρασμοὺς μεγάλους, ἄναψε μέσα μου φωτιά, με μὲ τοὺς βαρυτέρους πειρασμούς, διὰ τῶν ὁποίων ἐπειράσθησαν οἱ

νεφρούς μου καὶ τὴν καρδίαν ἐρεύνησε καὶ δοκίμασε τὸν ἐσωτερικόν μου κόσμον, ἐκλεκτοί σου καὶ δόκιμοι ἄνδρες, ἐξέτασε τὸ ἐσωτερικόν μου καὶ τὴν
μου.

τοὺς νεφροὺς καὶ τὴν καρδίαν μου.

καρδίαν μου σὰν μέσα εἰς κάμινον καὶ φωτιὰν δοκιμάζων αὐτά.

25,3 Ὅτι τὸ ἔλεός σου κατέναντι 3 Ἐπειδὴ πάντοτε ἔχω ἐμπρὸς εἰς τὰ μάτια μου τὴν 3 Ζητῶ μετὰ παρρησίας τὴν δοκιμασίαν καὶ ἐξέτασίν σου αὐτήν, διότι
τῶν ὀφθαλμῶν μού ἐστι, καὶ ἄπειρον καλωσύνην σου, ἐφρόντισα νὰ σοῦ εἶμαι ἔχω διαρκῶς πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν μου τὸ ἔλεός σου, τὸ ὁποῖον ἐκχύνεις
εὐηρέστησα ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου. πάντοτε εὐάρεστος καὶ νὰ συμμορφώνωμαι πρὸς τὴν πλούσιον εἰς τοὺς ἐλπίζοντας εἰς σέ, καὶ δι' αὐτὸ εὐηρέστησα εἰς σὲ
25,4

Οὐκ

ἐκάθισα

συμμορφωθεῖς πρὸς τὴν ἀλήθειάν σου.

μετὰ 4 Δὲν παρεκάθησα καὶ δὲν ἔλαβα μέρος εἰς συνέδρια 4

Δὲν

ἔλαβα

μέρος

εἰς

συνέδρια

καὶ

συσκέψεις

ἀνθρώπων

συνεδρίου ματαιότητος καὶ μετὰ ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι εὐχαριστοῦνται καὶ ἐπιζητοῦν τὰς ἀρεσκομένων εἰς τὴν ματαιότητα καὶ τὸ ψεῦδος, καὶ δὲν θὰ εἰσέλθω
παρανομούντων οὐ μὴ εἰσέλθω· ματαιότητας

καὶ

ἁμαρτωλότητας,

μαζῆ

μὲ μαζὶ μὲ παρανομοῦντας διὰ νὰ συσκεφθῶ καὶ συνεργασθῶ μὲ αὐτούς.

παρανομοῦντας ἀνθρώπους δὲν εἰσῆλθα οὔτε θὰ
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ἀλήθειαν, ποὺ διδάσκουν αἱ ἐντολαί σου.

εἰσέλθω ποτέ, διὰ νὰ σκεφθῶ μαζῆ των κάτι τὸ κακόν.
25,5

ἐμίσησα

πονηρευομένων

ἐκκλησίαν 5 Ἐγὼ ἐμίσησα καὶ ἀπεστράφην κάθε συγκέντρωσιν 5 Ἐμίσησα ἀπὸ καρδίας πᾶσαν σύναξιν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι
καὶ

μετὰ πονηρῶν ἀνθρώπων καὶ μὲ τοὺς ἀσεβεῖς δὲν θὰ σχεδιάζουν καὶ μηχανεύονται ἔργα πονηρά, καὶ δὲν θὰ καθίσω ποτὲ

ἀσεβῶν οὐ μὴ καθίσω.

καθήσω εἰς τὸν ἴδιον τόπον συντροφιὰ μὲ αὐτούς.

μὲ ἀσεβεῖς ἀνθρώπους συναποτελῶν μέλος τῆς συντροφίας των.

25,6 Νίψομαι ἐν ἀθῴοις τὰς 6 Ἀθῶος καθὼς εἶμαι, θὰ νίπτω μὲ νερὸ τὰ χέρια μου 6 Θὰ νίψω μαζὶ μὲ τοὺς ἀθῴους τὰς χεῖρας μου εἰς δήλωσιν τῆς
χεῖράς μου καὶ κυκλώσω τὸ σύμφωνα μὲ τὸν Νόμον σου μαζῆ μὲ τοὺς ἄλλους ἁγνότητος καὶ καθαρότητος αὐτῶν ἀπὸ πάσης ἀδικίας, καὶ θὰ
θυσιαστήριόν σου, Κύριε,

ἀθώους ἀνθρώπους καὶ θὰ περιφέρωμαι γύρω ἀπὸ τὸ ἀκολουθήσω, Κύριε, εὐλαβῶς τὴν λιτανευτικὴν πομπὴν τῶν ἱερέων
θυσιαστήριον τῶν ὁλοκαυτωμάτων σου, Κύριε, εἰς γύρω ἀπὸ τὸ θυσιαστήριόν σου,
εὐλαβῆ λιτανείαν,

25,7 τοῦ ἀκοῦσαί με φωνῆς 7 διὰ νὰ ἀκούω τὰς φωνὰς τῶν Λευϊτῶν, ποὺ σὲ 7 διὰ νὰ ἀκούσω τὴν φωνὴν τῶν ὑμνούντων σε καὶ δοξολογούντων
αἰνέσεως

κοὶ

διηγήσασθαι δοξολογοῦν, καὶ νὰ διηγοῦμαι μὲ εὐγνωμοσύνην καὶ λευϊτῶν, ἀλλὰ καὶ νὰ διηγηθῶ καὶ ἐγὼ ὅλα τὰ θαυμαστά σου ἔργα καὶ

πάντα τὰ θαυμάσιά σου.

θαυμασμὸν ὅλα τὰ θαυμαστὰ ἔργα σου.

νὰ συνενώσω καὶ τὴν ἰδικήν μου φωνὴν πρὸς αἶνον τῆς δόξης σου.

25,8 Κύριε, ἠγάπησα εὐπρέπειαν 8 Κύριε, ἠγάπησα καὶ ἐπόθησε τὴν ὡραιότητα καὶ 8 Κύριε, ἐπόθησα μὲ ὅλην τὴν ψυχήν μου νὰ εὐπρεπίζω καὶ νὰ
οἴκου

σου

καὶ

τόπον ἁρμονίαν τοῦ οἴκου σου καὶ ἀκόμη περισσότερον τὸν κατακοσμῶ τὸν οἶκόν σου καὶ τὸν τόπον τὸν ἱερόν, εἰς τὸν ὁποῖον

σκηνώματος δόξης σου.

ἰδιαίτερον τόπον, τὴν Σκηνὴν μὲ τὴν Κιβωτόν, ὅπου κατασκηνώνει ἐν σχήματι φωτεινῆς καὶ ἐκθαμβωτικῆς νεφέλης ἡ δόξα
κατασκηνώνει ἰδιαιτέρως ἡ δόξα σου.

25,9

Μὴ

συναπολέσῃς

σου ἡ πληροῦσα αὐτὸν λαμπρότητος.

μετὰ 9 Ἀφοῦ αὐτὸς ὁ πόθος καταπλημμυρίζει τὴν καρδίαν 9 Ἀφοῦ λοιπὸν αὐτὸς ὁ ἱερὸς πόθος καταφλέγει τὴν καρδίαν μου, μὴ

ἀσεβῶν τὴν ψυχήν μου καὶ μετὰ μου, μὴ συγκαταστρέψῃς μαζῆ μὲ τοὺς ἀσεβεῖς συγκαταστρέψῃς

μετ’

ἀνθρώπων,

ποὺ

δὲν

σὲ

σέβονται,

τὴν

ἀνδρῶν αἱμάτων τὴν ζωήν μου, ἀνθρώπους τὴν ζωήν μου, καὶ τὴν ὕπαρξίν μου μὲ τοὺς εὐλαβουμένην καὶ σεβομένην σε ψυχήν μου, καὶ μὴ ἑξαφανίσῃς τὴν
ἀνθρώπους ἐκείνους, ποὺ ζητοῦν νὰ χύνουν αἵματα ζωήν μου μετ' ἀνδρῶν, οἱ ὁποῖοι ἀρέσκονται εἰς τοὺς φόνους καὶ ἔχουν
ἀθώων ἀνθρώπων.

αἱμοβόρα αἰσθήματα.

25,10 ὧν ἐν χερσὶν ἀνομίαι, ἡ 10 Τὰ χέρια τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν εἶναι γεμᾶτα ἀπὸ 10 Εἰς τὰς χεῖρας των αὐτοὶ ἔχουν ἀνομίας καὶ ἐγκλήματα πολλά, καὶ
δεξιὰ αὐτῶν ἐπλήσθη δώρων.

παρανομίαν. Καὶ τὸ δεξί των χέρι ἔχει γεμίσει ἀπὸ ἡ δεξιά των χεὶρ εἶναι γεμάτη ἀπὸ δῶρα, τὰ ὁποῖα χωρὶς καμμίαν
δῶρα ἀδικίας, ἀπὸ δωροδοκίας.

τύψιν ἐλάμβανον ἑκάστοτε, διὰ νὰ στραγγαλίσουν τὸ δίκαιον καὶ
καταδικάσουν τὸν ἀθῷον.

ἐπορεύθην· λύτρωσαί με καὶ Γλύτωσέ με, Κύριε, ἀπὸ τοὺς κινδύνους αὐτοὺς καὶ καὶ μὲ τὴν συνήθη μου εὐθύτητα καὶ καλοσύνην. Γλύτωσέ με, Κύριε,
ἐλέησόν με.

ἐλέησέ με.

ἀπὸ τὰς πονηρίας καὶ τοὺς δόλους των, καὶ δεῖξε πρὸς ἐμὲ τὸ ἔλεός
σου.
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25,11 Ἐγὼ δὲ ἐν ἀκακίᾳ μου 11 Ἐγὼ ἐξ ἀντιθέτου ἔζησα καὶ ἐφέρθην μὲ ἀθωότητα. 11 Ἀντιθέτως ἐγὼ ἐπολιτεύθην καὶ συμπεριεφέρθην χωρὶς πονηρίαν

25,12 Ὁ πούς μου ἔστη ἐν 12 Τὰ πόδια μου ἐστάθησαν καὶ ἐβάδισαν εἰς τοὺς 12 Οἱ πόδες μου δὲν ἐβγῆκαν οὔτε σπιθαμὴν ἔξω ἀπὸ τὴν εὐθεῖαν
ἐν

εὐλογήσω σε, Κύριε.

ἐκκλησίαις εὐθεῖς δρόμους. Δὲν παρεξέκλιναν εἰς τὸ πονηρόν. Θὰ ὁδόν, ἀλλ' ἐστάθησαν μακρὰν ἀπὸ κάθε σκολιότητα καὶ πονηρίαν εἰς
σὲ εὐλογῶ καὶ θὰ σὲ δοξολογῶ, Κύριε, μέσα εἰς τὸν εὐθὺν δρόμον τοῦ θελήματός σου. Δι’ αὐτὸ ἐλεούμενος ἀπὸ σὲ θὰ
πολυπληθεῖς συγκεντρώσεις.

σὲ εὐλοῶ καὶ θὰ σὲ δοξολογῶ, Κύριε, ἐν μέσῳ συνάξεων πολυπληθῶν.
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εὐθύτητι·
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ΨΑΛΜΟΣ 26ος (κστ’)
Γιὰ νὰ προστατέψει ὁ Θεὸς τοὺς χωρικοὺς ἀπὸ τὰ ἐχθρικὰ στρατεύματα, νὰ μὴν κάνουν κακὸ στοὺς ἀνθρώπους καὶ λεηλασίες στὶς ἀγροικίες
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

26,1 Κύριος φωτισμός μου καὶ Ο Κύριος εἶναι τὸ φῶς μου μέσα εἰς τὸ σκοτάδι καὶ εἰς Ο Κύριος εἶναι φωτισμός μου, διότι μὲ ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὸ σκότος τῆς
σωτήρ μου· τίνα φοβηθήσομαι; τὴν ἄγνοιαν τῆς παρούσης ζωῆς. Ὁ Κύριος εἶναι ὁ ἀγνοίας καὶ ἀπὸ τὰ μαῦρα σύννεφα τῆς θλίψεως καὶ ἀπελπισίας. Ὁ
Κύριος ὑπερασπιστὴς τῆς ζωῆς σωτήρ μου. Ποιὸν λοιπὸν ἔχω νὰ φοβηθῶ; Κανένα. Ὁ Κύριος εἶναι Σωτήριov. Ποῖον λοιπὸν θὰ φοβηθῶ, ἐφ’ ὅσον ἔχω
μου· ἀπὸ τίνος δειλιάσω;

Κύριος ὑπερασπίζει τὴν ζωήν μου ἀπὸ κάθε κίνδυνον. τοιοῦτον προστάτην; Ὁ Κύριος εἶναι ὑπερασπιστὴς τῆς ζωῆς μου· ἀπὸ
Ἀπὸ τὰς ἀπειλὰς ποίου ἔχω νὰ δειλιάσω;

τὰς ἀπειλὰς καὶ τὰς ἐπιθέσεις τίνος ἐχθροῦ θὰ δειλιάσω;

26,2 Ἐν τῷ ἐγγίζειν ἐπ' ἐμὲ 2 Ἐνῷ μὲ ἐπλησίαζον ὁρμητικοὶ οἱ κακοποιοὶ ἄνθρωποι, 2 Καθ’ ὃν χρόνον ἐπλησίαζον νὰ μὲ καταφθάσουν οἱ ἐπιπεσόντες κατ'
κακοῦντας

τοῦ

φαγεῖν

τὰς διὰ νὰ μὲ κατασπαράξουν καὶ σὰν ἄγρια θηρία νὰ ἐμοῦ κακοποιοί, μὲ τὸν σκοπὸν νὰ μὲ κατασπαράξουν καὶ ὡς ἄγρια

σάρκας μου οἱ θλίβοντές με καὶ καταφάγουν τὰς σάρκας μου, αὐτοί, ποὺ μὲ ἔθλιβαν καὶ θηρία νὰ καταβροχθίσουν τὰς σάρκας μου, αὐτοὶ ποὺ μὲ ἔθλιβον καὶ
οἱ ἐχθροί μου, αὐτοὶ ἠσθένησαν μὲ τέτοιας ἐχθρικὰς διαθέσεις ἐπήρχοντο ἐναντίον μου, μὲ τόσον ἐχθρικὰς διαθέσεις ἐπήρχοντο κατ’ ἑμοῦ, ἐκλονίσθησαν καὶ
καὶ ἔπεσαν.

ἐκλονίσθησαν καὶ ἔπεσαν συντετριμμένοι κάτω εἰς τὸ κατέπεσαν ἐπὶ τοῦ ἐδάφους ἡττημένοι, σὰν νὰ ἐπλήγησαν ὑπὸ τῆς
χῶμα. Τοὺς εἶχε κτυπήσει ὁ Κύριός μου καὶ σωτήρ μου.

ἀοράτου δυνάμεως τοῦ Σωτῆρος μου.

26,3 Ἐὰν παρατάξηται ἐπ ἐμὲ 3 Ἐάν, λοιπόν, καὶ παραταχθῇ ὁλόκληρον στράτευμα 3 Κατόπιν λοιπὸν τῆς θαυμαστῆς ταύτης διασώσεώς μου καὶ ἐὰν
παρεμβολή, οὐ φοβηθήσεται ἡ ἐναντίον μου, δὲν θὰ δειλιάσῃ καθόλου ἡ καρδία μου. ἀκόμη παραταχθῇ κατ’ ἐμοῦ ὁλόκληρος στρατιά, δὲν θὰ φοβηθῇ ἡ
καρδία μου· ἐὰν ἐπαναστῇ ἐπ' Καὶ ἐὰν ἐξεγερθῇ πόλεμος ἐναντίον μου, καὶ εἰς τὴν καρδία μου· καὶ ἐὰν πόλεμος σηκωθῇ κατ' ἐμοῦ, πάλιν καὶ ἐν τῇ
ἐμὲ πόλεμος, ἐν ταύτῃ ἐγὼ περίπτωσιν αὐτὴν ἐγὼ θὰ ἔχω στηριγμένας τὰς ἐλπίδας περιπτώσει ταύτῃ ἐγὼ δὲν θὰ παύσω νὰ ἐλπίζω.
ἐλπίζω.
26,4

Μίαν

μου εἰς τὸν Κύριον.
ᾐτησάμην

παρὰ 4 Μίαν παράκλησιν διὰ τῆς προσευχῆς ὑπέβαλα εἰς τὸν 4 Μίαν αἴτησιν ἐζήτησα ἀπὸ τὸν Κύριον, αὐτὴν τὴν χάριν θὰ τοῦ

Κυρίου, ταύτην ἐκζητήσω· τοῦ Κύριον. Μίαν χάριν τοῦ ἐζήτησα καὶ τοῦ ζητῶ· νὰ ζητήσω μὲ ὅλην τὴν καρδίαν μου· νὰ κατοικῶ ἐντὸς τοῦ οἴκου τοῦ
κατοικεῖν με ἐν οἴκῳ Κυρίου κατοικῶ εἰς τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου ὅλας τὰς ἡμέρας τῆς Κυρίου καθ’ ὅλας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου, νὰ μελετῶ καὶ νὰ βλέπω
πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ζωῆς μου, διὰ νὰ βλέπω καὶ νὰ ἀπολαμβάνω τὰ μὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς ψυχῆς μου τὰ θαυμαστὰ ἔργα τῆς
τοῦ

τερπνότητα

θεωρεῖν

με

Κυρίου

τὴν θέλγητρα τοῦ Θεοῦ μου καὶ νὰ ἐπισκέπτωμαι, ὡς προστατευτικῆς δυνάμεως καὶ ἀγαθότητος τοῦ Κυρίου, τὰ ὁποῖα μαζὶ
καὶ εὐλαβὴς καὶ ταπεινὸς λάτρης, τὸν ἅγιον ναόν του.

ἐπισκέπτεσθαι τὸν ναὸν τὸν

μὲ τὴν λατρείαν του πληροῦν τερπνότητος τὴν καρδίαν μου, καὶ νὰ
ἐπισκέπτωμαι τακτικὰ ὡς ταπεινὸς λάτρης τὸν ἅγιον Ναόν του.

ἅγιον αὐτοῦ.
26,5 Ὅτι ἔκρυψέ με ἐν σκηνῇ 5 Αὐτοὶ οἱ πόθοι πλημμυρίζουν τὴν καρδίαν μου, διότι 5 Θὰ ἤμην δὲ ἀχάριστος, ἐὰν δὲν εἶχον τὸν πόθον αὐτόν. Διότι ὁ
αὐτοῦ ἐν ἡμέρᾳ κακῶν μου, εἰς περίοδον μεγάλων κινδύνων ὁ Κύριος μὲ ἔκρυψε καὶ Κύριος κατὰ τὴν ἡμέραν, ποὺ κίνδυνοι καὶ κακὰ πολλὰ μὲ ἐκύκλωσαν
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μου,

ἐσκέπασέ με ἐν ἀποκρύφῳ τῆς μὲ ἠσφάλισεν εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου του. Καὶ καὶ ἐκινδύνευα νὰ θανατωθῶ, μὲ ἔκρυψεν ἐντὸς τῆς σκηνῆς αὐτοῦ,
σκηνῆς αὐτοῦ, ἐν πέτρᾳ ὕψωσέ ὡς ἐὰν ἥμην εἰς ὑψηλὸν βράχον μὲ ἀνύψωσεν ἀσφαλῆ, μοῦ παρέσχε σκέπην καὶ προστασίαν ἀσφαλῆ μέσα εἰς τὸ μυστικὸν
με.

μὲ ἐδόξασε, μὲ ἔσωσε.

καὶ ἀπόκρυφον μέρος τῆς σκηνῆς του, καὶ μὲ ὕψωσεν ὑπεράνω τῶν
ἐπελθόντων κατ’ ἐμοῦ κινδύνων ἐπὶ πέτρας ὑψηλῆς, στερεᾶς καὶ
ἀπροσβλήτου.

26,6

Καὶ

νῦν

ἰδοὺ

ὕψωσε 6 Καὶ τώρα, πιστεύω εἰς τὴν παντοδύναμον προστασίαν 6 Καὶ τώρα δύναμαι νὰ προείπω καὶ διὰ τὸ μέλλον μετὰ βεβαιότητος,

κεφαλήν μου ἐπ' ἐχθρούς μου· του καὶ διακηρύττω ὅτι ἀνύψωσε τὴν κεφαλήν μου ὅτι ἀνύψωσε τὴν κεφαλήν μου ἐπὶ τῶν ἐχθρῶν μου καὶ μὲ κατέστησεν
ἐκύκλωσα καὶ ἔθυσα ἐν τῇ ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν μου· μὲ ἀνέδειξεν ἀνώτερόν των. ὑπέρτερον καὶ ἀνώτερον ἀπὸ αὐτούς. Κατόπιν δὲ τούτου θὰ κυκλώσω
σκηνῇ

αὐτοῦ

θυσίαν Δι' αὐτὸ καὶ εἰς εὐλαβῆ λιτανείαν θὰ κάμω κύκλον περὶ (Εἰς τὸ Ἑβραϊκὸν τὰ ρήματα εἰς μέλλοντα χρόνον) ἐν λιτανευτικῇ

ἀλαλαγμοῦ, ᾄσομαι καὶ ψαλῶ τὸ θυσιαστήριόν του, θὰ προσφέρω εἰς τὴν Σκηνήν του πομπῇ τὸ θυσιαστήριον καὶ θὰ προσφέρω εἰς τὴν σκηνὴν αὐτοῦ
τῷ Κυρίῳ.

εὐχαριστήριον θυσίαν μὲ ἀλαλαγμοὺς χαρᾶς, θὰ θυσίαν εὐχαριστήριον μετ’ ἀλαλαγμῶν εὐγνώμονος θριάμβου· θὰ
τραγουδῶ τὰ μεγαλεῖα του καὶ θὰ παίζω μουσικὰ ἀναπέμψω αἶνον καὶ θὰ ψάλω δοξολογίαν εἰς τὸν Κύριον.
ὄργανα πρὸς δόξαν τοῦ Κυρίου μου.

26,7

Εἰσάκουσον,

φωνῆς

μου,

Κύριε,

ἧς

τῆς 7 Κύριε, ἄκουσε τὴν φωνὴν τῆς προσευχῆς μου, μὲ τὴν 7 Εἰσάκουσον, Κύριε, τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου, τὴν ὁποίαν μὲ

ἐκέκραξα· ὁποίαν κραυγάζω τώρα πρὸς σέ. Ἐλέησέ με καὶ κάμε πόθον καὶ θερμότητα πολλὴν σοῦ ἀπευθύνω. Ἐλέησέ με καὶ ἄκουσε

ἐλέησόν με καὶ εἰσάκουσόν μου. δεκτὴν τὴν παράκλησίν μου.

εὐμενῶς τὴν προσευχήν μου.

26,8 Σοὶ εἶπεν ἡ καρδία μου· 8 Πρός σὲ στρέφεται ἡ καρδία μου καὶ λέγει· Σὲ τὸν 8 Μὲ πόνον πολὺν φωνάζει πρὸς σὲ ἡ καρδία μου λέγουσα: Τὸν
ἐξεζήτησέ σε τὸ πρόσωπόν μου· Κύριον ποθῶ καὶ ἀναζητῶ πάντοτε. Μὲ πόθον, Κύριε, ἡ Κύριον μὲ πόθον πολὺν θὰ ζητήσω. Σὲ ἐζήτησεν ὁλόκληρος ἡ λογική
τὸ

πρόσωπόν

σου,

Κύριε, καρδία μου ἀναζητεῖ καὶ θὰ ἀναζητῇ τὸ πρόσωπόν σου, μου

ζητήσω.
26,9

τὴν ἐπικοινωνίαν σου.

Μὴ

ἀποστρέψῃς

ὕπαρξις.

Σὲ

ἱκέτευσα

ἐπιμόνως,

μὲ

τὸ

πρόσωπόν

μου

ἐστραμμένον εἰς σέ· τὸ πρόσωπόν σου, Κύριε, ζητῶ μετὰ πόθου.

τὸ 9 Μὴ γυρίσῃς ἀλλοῦ τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ ἐμέ. Μὴ 9 Μὴ δείξῃς ἀποστροφὴν πρὸς ἐμὲ ἀποστερών με τῆς εὐμενείας τοῦ

πρόσωπόν σου ἀπ' ἐμοῦ καὶ μὴ ἀπομακρυνθῇς ὠργισμένος ἀπὸ ἐμὲ τὸν δοῦλόν σου. προσώπου σου καὶ μὴ ἀπομακρυνθῇς θυμωμένος ἀπὸ τὸν δοῦλον
ἐκκλίνῃς

ἐν

ὀργῇ

ἀπὸ

τοῦ Γίνε βοηθός μου. Μὴ μὲ ἀποπέμψῃς ὡς ἐνοχλητικὸν καὶ σου· γίνε καὶ πάλιν βοηθός μου· μὴ μὲ ἀποδιώξῃς ὡς ὀχληρὸν καὶ

δούλου σου· βοηθός μου γενοῦ, φορτικόν.

Θεέ

μὴ ἀποσκορακίσῃς με καὶ μὴ ἐγκαταλείψῃς.

μου

καὶ

σωτῆρα

μου,

μὴ

μὲ φορτικόν, καὶ μὴ μὲ ἐγκαταλίπῃς, ὡ Θεέ, ποὺ εἶσαι ὁ μόνος Σωτήρ
μου.

ἐγκαταλίπῃς με, ὁ Θεὸς ὁ σωτήρ
26,10 Ὅτι ὁ πατήρ μου καὶ ἡ 10 Διότι ἐνῷ ὁ πατήρ μου καὶ ἡ μητέρα μου μὲ 10 Ὁ πατήρ μου καὶ ἡ μήτηρ μου, ἀδύνατοι καὶ αὐτοὶ νὰ μὲ
μήτηρ μου ἐγκατέλιπόν με, ὁ δὲ ἐγκατέλειψαν, ὁ Κύριος μὲ προσέλαβε καὶ μὲ ἀνέλαβεν ὑπερασπισθοῦν, μὲ ἀφῆκαν ἀβοήθητον καὶ ἔρημον, ὡς νὰ ἤμην
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μου.

Κύριος προσελάβετό με.

ὑπὸ τὴν προστασίαν του.

ὀρφανός, ὁ Κύριος ὅμως μὲ ἐπῆρε πλησίον του καὶ ἔγινε δι’ ἐμὲ
περισσότερον ἀπὸ πατέρας.

26,11 Νομοθέτησόν με, Κύριε, ἐν 11 Γίνε σύ, Κύριε, ὁ νομοθέτης μου. Δίδαξέ με τὸν 11 Γενοῦ εἰς ἐμὲ νομοθέτης, Κύριε· δίδαξόν με τὴν ὁδὸν τῶν ἐντολῶν
τῇ ὁδῷ σου καὶ ὁδήγησόν με ἐν δρόμον τῶν ἐντολῶν σου, ὁδήγησέ με εἰς τὴν εὐθεῖαν σου καὶ ὁδήγησέ με εἰς δρόμον εὐθὺν καὶ ἀσφαλῆ, ἐλεύθερον ἀπὸ τὰς
τρίβῳ εὐθείᾳ ἕνεκα τῶν ἐχθρῶν ὁδὸν τῶν ἐντολῶν σου ἕνεκα τῶν ἐχθρῶν, ποὺ μὲ παγίδας καὶ ἐπιβουλὰς τῶν δολερῶν ἐχθρῶν μου.
μου.

ἀπειλοῦν.

26,12 Μὴ παραδῷς με εἰς ψυχὰς 12 Μὴ μὲ παραδώσῃς εἰς τὰ χέρια ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι 12 Μὴ μὲ παραδώσῃς αἰχμάλωτον εἰς τὰς ἀσπλάγχνους ψυχὰς αὐτῶν,
θλιβόντων με, ὅτι ἐπανέστησάν ἔχουν σκοπὸν νὰ μὲ καταθλίψουν. Διότι κατὰ τὸν ποὺ μὲ θλίβουν, διότι ἐσηκώθησαν κατ’ ἐμοῦ μάρτυρες ἀδίκως
μοι

μάρτυρες

ἄδικοι,

ἐψεύσατο ἡ ἀδικία ἑαυτῇ·

καὶ καιρὸν αὐτὸν ἐσηκώθησαν ἐναντίον μου συκοφάνται, κατηγοροῦντες με, καὶ οἱ κυριαρχούμενοι ὑπὸ τῆς ἀδικίας ἄνθρωποι
διετύπωσαν

ψευδεῖς

κατηγορίας

καὶ

συκοφαντίας ἐψεύσθησαν κατ' ἐμοῦ χάριν τοῦ ἑαυτοῦ των καὶ τῶν ἀδίκων

ἐναντίον μου, διὰ νὰ ἐξυπηρετήσουν τὰ συμφέροντά συμφερόντων των.
των.
26,13

πιστεύω

τοῦ

ἰδεῖν

ἀγαθὰ Κυρίου ἐν γῇ ζώντων.

τὰ 13 Ἐγὼ ὅμως πιστεύω, ὅτι θὰ σωθῶ ἀπὸ τοὺς κινδύνους, 13 Πιστεύω νὰ ἴδω καὶ νὰ ἀπολαύσω τὰ ἀγαθὰ τοῦ Κυρίου εἰς τὴν γῆν
ποὺ μὲ ἀπειλοῦν. Θὰ ζήσω καὶ θὰ ἴδω τὰ ἀγαθὰ τοῦ τῆς τελειοτέρας καὶ μακαριωτέρας ζωῆς, τῆς ὁποίας οἱ κληρονόμοι
Κυρίου εἰς τὴν γῆν αὐτὴν μαζῆ μὲ τοὺς ἄλλους ζοῦν πάντοτε, χωρὶς νὰ ἀποθνήσκουν ποτέ.
ἀνθρώπους.

26,14 Ὑπόμεινον τὸν Κύριον· 14 Ὦ ψυχή μου, ὑπόμεινε καὶ ἐπίμενε εἰς τὸ θέλημα τοῦ 14 Ἀνάμεινον μεθ’ ὑπομονῆς τὴν βοήθειαν τοῦ Κυρίου, ἀπομάκρυνον
ἀνδρίζου, καὶ κραταιούσθω ἡ Κυρίου. Περίμενε τὸν Κύριον, ἔχε θάρρος, ἂς ἐνισχύεται πᾶσαν δειλίαν καὶ πληρώθητι ἀνδρείας καὶ ἂς μὴ χάνῃ τὸ θάρρος της,
καρδία σου, καὶ ὑπόμεινον τὸν ἡ καρδία σου. Ὑπόμεινε τὸν Κύριον εἰς τὰς θλίψεις σου ἀλλ’
Κύριον.

καὶ περίμενε τὴν λυτρωτικὴν ἐπέμβασίν του.

ἂς

κραταιοῦται

ἡ

καρδία

σου.

Καὶ

ἐξακολούθει

μετ'

ἐγκαρτερήσεως νὰ ἀναμένῃς τὴν βοήθειαν τοῦ Κυρίου.

ΨΑΛΜΟΣ 27ος (κζ’)
Γιὰ νὰ θεραπεύσει ὁ Θεὸς τοὺς νευρασθενεῖς καὶ τοὺς νευροπαθεῖς
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

Θεός μου, μὴ παρασιωπήσης ἀπ' κραυγάζω. Σύ, ὁ Θεός μου, μὴ κωφεύσῃς καὶ μὴ Θεέ μου, μὴ ἀντιπαρέλθῃς ἀπὸ ἐμὲ σιωπηλὸς χωρὶς νὰ δώσῃς
ἐμοῦ,

μήποτε

παρασιωπήσῃς ἀντιπαρέλθῃς μὲ σιωπὴν τὴν αἴτησίν μου. Διότι, ὅταν καμμίαν ἀπόκρισιν εἰς τὴν δέησίν μου. Μὴ γένοιτο ποτὲ νὰ

ἀπ' ἐμοῦ καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς ἀδιαφορήσῃς καὶ δὲν ἀπαντήσῃς εἰς ἐμέ, θὰ γίνω ἀδιαφορήσῃς καὶ νὰ κωφεύσῃς εἰς ἐμέ, διότι τότε θὰ γίνω ὅμοιος πρὸς
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27,1 Πρὸς σέ, Κύριε, ἐκέκραξα, ὁ Πρὸς σέ, Κύριε, συνεχῶς διὰ τῆς προσευχῆς μου Πρὸς σέ, Κύριε, διὰ προσευχῆς θερμῆς καὶ παρατεταμένης φωνάζω· ὦ

καταβαίνουσιν εἰς λάκκον.

ὅμοιος μὲ ἕνα ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι τοὺς νεκρούς, οἱ ὁποῖοι κατέρχονται εἰς τὸν τάφον.
ρίπτονται νεκροὶ εἰς τὸν βαθὺν τάφον.

27,2 Εἰσάκουσον τῆς φωνῆς τῆς 2 Κάμε δεκτὴν τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου, τὴν ὥραν 2 Ἄκουσε μετ’ εὐμενείας τὴν φωνὴν τῆς προσευχῆς καὶ παρακλήσεως,
δεήσεώς μου ἐν τῷ δέεσθαί με ποὺ μὲ ὑψωμένα εὐλαβῶς τὰ χέρια μου πρὸς τὸν ἅγιον τὴν ὁποίαν σοῦ ἀπευθύνω, ὅταν ἱκετευτικῶς προσεύχωμαι πρὸς σέ,
πρός σέ, ἐν τῷ αἴρειν με χεῖράς ναόν σου σοῦ ἀπευθύνω ἐκ βάθους καρδίας ὁλόθερμον ὅταν ὑψώνω τὰς χεῖρας μου ἔχων τὸ σῶμα μου καὶ τὸ ἐσωτερικόν μου
μου πρὸς ναὸν ἅγιόν σου.

ἰκεσίαν.

ὁλόκληρον ἐστραμμένα πρὸς τὸ ἱερώτατον μέρος, τὸ πάνσεπτον καὶ
ἄβατον τοῦ ἁγίου ναοῦ σου.

27,3

Μὴ

συνελκύσῃς

μετὰ 3 Μὴ μὲ σύρῃς καὶ μὴ μὲ καταδικάσῃς εἰς ὄλεθρον μαζῆ 3 Μὴ ἐπιτρέψῃς νὰ συμπαρασυρθῶ εἰς τὸν ὄλεθρον μαζὶ μὲ τοὺς

ἁμαρτωλῶν τὴν ψυχήν μου καὶ μὲ τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἀνθρώπους· μὲ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἁμαρτωλοὺς καὶ νὰ συγκαταστραφῶ μὲ ἐκείνους, ποὺ ὡς ἔργον των
μετὰ ἐργαζομένων ἀδικίαν μὴ ὡς ἔργον των καὶ σκοπὸν τῆς ζωῆς ἔχουν, τὸ νὰ ἔχουν νὰ ἀδικοῦν, οἱ ὁποῖοι εἶναι διπρόσωποι καὶ λαλοῦν λόγους
συναπολέσῃς

μὲ

τῶν ἀδικοῦν.

Αὐτοὶ

εἶναι

δίβουλοι

καὶ

διπρόσωποι. εἰρηνικοὺς καὶ φιλικοὺς πρὸς τοὺς πλησίον τους, σχεδιάζουν ὅμως

λαλούντων εἰρήνην μετὰ τῶν Εἰρηνικοὺς καὶ φιλικοὺς λόγους ὁμιλοῦν πρὸς τοὺς κακὰ μέσα εἰς τὰς καρδίας των.
πλησίον αὐτῶν, κακὰ δὲ ἐν ταῖς γύρω των, σχεδιάζουν ὅμως κακὰ ἔργα μέσα εἰς τὰς
καρδίαις αὐτῶν.

καρδίας των.

27,4 Δὸς αὐτοῖς, Κύριε, κατὰ τὰ 4 Δῶσε, Κύριε, εἰς αὐτοὺς σύμφωνα μὲ τὰ ἔργα των, 4 Δῶσε τους, Κύριε, σύμφωνα μὲ τὰ ἔργα των καὶ σύμφωνα μὲ τὴν
ἔργα

αὐτῶν

καὶ

κατὰ

τὴν σύμφωνα μὲ τὴν πονηρίαν καὶ τὴν πανουργίαν τῶν πονηρίαν

καὶ

πανουργίαν

τῶν

κακεντρεχῶν

σχεδίων

καὶ

πονηρίαν τῶν ἐπιτηδευμάτων ἐγκληματικῶν των σχεδίων καὶ ἐνεργειῶν. Δῶσε εἰς ἐγκληματικῶν ἐνεργειῶν των· σύμφωνα μὲ τὰ ἔργα τῶν μολυσμένων
αὐτῶν· κατὰ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτοὺς

σύμφωνα

μὲ

τὰ

κακὰ

ἔργα

των,

ποὺ χειρῶν των δῶσε εἰς αὐτοὺς τὴν τιμωρίαν, ποὺ τοὺς ἀξίζει. Πλήρωσέ

αὐτῶν δὸς αὐτοῖς, ἀπόδος τὸ διαπράττουν μὲ τὰ ἴδια των τὰ χέρια. Πλήρωσέ τους καὶ τους καὶ ἀνταπόδωσέ τους τὸν μισθὸν καὶ τὴν ποινὴν ποὺ ἁρμόζει εἰς
ἀνταπόδομα αὐτῶν αὐτοῖς.

ἀνταπόδωσέ τοὺς ὡς μισθὸν καὶ ποινὴν αὐτό, ποὺ τὰς πράξεις των.
ἁρμόζει εἰς τὰς ἁμαρτωλάς των πράξεις.

27,5 Ὅτι οὐ συνῆκαν εἰς τὰ ἐργα 5 Διότι αὐτοὶ δὲν ἠθέλησαν νὰ μελετήσουν καὶ 5 Διότι δὲν ἐνδιεφέρθησαν νὰ κατανοήσουν τὰ ἔργα τῆς δυνάμεως καὶ
Κυρίου καὶ εἰς τὰ ἔργα τῶν κατανοήσουν

τὰ

ἔργα

τῆς

παντοδυναμίας

καὶ τῆς ἐν τῇ ἱστορίᾳ δικαιοκρισίας τοῦ Κυρίου, ὥστε νὰ παρακινηθοῦν εἰς

χειρῶν αὐτοῦ· καθελεῖς αὐτοὺς δικαιοσύνης τοῦ Κυρίου, τὰ ἔργα τῶν χειρῶν του. Θὰ φόβον καὶ εὐλάβειαν πρὸς αὐτόν. Δὲν ἔδωκαν καμμίαν προσοχὴν εἰς
τοὺς κατακρημνίσῃς, θὰ τοὺς ἀφήσῃς εἰς τὸ χῶμα τὰ φέροντα τὴν σφραγῖδα τῆς ἀγαθότητος ἔργα τῶν χειρῶν τοῦ
συντετριμμένους καὶ δὲν θὰ τοὺς ἀνεγείρῃς ποτὲ Κυρίου, ὥστε νὰ προτραποῦν εἰς τὸ νὰ ἀπόσχουν τῶν πονηρῶν ἔργων
πλέον.

των. Δι’ αὐτὸ θὰ τοὺς κατακρημνίσῃς καὶ θὰ μείνουν διὰ παντὸς
κατεστραμμένοι, χωρὶς νὰ ὑπάρχῃ ἐλπίς, ὅπως καὶ πάλιν οἰκοδομήσῃς
καὶ ἀνεγείρῃς αὐτούς.
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καὶ οὐ μὴ οἰκοδομήσεις αὐτούς.

27,6

Εὐλογητὸς

εἰσήκουσε

τῆς

Κύριος,

ὅτι 6 Ἂς εἶναι εὐλογημένος καὶ δοξασμένος ὁ Κύριος, διότι 6 Ἄξιος εἶναι νὰ εὐλογῆται καὶ νὰ δοξάζεται ὁ Κύριος, διότι ἤκουσεν

φωνῆς

τῆς ἤκουσε καὶ ἐδέχθη μὲ εὐμένειαν τὴν φωνὴν τῆς εὐμενῶς καὶ ἐδέχθη τὴν φωνὴν τῆς ἱκετευτικῆς προσευχῆς μου.

δεήσεώς μου.

δεήσεώς μου.

27,7 Κύριος βοηθός μου καὶ 7 Ὁ Κύριος ἔγινε βοηθός μου καὶ ὑπερασπιστής μου. Ἡ 7 Ὁ Κύριος ἐγένετο βοηθός μου καὶ ὑπερασπιστής μου· ἡ καρδία μου
ὑπερασπιστής μου· ἐπ' αὐτῷ καρδία μου ἐστήριξεν εἰς αὐτὸν τὴν ἐλπίδα της. Δι' ἐστήριξε ὁλόκληρον τὴν ἐλπίδα της εἰς αὐτὸν καὶ δι’ αὐτὸ ἔτυχον
ἤλπισεν

ἡ

καρδία

μου,

καὶ αὐτὸ δὲ καὶ ἔλαβα στοργικὴν βοήθειαν ἀπὸ ἐκεῖνον. Τὸ στοργικῆς βοηθείας καὶ προστασίας. Καὶ τὸ καταβεβλημένον ἀπὸ τὴν

ἐβοηθήθην. Καὶ ἀνέθαλεν ἡ ταλαιπωρημένον καὶ κατεξηντλημένον σῶμα μου πολλὴν στενοχωρίαν σῶμα μου ἀνέλαβε καὶ ἀνεζωογονήθη· καὶ
σάρξ μου· καὶ ἐκ θελήματός μου ἀνεζωογονήθη. Διὰ τοῦτο μὲ ὅλην μου τὴν θέλησιν καὶ ὁλοψύχως καὶ μὲ ὅλην μου τὴν θέλησιν θὰ τὸν δοξολογήσω.
ἐξομολογήσομαι αὐτῷ.

ἐπιθυμίαν θὰ τὸν δοξολογήσω.

27,8 Κύριος κραταίωμα τοῦ λαοῦ 8 Ὁ Κύριος εἶναι ἡ ἀκατανίκητος δύναμις καὶ κραταιὰ 8 Ὁ Κύριος εἶναι ἡ ἰσχὺς καὶ ἡ κραταιὰ βοήθεια τοῦ λαοῦ, τὸν ὁποῖον
αὐτοῦ καὶ ὑπερασπιστὴς τῶν βοήθεια τοῦ λαοῦ του. Αὐτὸς εἶναι ὁ ὑπερασπιστής του, ἐξέλεξε καὶ τὸν ἔχει ἰδικόν του, διότι αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ ὑπερασπιστής,
σωτηρίων τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ ὥστε μὲ πολλοὺς καὶ διαφόρους τρόπους καὶ εἰς ὅστις ποικιλοτρόπως καὶ εἰς πολλὰς περιστάσεις ἐχάρισε τὴν
ἐστι.

πολλὰς περιστάσεις ἐχάρισε τὴν σωτηρίαν εἰς τὸν σωτηρίαν εἰς τὸν χρισθέντα ὑπ’ αὐτοῦ βασιλέα.
βασιλέα, τὸν ὁποῖον ὁ ἴδιος ἔχρισε.

27,9 Σῶσον τὸν λαόν σου καὶ 9 Σῶσε τὸν λαόν σου τὸν ἰσραηλιτικὸν καὶ εὐλόγησε 9 Σῶσον τὸν λαόν σου τὸν Ἰσραήλ, Κύριε, καὶ εὐλόγησον τοὺς
εὐλόγησον

τὴν

κληρονομίαν αὐτούς, τοὺς ὁποίους ἐξεχώρισες ἀνάμεσα ἀπὸ τὰ ὑπηκόους σου τούτους, τοὺς ὁποίους ὡς κλῆρον ἰδικόν σου ἐξεχώρισες

σου καὶ ποίμανον αὐτοὺς καὶ ἄλλα ἔθνη ὡς ἰδικήν σου κληρονομίαν καὶ τοὺς ἀπὸ τὰ ἄλλα ἔθνη καὶ τοὺς ἐξέλεξες, ἵνα ἀνήκουν εἰς σέ. Καὶ ὡς
ἔπαρον αὐτοὺς ἕως τοῦ αἰῶνος. ἐξέλεξες, διὰ νὰ ἀνήκουν εἰς σέ. Ὡς στοργικὸς ποιμὴν ποιμὴν στοργικὸς καὶ προνοητικὸς προστάτευσέ τους καὶ κυβέρνησέ
προστάτευσέ τους, κυβέρνησέ τους, διάθρεψέ τους, τους καὶ σήκωσέ τους εἰς τοὺς στοργικούς σου ὤμους ἔχων αὐτοὺς ὑπὸ
πάρε τους ὑπὸ τὴν προστασίαν σου διὰ παντός.

τὴν διαρκῆ καὶ ἄπαυστον καὶ ἀτελεύτητον προστασίαν σου.

ΨΑΛΜΟΣ 28ος (κη’)
Γι᾿ αὐτοὺς ποὺ τοὺς πειράζει ἡ θάλασσα καὶ φοβοῦνται στὴν πολλὴ φουρτούνα
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

Θεοῦ, ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ υἱοὺς προσφέρατε

ἀμνοὺς

θυσίαν

πρὸς

τὸν

Κύριον. ἠξιώθητε νὰ εἶσθε κατὰ χάριν υἱοὶ τοῦ Θεοῦ· προσφέρατε εἰς τὸν

κριῶν, ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ δόξαν Προσφέρατε μὲ τὰς εὐλαβεῖς αὐτὰς θυσίας δόξαν καὶ Κύριον λογικὰς καὶ πνευματικὰς θυσίας ἀρεστὰς εἰς αὐτόν, ὡς oἱ
καὶ τιμή,

τιμὴν πρὸς τὸν Κύριον.

προσφερόμενοι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τοῦ γηΐνου θυσιαστηρίου
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28,1 Ενέγκατε τῷ Κυρίῳ, υἱοὶ Σεῖς οἱ ἱερεῖς τοῦ Κυρίου προσφέρατε πρὸς τὸν Κύριον, Προσφέρατε εἰς τὸν Κύριον, ὦ ἄγγελοι, οἵτινες πρὸ τῶν ἀνθρώπων

ἀμνοί,

ποὺ

ἐγεννήθησαν

προσφάτως

ἀπὸ

κριοὺς

ὡρίμους.

Προαφέρατε εἰς τὸν Κύριον δόξαν καὶ τιμήν.
28,2 ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ δόξαν 2 Προσφέρατε πρὸς τὸν Κύριον τὴν ἁρμόζουσαν εἰς τὸ 2 Προαφέρατε εἰς τὸν Κύριον δόξαν πρέπουσαν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ·
ὀνόματι αὐτοῦ, προσκυνήσατε μεγαλοπρεπὲς Ὄνομά του δόξαν. Προσκυνήσατε αὐτὸν Κλίνατε εὐλαβῶς γόνυ καὶ προσκυνήσατε τὸν Κύριον εἰς τὸν ἐν
τῷ Κυρίῳ ἐν αὐλῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ.
28,3

Φωνὴ

ὑδάτων.

Κυρίου

Ὁ

Θεὸς

ἐπὶ
τῆς

εἰς τὴν ἱερὰν αὐλὴν τῆς Σκηνῆς του.

οὐρανοῖς θρόνον του, ἔνθα καὶ αἱ ἅγιαι βασιλικαὶ αὐλαί του.

τῶν 3 Φωνὴ Κυρίου ἀντηχεῖ ἐπάνω ἀπὸ τὰ πυκνά, τὰ 3

Φωνὴ

Κυρίου

ἀντηχεῖ

ὑπεράνω

τῶν

εἰς

πυκνὰ

σύννεφα

δόξης φορτωμένα μὲ νερὰ σύννεφα. Ὁ μέγας καὶ ἔνδοξος συσσωρευμένων ὑδάτων. Ὁ μέγας καὶ ἔνδοξος Θεὸς ἐξαπέλυσε

ἐβρόντησε, Κύριος ἐπὶ ὑδάτων Θεὸς ἐξαπέλυσε τὰς βροντάς. Ὁ Κύριος ὑψώνεται βροντάς. Ὁ Κύριος ὑψοῦται ὑπεράνω ἀνυπολογίστων ποσοτήτων
πολλῶν.

ὑπεράνω ἀπὸ τὰς ἀνυπολογίστους ποσότητας τῶν ὕδατος ἀποθηκευμένων εἰς σύννεφα.
ὑδάτων, ποὺ ὑπάρχουν εἰς τὰ νέφη.

28,4 Φωνὴ Κυρίου ἐν ἰσχύϊ, φωνὴ 4 Φωνὴ Κυρίου ἰσχυρά! Φωνὴ Κυρίου ἀκούεται 4
Κυρίου ἐν μεγαλοπρεπείᾳ.

μεγαλοπρεπεστάτη.

Φωνὴ

Κυρίου

βροντᾷ

ἰσχυρά·

φωνὴ

Κυρίου

ἀκούεται

μεγαλοπρεπεστάτη·

28,5 Φωνὴ Κυρίου συντρίβοντος 5 Φωνὴ Κυρίου βροντᾷ, καθ' ὃν χρόνον οἱ κεραυνοί του 5 Φωνὴ Κυρίου βροντᾷ συνοδεύουσα κεραυνούς, μὲ τοὺς ὁποίους
Κέδρους, καὶ συντρίψει Κύριος συντρίβουν τὰ πανύψηλα κέδρα· καὶ θὰ συντρίψῃ ὁ συντρίβει ἐν μιᾷ στιγμῇ τὰ ὑψηλὰ καὶ πελώρια δένδρα τῶν κέδρων,
τὰς κέδρους τοῦ Λιβάνου.

Κύριος μὲ τοὺς κεραυνούς του τὰς κέδρους τοῦ καὶ θὰ συντρίψῃ ὁ Κύριος μὲ τοὺς κεραυνούς του τὰς κέδρους τοῦ
Λιβάνου.

Λιβάνου.

28,6 Καὶ λεπτυνεῖ αὐτὰς ὡς τὸν 6 Θὰ λεπτύνῃ καὶ θὰ μεταβάλῃ εἰς σκόνιν τὸ τεράστιον 6 Καὶ θὰ λεπτύνῃ τὸ καλύπτον τὸν Λίβανον τεράστιον δάσος σὰν τὸν
μόσχον τὸν Λίβανον, καὶ ὁ δάσος, ποὺ σκεπάζει τὸν Λίβανον, ὅπως εἰς σκόνιν χρυσοῦν μόσχον, ποὺ κατεσκεύασαν ἄλλοτε οἱ Ἰουδαῖοι εἰς τὸ Χωρήβ,
ἠγαπημένος
μονοκερώτων.

ὡς

υἱὸς μετέβαλε τὸν χρυσοῦν μόσχον. Ἀλλὰ ὁ ἠγαπημένος εἰς καὶ ὁ ἠγαπημένος Ἰσραὴλ ἐν μέσῳ τῶν καταιγίδων καὶ καταστροφῶν
τὸν Θεὸν λαὸς τοῦ Ἰσραὴλ ἐν μέσῳ αὐτῶν τῶν αὐτῶν παραμένει ἀπτόητος καὶ ἰσχυρὸς ὡς νεαρὸς ἀπόγονος ζώου,
καταιγίδων καὶ καταστροφῶν παραμένει ἀπτόητος σὰν φέροντος ἐπὶ τοῦ μετώπου ἕνα κέρας, ἐπὶ τοῦ ὁποίου συγκεντρώνεται
ἰσχυρὸς νεαρὸς υἱὸς τοῦ μονοκέρωτος.

ἡ ὅλη δύναμίς του.

28,7 Φωνὴ Κυρίου διακόπτοντος 7 Ἡ φωνὴ αὐτὴ τοῦ Κυρίου, ἡ βροντή, ποὺ ἔρχεται μετὰ 7 Φωνὴ Κυρίου βροντὴ ἰσχυρά, ἡ ὁποία ἐπακολουθεῖ εἰς τὴν ἀστραπὴν
φλόγα πυρός,

τὴν ἀστραπήν, διασχίζει καὶ ἀνακόπτει φλόγα πυρός·

καὶ διακόπτει διὰ τῆς βροντῆς του ταύτης ὁ Κύριος τὴν φλόγα τοῦ
πυρός, ἡ ὁποία ἐκπηδᾷ ἀπὸ τὰ νέφη.

ἔρημον καὶ συσσείσει Κύριος συνταράξῃ Κύριος τὴν ἔρημον Κάδης.

Κύριος ὁλόκληρον τὴν ἔρημον τῆς Κάδης, ποὺ ἐκτείνεται κατὰ μῆκος

τὴν ἔρημον Κάδης.

τῆς μεσημβρινῆς ὄχθης τοῦ Ἰορδάνου.

28,9

Φωνὴ

Κυρίου 9 Αἱ βρονταὶ μὲ τὴν θύελλαν τρομάζουν τὰς ἐγκύους 9 Φωνὴ Κυρίου τρομάζουσα ἔγκυους ἐλάφους καὶ φέρουσα διὰ
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28,8 φωνὴ Κυρίου συσσείοντος 8 ἡ φωνὴ τοῦ Κυρίου συνταράσσει τὴν ἔρημον καὶ θὰ 8 Φωνὴ Κυρίου σείοντος τὴν ἔρημον καὶ θὰ σείσῃ διὰ τῆς βροντῆς ὁ

καταρτιζομένη

ἐλάφους,

καὶ ἐλάφους καὶ κινοῦν αὐτὰς εἰς προώρους τοκετούς. προώρου τοκετοῦ εἰς ὕπαρξιν νεαρὰς ἐλάφους. Καὶ ἀποψιλώνει μὲ τὰς

ἀποκαλύψει δρυμούς· καὶ ἐν τῷ Ἀπογυμνώνουν δάση ὁλόκληρα, ὥστε νὰ φαίνωνται οἱ βιαίας θυέλλας δάση ἀποσπῶσα τὰ φυλλώματα τῶν δένδρων καὶ
ναῷ αὐτοῦ πᾶς τις λέγει δόξαν. γυμνοὶ βράχοι. Καὶ ταῦτα, εἰς στιγμὴν κατὰ τὴν ὁποίαν ξεσκεπάζουσα τὸ πρὸ ὀλίγου καλυπτόμενον ὑπ' αὐτῶν ἔδαφος. Καὶ
εἰς τὸν ναὸν τοῦ Κυρίου, πάντες οἱ πιστοί, ἤρεμοι κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ἐν τῷ οὐρανῷ, ὅστις ἀποτελεῖ τὸν
δοξάζουν τὸν Θεόν.

ἀχειροποίητον αὐτοῦ ναόν, πᾶν στόμα ἀγγέλου ἀναπέμπει δόξαν
πρὸς αὐτόν.

28,10 Κύριος τὸν κατακλυσμὸν 10

Ὁ

Κύριος

ἔχει

τὴν

κατοικίαν

του

εἰς

τὸν 10 Βροχὴ ραγδαία ἐπακολουθεῖ. Ἀλλ’ ὁ Κύριος ἔχει τὴν κατοικίαν του

κατοικιεῖ, καὶ καθιεῖται Κύριος κατακλυσμὸν τῶν ὑδάτων, θὰ καθήσῃ μεγαλοπρεπὴς ἐν τῷ κατακλυσμῷ. Καὶ θὰ καθίσῃ ἀπρόσβλητος καὶ μεγαλοπρεπὴς ὁ
βασιλεὺς εἰς τὸν αἰῶνα.

ἐν μέσῳ τῶν μαινομένων στοιχείων τῆς φύσεως, Κύριος ἒν μέσῳ τῆς ραγδαίας βροχῆς καὶ τῶν μαινομένων τῆς φύσεως
βασιλεὺς αἰώνιος καὶ κυβερνήτης πάντων, ἐμψύχων στοιχείων, βασιλεὺς αἰώνιος κυβερνῶν τὰ στοιχεῖα ταῦτα καὶ κατὰ τὸ
καὶ ἀψύχων.

28,11

Κύριος ἰσχὺν

τῷ

θέλημά του κατευθύνων αὐτά.

λαῷ 11 Ὁ Κύριος θὰ δώσῃ δύναμιν εἰς τὸν λαόν του, κατὰ 11 Ὁ Κύριος δὲν θὰ ἐπιτρέψῃ ὄλεθρον κατὰ τοῦ λαοῦ του, ἀλλὰ θὰ

αὐτοῦ δώσει, Κύριος εὐλογήσει τὰς κρισίμους περιστάσεις. Ὁ Κύριος θὰ εὐλογήσῃ τὸν δώσῃ δύναμιν καὶ προστατευτικὴν ἐνίσχυσιν εἰς αὐτόν. Ὁ Κύριος θὰ
τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν εἰρήνῃ.

λαόν του, ὥστε νὰ ζῇ εἰρηνικὸς παρ' ὅλας τὰς εὐλογήσῃ τὸν λαόν του, χαρίζων εἰς αὐτὸν τὴν ποθητὴν εἰρήνην.
δυσκολίας καὶ τὰς περιπετείας, ποὺ θὰ τοῦ δημιουργῇ
τὸ περιβάλλον.

ΨΑΛΜΟΣ 29ος (κθ’)
Γι᾿ αὐτοὺς ποὺ κινδυνεύουν μακριά, μέσα σε βάρβαρους καὶ ἄπιστους λαούς, γιὰ νὰ τοὺς φυλάξει ὁ Θεὸς καὶ νὰ φωτίσει κι ἐκείνους νὰ ἡμερέψουν, καὶ νὰ γνωρίσουν τὸ Θεό
Αρχαίο Κείμενο
29,1

Υψώσω

σε,

Κύριε,

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα
ὅτι Θὰ σὲ

δοξολογήσω

καὶ

θὰ σὲ

ὑπερυψώσω

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα
μὲ Θὰ ἀνυμνήσω, Κύριε, καὶ θὰ διακηρύξω εὐγνωμόνως τὸ ὑψηλὸν

ὑπέλαβές με καὶ οὐκ εὔφρανας εὐγνωμοσύνην, Κύριε, διότι μὲ ὑπεβάστασες καὶ μὲ μεγαλεῖον
τοὺς ἐχθρούς μου ἐπ' ἐμέ.

σου,

διότι

μὲ

ὑπεβάστασας,

καὶ

ὑφαπλώσας

τὴν

ἐστήριξες καὶ δὲν ἐπέτρεψες νὰ εὐφρανθοῦν οἱ ἐχθροί προστατευτικήν σου χεῖρα προέλαβες τὴν πτῶσίν μου, καὶ δὲν
μου ἀπὸ ἐνδεχομένην πτῶσιν καὶ καταστροφήν μου.

ἐπέτρεψες νὰ εὐφρανθοῦν οἱ ἐχθροί μου βλέποντες τὴν καταστροφήν

29,3 Κύριε ὁ Θεός μου, ἐκέκραξα 3 Κύριε ὁ Θεός μου, ἐφώναξα πρὸς σὲ μὲ ὅλην μου τὴν 3 Κύριε ὁ Θεός μου, ἐφώναξα πρὸς σὲ ἀπὸ τὴν κλίνην τῆς ἀρρωστίας
πρὸς σέ, καὶ ἰάσω με·

δύναμιν ἀπὸ τὴν κλίνην τῆς ἀσθενείας μου καὶ σὺ μὲ μου καὶ μὲ ἰάτρευσες.
ἐθεράπευσες.
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μου.

29,4 Κύριε, ἀνήγαγες ἐξ ᾅδου 4 Ἀπὸ αὐτὸν τὸν ᾅδην ἀνέβασες καὶ ἐπανέφερες τὴν 4 Καὶ ὅταν ἡ ἀσθένεια μὲ ἔφερεν εἰς τὰ πρόθυρα τοῦ Ἅδου, σύ, Κύριε,
τὴν ψυχήν μου, ἔσωσάς με ἀπὸ ψυχήν

μου.

Μὲ

τῶν καταβαινόντων εἰς λάκκον. συγκαταριθμηθῶ

ἔσωσες
μὲ

τοὺς

καὶ

δὲν

νεκρούς,

ἀφῆκες
οἱ

νὰ ἀνέβασες ἀπ' ἐκεῖ τὴν ψυχήν μου, μοῦ ἔδωκες τὴν ὑγείαν καὶ μὲ

ὁποῖοι ἔσωσες, ὥστε να μὴ συγκαταριθμηθῶ μὲ τοὺς καταβαίνοντας εἰς τὸν

ὁδηγοῦνται εἰς τὸν τάφον.

λάκκον τοῦ τάφου νεκρούς.

29,5 Ψάλατε τῷ Κυρίῳ, οἱ ὅσιοι 5 Ἄς δοξολογήσουν καὶ ἂς εὐχαριστήσουν τὸν Κύριον 5 Ψάλατε ὕμνους πρὸς τὸν Κύριον μαζὶ μὲ ἐμὲ οἱ ἀφωσιωμένοι καὶ
αὐτοῦ, καὶ ἐξομολογεῖσθε τῇ μαζῆ μου ὅλοι, ὅσοι εἶναι ἀφοσιωμένοι εἰς αὐτόν. Νὰ παρρησίαν ἔχοντες πρὸς αὐτόν, καὶ διατηροῦντες εἰς τὸν νοῦν σας
μνήμῃ τῆς ἁγιωσύνης αὐτοῦ·

διατηρῆτε ζωηρὰν εἰς τὸν νοῦν καὶ τὴν καρδίαν σας τὴν ζωηρὰν τὴν ἀνάμνησιν τῆς ἁγιότητος καὶ ἀπείρου τελειότητός του,
ἀνάμνησιν

τῆς

ἁγιότητός

του

καὶ

τῆς

ἀπείρου δοξολογεῖτε τὸ ὄνομά του τὸ ἅγιον καὶ κραταιόν.

τελειότητος καὶ νὰ δοξολογῆτε τὸ ἅγιον Ὄνομά του.
29,6 ὅτι ὀργὴ ἐν τῷ θυμῷ αὐτοῦ, 6 Δοξολογήσατέ τον, διότι, σὰν δίκαιος ποὺ εἶναι, 6 Δοξολογήσατέ τον, διότι ναὶ μὲν ἐν τῇ ἐκσπάσει τῆς ἐσωτερικῆς
καὶ ζωὴ ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ· ἀφήνει νὰ ἐκσπάσῃ ἡ ἀγανάκτησίς του καὶ νὰ ἀγανακτήσεώς του ἐκδηλοῦται ἡ ὀργὴ ὡς τιμωρία κατὰ τῶν ἀσεβῶν,
τὸ

ἑσπέρας

κλαυθμὸς

καὶ

αὐλισθήσεται ἐκδηλωθῇ ὡς ὀργὴ καὶ τιμωρία κατὰ τῶν ἀσεβῶν. ἀλλὰ καὶ ἐκ τοῦ θελήματός του καὶ τῆς εὐσπλαγχνίας του χορηγεῖται
εἰς

τὸ

πρωῒ Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ θέλημά του καὶ τὴν εὐσπλαγχνίαν ζωὴ καὶ ἔλεος εἰς τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν. Ἐνῷ ὅμως τὸ ἑσπέρας

ἀγαλλίασις.

του χορηγεῖται ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔλεος εἰς τοὺς ἀγαπῶντας συνδιανυκτερεύει μαζί μας ὡς διαβαίνων ἐπισκέπτης μας ὁ κλαυθμός,
αὐτόν, διότι εἶναι πανάγαθος καὶ ἐλεήμων. Ἐὰν τὸ ὁ Κύριος δέχεται τὸ δάκρυον τῆς μετανοίας μας, καὶ τὸ πρωῒ μὲ τὴν
βράδυ θὰ διανυκτερεύῃ μαζῆ σας, σὰν παροδικὸς ἀνατολὴν τοῦ ἡλίου μᾶς ἐπισκέπτεται ἡ ἀγαλλίασις.
ἐπισκέπτης, ὁ κλαυθμός, τὴν πρωΐαν ὅμως θὰ ἔλθῃ
ἀπὸ τὸν Κύριον ἡ χαρὰ καὶ ἡ εὐφροσύνη.

29,7 Ἐγὼ δὲ εἶπα ἐν τῇ εὐθηνίᾳ 7 Ἀνόητος ἐγώ, βυθισμένος εἰς τὰ πλούσια ὑλικὰ 7 Ἐγὼ δὲ ὁ ἀνόητος, μεθυσμένος ἀπὸ τὴν ματαιότητα, εἶπα ὅταν
μου· οὐ μὴ σαλευθῶ εἰς τὸν ἀγαθά, εἶπα ἐν τῇ ἀνοησίᾳ μου. Δὲν θὰ μετακινηθῶ διετέλουν ἐν εὐημερία· δὲν θὰ σαλευθῶ ποτὲ εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ θὰ
αἰῶνα.

ἀπὸ τὴν κατάστασιν αὐτὴν τῆς εὐτυχίας.

ἀπολαμβάνω παντοτεινὰ τὰ ἀγαθὰ τῆς εὐτυχίας μου.

29,8 Κύριε, ἐν τῷ θελήματί σου 8 Κύριε, ἐλησμόνησα ὅτι σὺ μὲ τὴν καλωσύνην σου μοῦ 8 Ἐλησμόνησα, Κύριε, ὅτι ἐπειδὴ σὺ ἐν τῇ ἀγαθότητί σου τὸ ἠθέλησες,
παρέσχου
δύναμιν·

τῷ

κάλλει

ἀπέστρεψας

μου ἔδωσες δύναμιν εἰς ὅ,τι καλὸν ἔχω. Πικραμμένος ὅμως ἔδωκας δύναμιν εἰς τὴν εὐπρέπειαν καὶ ἀκμὴν τοῦ σώματός μου καὶ
δὲ

τὸ σὺ ἀπὸ τὴν ματαιοφροσύνην μου ἔστρεψες ἀλλοῦ τὸ εἰς σὲ ὀφείλω καὶ τὴν ὑγείαν μου καὶ τὴν ρώμην καὶ πᾶσαν τὴν

πρόσωπόν σου καὶ ἐγενήθην πρόσωπόν σου. Καὶ ἐγὼ τότε περιέπεσα εἰς ταραχὴν λαμπρότητά μου. Ἔστρεψας διὰ τοῦτο ἀηδιασμένος τὸ πρόσωπόν σου
τεταραγμένος.

καὶ σύγχυσιν.

νὰ μὴ μὲ βλέπῃς καὶ ἀμέσως ἔγινα τεταραγμένος καὶ μετέπεσα εἰς

29,9 Πρὸς σέ, Κύριε, κεχράξομαι, 9 Πρὸς σε, λοιπόν, Κύριε, κράζω· πρὸς σὲ τὸν Θεόν μου 9 Μετανοῶ ὅμως. Καὶ εἰς τὸ μέλλον πρὸς σέ, Κύριε, θὰ φωνάζω καὶ
καὶ

πρὸς

τὸν

Θεόν

μου ἀπευθύνω καὶ θὰ ἀπευθύνω τὴν δέησιν αὐτήν.

πρὸς τὸν Θεόν μου θὰ ἀπευθύνω τὴν δέησίν μου.
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δυστυχίαν.

δεηθήσομαι.
29,10 Τίς ὠφέλεια ἐν τῷ αἵματί 10 Ποία ὠφέλεια θὰ προέλθῃ, ἐὰν χύσω τὸ αἷμα μου 10 Λυπήσου με, Κύριε, καὶ μὴ παρατείνῃς τὴν ὀργήν σου κατ' ἐμοῦ.
μου ἐν τῷ καταβῆναί με εἰς καὶ καταβῶ εἰς τὴν ἀποσύνθεσιν του τάφου; Μήπως Ποία ὠφέλεια θὰ προέλθῃ, ἐὰν χυθῇ τὸ αἷμα μου καὶ ἐὰν ἐγὼ καταβῶ
διαφθοράν; Μὴ ἐξομολογήσεταί ἀπὸ τὸ χῶμα τοῦ τάφου τὸ ἀποσυντεθειμένον σῶμα εἰς τὴν φθορὰν καὶ διάλυσιν τοῦ τάφου; Μήπως τοῦ τάφου μου τὸ
σοι

χοῦς

ἢ

ἀναγγελεῖ

ἀλήθειάν σου;

τὴν μου θὰ ἀναπέμψῃ εἰς σὲ δοξολογίαν ἢ θὰ διακηρύξῃ χῶμα, εἰς τὸ ὁποῖον κινδυνεύει νὰ διαλυθῇ ἡ γλῶσσα καὶ τὸ στόμα
καὶ θὰ διαλαλήσῃ τὴν ἀλήθειάν σου;

μου, θὰ σοῦ ἀναπέμψῃ δοξολογίας, ἢ μήπως τοῦτο θὰ διακηρύξῃ τὰς
θείας ἀληθείας σου;

29,11 Ἤκουσε Κύριος καὶ ἠλέησέ 11 Ἄφησέ με, λοιπόν, Κύριε εἰς τὴν ζωήν. Ὁ Κύριος 11 Ἤκουσεν ὁ Κύριος τὴν προσευχήν μου καὶ μὲ ἠλέησεν, ὁ Κύριος
με, Κύριος ἐγενήθη βοηθός μου. ἤκουσε τὴν προσευχήν μου καὶ μὲ ἠλέησεν. Ὁ Κύριος ἔγινε βοηθός μου.
ἔγινε καὶ πάλιν βοηθός μου.
29,12 Ἔστρεψας τὸν κοπετόν 12 Ζύ, Κύριε, μετέβαλες τὸν θρῆνον μου εἰς χαράν, 12 Μετέστρεψες τὸν θρῆνον καὶ τὸν κοπετόν μου εἰς χαράν, ἔσχισες τὸ
μου εἰς χαρὰν ἐμοί, διέρρηξας ἔσχισες τὸν τρίχινον σάκκον, ποὺ φοροῦσα εἰς ἔνδειξιν τρίχινον ἔνδυμα ποὺ λόγῳ τοῦ πένθους καὶ τῆς ταπεινώσεώς μου
τὸν σάκκον μου καὶ περιέζωσάς τοῦ πένθους καὶ τῆς ταπεινώσεώς μου, καὶ μὲ εἶχον περιβληθῆ καὶ μὲ ἔζωσας γύρωθεν μὲ εὐφροσύνην.
με εὐφροσύνην,

ἐπλημμύρισες καὶ μὲ περιέβαλες μὲ εὐφροσύνην·

29,13 ὅπως ἂν ψάλῃ σοι ἡ δόξα 13 διὰ νὰ ψάλῃ ἔτσι πρὸς σὲ ὕμνους δοξολογίας καὶ 13 Διὰ νὰ σοῦ ψάλῃ ἐν εὐγνωμοσύνῃ ὕμνους ἡ ψυχή μου, ἡ ὁποία
μου καὶ οὐ μὴ κατανυγῶ. Κύριε εὐγνωμοσύνης ἡ ψυχή μου καὶ νὰ μὴ κυριευθῶ ἀπὸ ἀποτελεῖ τὸ πολύτιμον συστατικὸν καὶ τὴν δόξαν τῆς ὑπάρξεώς μου.
ὁ Θεός μου, εἰς τὸν αἰῶνα λύπην καὶ παραμελήσω τὴν δοξολογίαν σου. Κύριε καὶ Καὶ δὲν θὰ κυριευθῶ ἀπὸ λύπην, ὥστε ἐξ ἀθυμίας νὰ κλείσω τὸ στόμα
ἐξομολογήσομαί σοι.

Θεέ μου, πάντοτε θὰ σὲ δοξολογῶ.

μου καὶ νὰ διακόψω τοὺς πρὸς σὲ ὕμνους μου. Κύριε ὁ Θεός μου,
ἀδιακόπως καὶ εἰς τὸν αἰῶνα θὰ σὲ δοξολογῶ.

ΨΑΛΜΟΣ 30ος (λ’)
Γιὰ νὰ δώσει ὁ Θεὸς ἀφθονία σπαρτῶν καὶ καρπῶν στὰ δέντρα, ὅταν ὁ καιρὸς δὲν εἶναι εὐνοϊκός.
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

30,1 Επὶ σοί, Κύριε, ἤλπισα, μὴ Εἰς σέ, Κύριε, ἔχω στηρίξει καὶ στηρίζω τὰς ἐλπίδας Εἰς σέ, Κύριε, ἐστήριξα τὰς ἐλπίδας μου· εἴθε νὰ μὴ ἐντροπιασθῶ ποτὲ
ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ρῦσαὶ με διάψευσιν αὐτῶν. Ἐν ὀνόματι τῆς δικαιοσύνης σου καὶ ἐλευθέρωσέ με ἀπὸ τοὺς ἀδίκους πειρασμοὺς καὶ κατατρεγμούς
καὶ ἐξελοῦ με.

γλύτωσέ με καὶ βγάλε με ἀπὸ τοὺς κινδύνους καὶ μου.
κατατρεγμούς.
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καταισχυνθείην εἰς τὸν αἰῶνα· μου. Μὴ ἐπιτρέψῃς ποτὲ καὶ ντροπιασθῶ μὲ τὴν διαψευδόμενος εἰς αὐτάς. Ἐν ὀνόματι τῆς δικαιοσύνης σου γλύτωσέ με

30,3 Κλῖνον πρὸς με τὸ οὖς σου, 3 Σκῦψε πρὸς ἐμὲ μὲ καλωσύνην, Κύριε, πλησίασε τὸ 3 Πλησίασε πρὸς ἐμὲ τὸ οὖς σου καὶ ἀκροάσθητί με εὐμενῶς· σπεῦσον
τάχυνον

τοῦ

γενοῦ

μοι

ἐξελέσθαι
εἰς

με· αὐτί σου κοντά μου καὶ ἄκουσε μὲ εὐμένειαν τὴν γρήγορα νὰ μὲ ἐλευθερώσῃς· γενοῦ δι’ ἐμὲ Θεὸς ὑπερασπιστὴς καὶ
Θεὸν προσευχήν μου. Σπεῦσε γρήγορα νὰ μὲ βγάλῃς ἀπὸ οἶκος καταφυγῆς καὶ φρούριον ἀσφαλείας διὰ νὰ μὲ σώσῃς.

ὑπερασπιστὴν καὶ εἰς οἶκον τὴν δυσκολίαν, εἰς τὴν ὁποίαν εὑρίσκομαι. Γίνε δι' ἐμὲ
καταφυγῆς τοῦ σώσαί με.

Θεός ὑπερασπιστής, οἰκία ἀσφαλής, ὅπου δύναμαι νὰ
καταφύγω, διὰ νὰ σωθῶ.

30,4 Ὅτι κραταίωμά μου καὶ 4 Διότι ὀχύρωμά μου κραταιὸν καὶ καταφύγιόν μου 4 Διότι ὀχύρωμά μου κραταιὸν καὶ ἀπρόσβλητον καταφύγιόν μου
καταφυγή μου εἶ σὺ καὶ ἕνεκεν ἀπόρθητον εἶσαι σύ. Καὶ χάρις εἰς τὸ φιλεύσπλαγχνον εἶσαι σύ, καὶ διὰ τὸ εὐσπλαγχνικώτατον καὶ ἀποπνέον ἀγαθότητα
τοῦ ὀνόματός σου ὁδηγήσεις με Ὄνομά σου, θὰ μὲ ὁδηγήσῃς ὡς στοργικὸς προστάτης ὄνομά σου θὰ μὲ ὁδηγήσῃς ὡς καλὸς ποιμὴν εἰς ἀσφαλεῖς τόπους
καὶ διαθρέψεις με·

εἰς τόπους ἀσφαλεῖς καὶ θὰ μὲ διαθρέψῃς.

ζωῆς καὶ θὰ μὲ διαθρέψῃς·

30,5 ἐξάξεις με ἐκ παγίδας 5 Θὰ μὲ προφυλάξῃς καὶ θὰ μὲ βγάλῃς σῶον ἀπὸ τὴν 5 θὰ μὲ ἐξαγάγῃς σῶον καὶ χωρὶς νὰ πάθω τίποτε ἀπὸ αὐτὴν τὴν
ταύτης, ἧς ἔκρυψάν μοι, ὅτι σὺ κρυφὴ παγίδα, ποὺ μοῦ ἔχουν στήσει δολίως οἱ ἐχθροί ἀφανῆ παγίδα, ποὺ μοῦ ἔστησαν κρυφίως οἱ ἐχθροί μου διὰ νὰ μὲ
εἶ ὁ ὑπερασπιστής μου, Κύριε.

μου, διὰ νὰ μὲ συλλάβουν. Διότι σὺ εἶσαι, Κύριε, ὁ συλλάβουν εἰς αὐτὴν διότι σὺ εἶσαι ὁ ὑπερασπιστής μου, Κύριε.
ὑπερασπιστής μου.

30,6

Εἰς

χεῖράς

σου 6 Εἰς τὴν ἀκαταγώνιστον δεξιάν σου θὰ ἐμπιστευθῶ 6 Εἰς τὴν ἀκαταγώνιστον δύναμιν τῶν χειρῶν σου θὰ ἐμπιστευθῶ τὴν

παραθήσομαι τὸ πνεῦμά μου· τὴν ψυχήν μου, διότι ἕως τώρα πολλὲς φορές, Κύριε, μὲ ψυχήν μου· ἡ πεῖρα μου μὲ βεβαιώνει ὅτι δὲν θὰ διαψευσθῶ ἀπὸ τὴν
ἐλυτρώσω με, Κύριε ὁ Θεὸς τῆς ἐγλύτωσες, σὺ ὁ Θεός τῆς ἀληθείας, ποὺ τηρεῖς τὰς στοργικὴν μέριμνάν σου. Πλειστάκις εἰς τὸ παρελθὸν μὲ ἐλύτρωσες,
ἀληθείας.

ὑποσχέσεις σου.

Κύριε, σὺ ποὺ εἶσαι Θεὸς τῆς ἀληθείας καὶ οὐδέποτε διεψεύσθησαν αἱ
ὑποσχέσεις

σου,

οὐδὲ

ἠγάπησας

ποτὲ

τοὺς

λαλοῦντας

καὶ

λατρεύοντας τὸ ψεῦδος.
30,7

Ἐμίσησας

τοὺς 7 Ἐμίσησες ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι προσέχουν καὶ 7 Ἐμίσησας τοὺς μετ’ ἐπιμελείας προσέχοντας καὶ λατρεύοντας τὰς

διαφυλάσσοντας ματαιότητας λατρεύουν τὰς ματαιότητας τῶν εἰδώλων, χωρὶς καὶ νὰ ματαιότητας τῶν εἰδώλων, χωρὶς καμμίαν πραγματικὴν ὠφέλειαν νὰ
διακενῆς· ἐγὼ δὲ ἐπὶ τῷ Κυρίῳ βλέπουν
ἤλπισα.

κανένα

κέρδος

ἀπὸ

αὐτά.

Ἐγὼ

ὅμως ἀποκομίζουν ἐξ αὐτῶν. Ἐγὼ ὅμως ἀντιθέτως πρὸς τούτους ἐστήριξα

ἀντιθέτως πρὸς αὐτοὺς ἐστήριξα καὶ στηρίζω τὰς τὰς ἐλπίδας μου εἰς τὸν Κύριον.
ἐλπίδας μου εἰς τὸν Κύριον.

30,8

Ἀγαλλιάσομαι

καὶ 8 Θὰ γεμίσω ἀπὸ ἀγαλλίασιν, θὰ πλημμυρίσω ἀπὸ 8 Θὰ σκιρτήσω ἀπὸ ἀγαλλίασιν καὶ θὰ πληρωθῶ ἀπὸ εὐφροσύνην,

σου, ὅτι ἐπεῖδες τὴν ταπείνωσίν Εἶμαι δὲ βέβαιος ὅτι θὰ μοῦ στείλῃς τὸ ἔλεός σου, διότι ἐμέ. Διότι καὶ εἰς τὸ παρελθὸν πολλάκις ἐπέβλεψες πλήρης οἰκτιρμῶν
μου, ἔσωσας ἐκ τῶν ἀναγκῶν καὶ εἰς τὸ παρελθὸν πολλὲς φορὲς ἐπέβλεψες μὲ καὶ συμπαθείας εἰς τὴν ταπείνωσίν μου καὶ ἔσωσας ἀπὸ τοὺς
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εὐφρανθήσομαι ἐπὶ τῷ ἐλέει χαρὰν καὶ εὐφροσύνην, ὅταν ἀπολαύσω τὸ ἔλεός σου. ὅταν τύχω τοῦ ἐλέους σου. Εἶμαι δὲ βέβαιος, ὅτι θὰ ἐκχύσῃς τοῦτο εἰς

τὴν ψυχήν μου

καλωσύνην καὶ συμπάθειαν εἰς τὴν ταπείνωσίν μου κινδύνους καὶ τὰς ἀνάγκας αὐτῆς τὴν ψυχήν μου.
καὶ ἔσωσες ἀπὸ τοὺς κινδύνους καὶ τὰς ἀνάγκας τὴν
ψυχήν μου.

30,9 καὶ οὐ συνέκλεισάς με εἰς 9 Δὲν ἐπέτρεψες νὰ περικυκλωθῶ καὶ ἐγκλεισθῶ 9 Καὶ δὲν ἐπέτρεψες νὰ περικυκλωθῶ καὶ να συλληφθῶ αἰχμάλωτος
χεῖρας

ἐχθρῶν,

ἔστησας

εὐρυχώρῳ τοὺς πόδας μου.

ἐν αἰχμάλωτος εἰς τὰ χέρια τῶν ἐχθρῶν μου. Εἰς ἀνοικτόν, εἰς χεῖρας τῶν ἐχθρῶν μου. Εἰς τόπον ἀνοικτὸν καὶ εὐρύχωρον, ὥστε
εὐρύχωρον τόπον ἐστήριξες ἀκλόνητα τὰ πόδια μου.

νὰ κινοῦμαι ἐν αὐτῷ ἐλευθέρως καὶ ἀσφαλῶς, ἔστησας ἀκλονήτους
τοὺς πόδας μου.

30,10 Ἐλέησόν με, Κύριε, ὅτι 10 Ἐλέησέ με, Κύριε, διότι θλίβομαι. Ἐταράχθη ἡ 10 Ἐλεησόν με, Κύριε, διότι θλίβομαι. Κλαίω συνεχῶς διὰ τὸν κατ’
θλίβομαι· ἐταράχθη ἐν θυμῷ ὁ λειτουργία τοῦ ὀφθαλμοῦ μου καὶ ἐθόλωσε ἀπὸ τὴν ἐμοῦ θυμόν σου καὶ ἀπὸ τὰ πολλὰ δάκρυά μου μὲ ἐπόνεσαν καὶ
ὀφθαλμός μου, ἡ ψυχή μου καὶ δικαίαν σου ὀργήν. Ἡ ψυχή μου καὶ τὰ σωθικά μου ἐθόλωσαν τὰ μάτια μου. Ἀλλὰ καὶ ἡ ψυχή μου καὶ τὸ σῶμα μου μετὰ
ἡ γαστήρ μου.

ἀνεστατώθησαν ἐντός μου.

τῆς ἀποστρεφομένης τὴν τροφὴν γαστρός μου ἐταράχθησαν καὶ
ταῦτα.

30,11 Ὅτι ἐξέλιπεν ἐν ὀδύνῃ ἡ 11 Διότι ἐπέρασε καὶ ἔφθασεν ἕως τέλους ὁλόκληρος ἡ 11 Διότι κατηναλώθη ἡ ζωή μου ὁλόκληρος μὲ θλίψεις καὶ πόνους, καὶ
ζωή μου καὶ τὰ ἔτη μου ἐν ζωή μου μὲ θλίψεις καὶ πόνους, καὶ τὰ ἔτη μου τὰ ἔτη μου παρῆλθον μὲ στεναγμούς. Λόγῳ τῶν πολλῶν στερήσεων
στεναγμοῖς·

ἠσθένησεν

ἐν ἐπέρασαν

μὲ

πτωχείᾳ ἡ ἰσχύς μου, καὶ τὰ ταλαιπωριῶν
ὀστᾶ μου ἐταράχθησαν.

στεναγμούς.
μου

ἐκλονίσθη

Λόγῳ
καὶ

τῶν

πολλῶν καὶ κακοπαθειῶν μου, ἐκλονίσθη καὶ ἀδυνάτισεν ἡ ρώμη καὶ ἡ

ἀδυνάτισεν

σωματική μου δύναμις. Τὰ ὀστᾶ μου ἐταράχθησαν καὶ κινδυνεύουν νὰ ἐξαρθρωθοῦν. Δὲν ἔχω δύναμιν νὰ περιπατήσω καὶ
κινδυνεύουν νὰ ἐξαρθρωθοῦν.

30,12

Παρὰ

πάντας

ἡ δύναμις τοῦ σώματός μου, καὶ τὰ ὀστᾶ μου ἐκλονίσθησαν καὶ
κινδυνεύω νὰ σωριασθῶ κατὰ γῆς.

τοὺς 12 Ἔγινα περίγελως καὶ ἐξουθένωμα εἰς ὅλους τοὺς 12 Διότι εἰς ὅλους τοὺς ἐχθρούς μου ἔγινα περιγέλως καὶ ἐξουθένημα.

ἐχθρούς μου ἐγενήθην ὄνειδος ἐχθρούς

μου.

Οἱ

γείτονές

μου

μὲ

ἐχλεύασαν Καὶ οἱ γείτονές μου μὲ περιεφρόνησαν καὶ μὲ ὠνείδισαν ὑπερβολικά.

καὶ τοῖς γείτοσί μου σφόδρα καὶ ἀνυπόφορα καὶ ἔχω φθάσει μέχρι τοῦ σημείου, ὥστε νὰ Καὶ κατήντησα νὰ προκαλῶ φόβον εἰς τοὺς γνωστούς μου, οἱ ὁποῖοι μὲ
φόβος τοῖς γνωστοῖς μου· οἱ προκαλῶ φόβον εἰς τοὺς γνωστούς μου, οἱ ὁποῖοι καὶ μὲ ἀποφεύγουν διὰ νὰ μὴ καταδιωχθοῦν καὶ αὐτοί· οἱ ξένοι δέ, ποὺ μὲ
θεωροῦντές με ἔξω ἔφυγον ἀπ' ἀποφεύγουν.

βλέπουν ἔξω καὶ μὲ συναντοῦν εἰς τοὺς δρόμους, φεύγουν μακρυὰ

ἐμοῦ.

ἀπὸ ἐμὲ διὰ νὰ μὴ τοὺς ὑποψιασθοῦν ὡς φίλους μου.

30,13 Ἐπελήσθην ὡσεὶ νεκρὸς 13 Ἐλησμονήθην ἀπὸ τὴν καρδίαν τῶν φίλων μου, σὰν 13 Ἐλησμονήθην ἀπὸ τὰς καρδίας τῶν φίλων μου, ὡσὰν νὰ ἤμην
ἀπὸ καρδίας, ἐγενήθην ὡσεὶ νὰ εἶμαι πλέον νεκρός. ῎Εγινα σὰν σπασμένο ἀγγεῖον, πεθαμένος, ἔγινα σὰν ἀγγεῖον τεθραυόμενον καὶ ἄχρηστον, τὸ ὁποῖον
30,14

Ὅτι

πολλῶν

ἤκουσα

τὸ ὁποῖον ἀπορρίπτεται ἄχρηστον εἰς τοὺς δρόμους.

ἀπορρίπτεται εἰς τοὺς δρόμους.

ψόγον 14 Καὶ ἐπὶ πλέον ἤκουσα συκοφαντίας ἀνθρώπων, οἱ 14 Ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν κατάστασίν μου αὐτὴν δὲν μὲ ἀφήνουν ἥσυχον.

παροικούντων ὁποῖοι,

κατοικοῦν

γύρω

μου.

Ὅλοι

αὐτοὶ Διότι ἤκουσα κατηγορίας καὶ διαβολὰς πολλῶν, οἱ ὁποῖοι κατοικοῦν
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σκεῦος ἀπολωλός.

κυκλόθεν·

ἐν

τῷ συνεκεντρώθησαν ἐναντίον μου καὶ ἀπεφάσισαν νὰ τριγύρω μου. Ὅταν αὐτοὶ συνήχθησαν εἰς συμβούλιον καὶ σύσκεψιν

ἐπισυναχθῆναι αὐτοὺς ἅμα ἐπ' μου πάρουν τὴν ζωήν.

κατ' ἐμοῦ, ἀπεφάσισαν καὶ ἐμηχανεύθησαν νὰ μοῦ ἀφαιρέσουν τὴν

ἐμὲ του λαβεῖν τὴν ψυχήν μου

ζωήν.

ἐβουλεύσαντο.
30,15 Ἐγὼ δὲ ἐπὶ σοὶ ἤλπισα, 15 ᾿Εγὼ ὅμως ἤλπισα εἰς σέ, Κύριε. Ἐγὼ εἶπα μετὰ 15 Ἀλλ’ ἐνῷ ἐκεῖνοι συνελάμβανον σχέδιον φονικόν, ἐγὼ εἰς σέ, Κύριε,
Κύριε, εἶπα· σὺ εἶ ὁ Θεός μου.

πίστεως καὶ θάρρους· σὺ εἶσαι ὁ Θεός μου.

ἐστήριξα τὴν ἐλπίδα μου· εἶπα μετὰ πεποιθήσεως καὶ θάρρους: Σὺ
εἶσαι ὁ Θεός μου.

30,16 Ἐν ταῖς χερσί σου οἱ 16 Εἰς τὰ χέρια σου ὑπάρχουν αἱ τύχαι μου. Ἀπάλλαξέ 16 Εἰς τὰς χεῖρας σου εὑρίσκονται αἱ τύχαι μου καὶ σὺ κανονίζεις τί θὰ
κλῆροί μου ρῦσαί με ἐκ χειρὸς με ἀπὸ τὰ χέρια αὐτῶν τῶν ἐχθρῶν μου, ποὺ μὲ μοῦ συμβῇ. Σὺ διευθύνεις τὰς ἐν τῷ βίῳ ἑκάστου μεταβολάς. Γλύτωσέ
ἐχθρῶν

μου

καὶ

ἐκ

τῶν καταδιώκουν.

καταδιωκόντων με.

με ἀπὸ τὰς χεῖρας τῶν ἐχθρῶν μου καὶ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ μὲ
καταδιώκουν.

30,17 Ἐπίφανον τὸ πρόσωπόν 17 Ἂς λάμψῃ τὸ πρόσωπόν σου μὲ τὸ φῶς τῆς 17 Ἐπίλαμψον εὐμενὲς καὶ χαριτόβρυτον τὸ πρόσωπόν σου ἐπ’ ἐμὲ τὸν
σου ἐπὶ τὸν δοῦλόν σου, σῶσόν καλωσύνης καὶ τοῦ ἐλέους σου εἰς ἐμὲ τὸν δοῦλον σου, δοῦλον σου, σῶσον με ἐκχύνων πρὸς ἐμὲ τὸ ἔλεός σου.
με ἐν τῷ ἐλέει σου.

καὶ σῶσε με ὄχι διὰ τὴν ἀξίαν μου, ἀλλὰ διὰ τὸ ἔλεός
σου.

30,18

Κύριε,

μὴ 18 Κύριε, μὴ παραχωρήσῃς ποτέ, νὰ ἐντροπιασθῶ, διότι 18 Κύριε, μὴ ἐπιτρέψῃς ποτὲ νὰ ἐντροπιασθῶ, διότι σὲ καὶ μόνον

καταισχυνθείην,

ὅτι σὲ καὶ μόνον ἐγὼ διὰ τῆς προσευχῆς ἔχω ἐπικαλεσθῆ ἐπεκαλέσθην καὶ εἰς σὲ ἐστήριξα τὰς ἐλπίδας μου. Ἂς ἐντροπιασθοῦν

ἐπεκαλεσάμην

σε· καὶ εἰς σὲ ἐστήριξα τὰς ἐλπίδας μου. Ἂς ἐντροπιασθοῦν οἱ ἀσεβεῖς καὶ ἂς κατακρημνισθοῦν εἰς τὰ βάθη τοῦ Ἅδου.

αἰσχυνθείησαν οἱ ἀσεβεῖς καὶ ὅμως οἱ ἀσεβεῖς καὶ ἂς κρημνισθοῦν εἰς τὰ βάθη τοῦ
καταχθείησαν εἰς ᾅδου.
30,19

Ἄλαλα

γενηθήτω

ᾅδου.
τὰ 19 Βουβὰ καὶ ἀμίλητα ἂς γίνουν τὰ χείλη των, ἀπὸ τὰ 19 Ἂς γίνουν βωβὰ καὶ ἄλαλα τὰ χείλη, ἀπὸ τὰ ὁποῖα βγαίνει δόλος

χείλη τὰ δόλια τὰ λαλοῦντα ὁποῖα βγαίνει δόλος καὶ πονηρία καὶ τὰ ὁποῖα λαλοῦν καὶ πονηρία, καὶ τὰ ὁποῖα λαλοῦν κατὰ τοῦ δικαίου ἀδικίαν καὶ
κατὰ τοῦ δικαίου ἀνομίαν ἐν ἐναντίον τοῦ δικαίου παρανομίας μὲ ἀλαζονείαν καὶ παρανομίαν μεθ’ ὑπερηφανείας καὶ θρασύτητος, ποὺ περιφρονεῖ καὶ
ὑπερηφανίᾳ καὶ ἐξουδενώσει.

θράσος, ποὺ ἐξουδενώνει τὰ πάντα.

ἐξουδενώνει τὰ πάντα.

30,20 Ὡς πολὺ τὸ πλῆθος τῆς 20 Πόσον μέγα εἶναι τὸ πλῆθος τῆς ἀγαθότητος καὶ 20 Πάρα πολὺ εἶναι τὸ πλῆθος τῆς καλωσύνης σου καὶ τῆς
χρηστότητάς σου, Κύριε, ἧς καλωσύνης σου, Κύριε, τὸ ὁποῖον ἐπιφυλάσσεις δι' εὐεργετικότητός σου, Κύριε, τὸ ὁποῖον ἔχεις ἀποθησαυρίσει ὡς εἰς
ἐξειργάσω τοῖς ἐλπίζουσιν ἐπὶ δώσῃς εἰς ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι μὲ θάρρος ἐνώπιον ὅλων φοβουμένους σε. Ὁποῖον πλῆθος ἀγαθῶν ἐπ’ εὐεργεσίᾳ τῶν
σὲ ἐναντίον τῶν υἱῶν τῶν τῶν ἀνθρώπων ἐλπίζουν εἰς σέ!

ἐλπιζόντων εἰς σὲ συνετέλεσας καὶ ἐπραγματοποίησας δημοσίᾳ καὶ

Επιμέλεια: π.Αθανάσιος Εφημέριος Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης Λαρίσης

85/411

ἔκρυψας τοῖς φοβουμένοις σε, ἐκείνους, ποὺ σὲ φοβοῦνται, καὶ ἔχεις ἑτοιμάσει νὰ τὸ ἀπόκρυφον ταμεῖον, ἵνα ἐξ αὐτοῦ ἐν καιρῷ χορηγεῖς εἰς τοὺς

ἀνθρώπων.

ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων τοῦ κόσμου τούτου, διδάσκων καὶ τούτους
ποὺ πρέπει νὰ στηρίζουν τὰς ἐλπίδας των.

30,21 Κατακρύψεις αὐτοὺς ἐν 21 Θὰ κρύψῃς αὐτοὺς ἀσφαλῶς εἰς ἀπόκρυφον 21 Θὰ κρύψῃς ἀσφαλῶς τοὺς ἐλπίζοντας εἰς σὲ εἰς ἀπόκρυφον
ἀποκρύφῳ του προσώπου σου καταφύγιον τῆς θείας σου προστασίας, ὅπου καὶ θὰ καταφύγιον τῆς θεϊκῆς σου παρουσίας καὶ προστασίας, ὅπου θὰ
ἀπὸ

ταραχῆς

ἀνθρώπων, προφυλαχθοῦν ἀπὸ τὴν ἄδικον ὀργὴν καὶ ἐπίθεσιν τῶν προφυλαχθοῦν ἀπὸ τὴν ταραχὴν τῶν ἀνθρωπίνων προσβολῶν καὶ

σκεπάσεις αὐτοὺς ἐν σκηνῇ πονηρῶν ἀνθρώπων. Θὰ τοὺς σκεπάσῃς μέσα εἰς τὴν ἐπιθέσεων· θὰ τοὺς σκεπάσῃς μέσα εἰς τὴν σκηνὴν τῆς θείας
ἀπὸ ἀντιλογίας γλωσσῶν.

Σκηνήν σου, ὥστε νὰ μὴ θίγωνται καθόλου ἀπὸ ἐπισκέψεως καὶ προνοίας σου, ὥστε νὰ μὴ θίγωνται ἀπὸ τὰς
ἐλεεινὰς συκοφαντίας φαρμακερῶν γλωσσῶν.

ἀντιλογίας καὶ συκοφαντίας φαρμακερῶν γλωσσῶν.

30,22 Εὐλογητὸς Κύριος, ὅτι 22 Ἂς εἶναι δοξοσμένος ὁ Κύριος, διότι κατὰ τρόπον 22 Ἂς εἶναι εὐλογημένος ὁ Κύριος, ὁ ὁποῖος κατὰ τρόπον θαυμαστὸν
ἐθαυμάστωσε τὸ ἔλεος αὐτοῦ θαυμαστὸν ἔδειξεν εἰς ἐμὲ τὸ ἔλεός του, καὶ μὲ ἔσωσε, ἐπέδειξε εἰς ἐμὲ τὸ ἔλεος του, καὶ μὲ ἐπεριφρούρησε σὰν εἰς πόλιν
ἐν πόλει περιοχῆς.

ὡς ἐὰν εὑρισκόμην μέσα εἰς ὀχυρὰν καὶ ἀπόρθητον τειχογυρισμένην καὶ ἀπόρθητον.
πόλιν.

30,23

Ἐγὼ

δὲ

εἶπα

ἐν

τῇ 23

Καὶ

ὅμως

ἐγὼ

εἰς

στιγμὰς

παραζάλης

καὶ 23 Καὶ ὅμως ἐγὼ εἶχον εἴπει ἐν τῇ παραζάλῃ καὶ μικροψυχία μου: Ἔχω

ἐκστάσεί μου· ἀπέρριμμαι ἀπὸ ὀλιγοπιστίας εἶχα πεῖ· ἔχω, λοιπόν, ἀπορριφθῆ μακρὰν ἀπορριφθῆ μακρὰν τῶν ὀφθαλμῶν σου, ἀπαξιοῖς δὲ καὶ νὰ μὲ βλέπῃς.
προσώπου τῶν ὀφθαλμῶν σου. ἀπὸ τὰ μάτια σου. Σὺ ὅμως ἤκουσες τὴν πονεμένην Σὺ δέ, διὰ νὰ μὲ ἐπαναφέρῃς εἰς ὀρθὰς σκέψεις καὶ διὰ νὰ μὲ διδάξῃς
Διὰ

τοῦτο

εἱσήκουσας

τῆς φωνὴν τῆς παρακλήσεώς μου, ὅταν ἐκραύγασα πρὸς νὰ μὴ δειλιῶ καὶ μικροψυχῶ, εἰσήκουσας τὴν φωνὴν τῆς προσευχῆς

φωνῆς τῆς δεήσεώς μου ἐν τῷ σέ.

μου, ὅταν μὲ κραυγὰς ὀδύνης ἐφώναζον πρὸς σέ.

κεκραγέναι με πρός σε.
30,24 Ἀγαπήσατε τὸν Κύριον 24 Ὅλοι σεῖς οἱ εὐσεβεῖς ἀγαπήσατε τὸν Κύριον, διότι ὁ 24 Ἀγαπήσατε μὲ ὅλην τὴν καρδίαν σας τὸν Κύριον ὅλοι οἱ
πάντες οἱ ὅσιοι αὐτοῦ, ὅτι Κύριος εὐαρεστεῖται εἰς τὴν ἀλήθειαν καὶ ἀνταποδίδει ἀφωσιωμένοι εἰς αὐτόν, διότι ὁ Κύριος ἀρέσκεται εἰς τὴν ἀλήθειαν, καὶ
ἀληθείας ἐκζητεῖ Κύριος καὶ τὴν πρέπουσαν τιμωρίαν εἰς ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἀναδεικνύων αὐτὴν ἐν μέσῳ τῶν συκοφαντιῶν καὶ τῶν ψευδολογιῶν
ἀνταποδίδωσι τοῖς περισσῶς φέρονται καὶ ἐνεργοῦν μὲ πλεονάζουσαν ἀλαζονείαν τῶν ἀνθρώπων ἀνταποδίδει τὴν πρέπουσαν τιμωρίαν κατ’ ἐκείνων, οἱ
ποιοῦσιν ὑπερηφανίαν.

καὶ θράσος.

ὁποῖοι

μετ’

ἀσυγκρατήτου

ὑπερηφανείας

καὶ

μετὰ

θρασείας

ἀλαζονείας περιφρονοῦν τοὺς ἀσθενεῖς καὶ πτωχοὺς καὶ καταπατοῦν
τὸ δίκαιόν των.
30,25

Ἀνδρίζεσθε,

καὶ 25 Νὰ ἔχετε γενναῖον καὶ ἀνδρεῖον φρόνημα καὶ ἡ 25 Ἔχετε πάντοτε ἀνδρεῖον καὶ ἀκατάβλητον φρόνημα καὶ ἂς γίνεται

κραταιούσθω ἡ καρδία ὑμῶν, καρδία ὅλων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἐλπίζουν εἰς τὸν κραταιὰ καὶ ἄφοβος ἡ καρδία σας, ὅλοι ὅσοι ἐλπίζετε εἰς τὸν Κύριον.
οἱ

ἐλπίζοντες

ἐπὶ Κύριον, ἂς γίνεται κραταιὰ καὶ ἀτρόμητος.
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πάντες
Κύριον.
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ΨΑΛΜΟΣ 31ος (λα’)
Γιὰ νὰ βροῦν οἱ ὁδοιπόροι τὸν δρόμο, ὅταν χαθοῦν καὶ ταλαιπωροῦνται
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

31,1 Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ Τρισευτυχισμένοι εἶναι ἐκεῖνοι, τῶν ὁποίων ἔχουν Μακάριοι εἶναι ἐκεῖνοι, τῶν ὁποίων συνεχωρήθησαν ἀπὸ τὸν Θεὸν αἱ
ἀνομίαι

καὶ

ὧν συγχωρηθῆ ἀπὸ τὸν Θεὸν αἱ ἀνομίαι καὶ ἔχουν ἀνομίαι καὶ τῶν ὁποίων ἐσκεπάσθησαν, ὥστε νὰ μὴ φαίνωνται πλέον

ἀπεκαλύφθησαν αἱ ἁμαρτίαι·

σκεπασθῆ, ὥστε νὰ μὴ φαίνωνται

καθόλου,

αἱ διόλου, αἱ ἁμαρτίαι.

ἁμαρτίαι.
31,2 μακάριος ἀνήρ, ᾧ οὐ μὴ 2 Μακάριος εἶναι ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος, εἰς τὸν ὁποῖον ὁ 2 Μακάριος εἶναι ὁ ἄνθρωπος, εἰς τὸν ὁποῖον ὁ Κύριος δὲν θὰ
λογίσηται

Κύριος

ἁμαρτίαν, Κύριος δὲν θὰ καταλογίσῃ ἁμαρτίαν, διὰ νὰ τοῦ ζητήσῃ λογαριάσῃ ἁμαρτίαν, ὥστε να ζητήσῃ εὐθύνας ἀπὸ αὐτόν, οὔτε

οὐδέ ἐστιν ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ εὐθύνας καὶ οὔτε ὑπάρχει εἰς τὸ στόμα του δόλος καὶ ὑπάρχει εἰς τὸ στόμα του δόλος καὶ ὑποκρισία, ἀλλ' εἶναι εἰλικρινεῖς
δόλος.

ὑποκρισία, ἀλλὰ μόνον εἰλικρίνεια καὶ εὐθύτης.

καὶ ἄδολοι αἱ πρὸς τὸν Θεὸν δεήσεις του πρὸς ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν
του.

31,3 Ὅτι ἐσίγησα, ἐπαλαιώθη 3 Ἐγὼ ὅμως, διότι δὲν μετενόησα εἰλικρινῶς, ἀλλὰ 3 Διότι δὲ ἐγὼ δὲν μετενόησα εἰλικρινῶς καὶ ἐσιώπησα ἀποφυγὼν να
τὰ ὀστᾶ μου ἀπὸ τοῦ κράζειν ἀπεσιώπησα τὴν ἁμαρτίαν μου, δι' αὐτὸ ἐπάληωσαν ἐξομολογηθῶ πρὸς σὲ τὴν ἁμαρτίαν μου, δι’ αὐτὸ συνετρίβησαν τὰ
με ὅλην τὴν ἡμέραν·

καὶ ἀδυνάτισαν τὰ ὀστᾶ μου· περιέπεσα εἰς ἀτονίαν, ὀστᾶ μου καὶ ἐκλονισθη ὁλόκληρος ὁ ὀργανισμός μου, ἐξ αἰτίας τοῦ
ὅταν ἔκραζα στενάζων καὶ ὀδυρόμενος ὅλην τὴν ὅτι ἔκραξα στενάζων καὶ ὀδυρόμενος ὅλην τὴν ἡμέραν.
ἡμέραν.

31,4 ὅτι ἡμέρας καὶ νυκτὸς 4 Ἡμέραν καὶ νύκτα βαρεῖα ἔπεσεν ἐπάνω μου ἡ 4 Διότι καθ’ ὅλην τὴν ἡμέραν καὶ τὴν νύκτα ἐπέπεσε βαρεῖα ἡ χείρ σου
ἐβαρύνθη ἐπ' μὲ ἡ χείρ σου, τιμωρὸς δεξιά σου, Κύριε. Ἐβυθίσθην ὁλόκληρος εἰς ἐπ’ ἐμὲ καὶ ᾐσθανόμην πολὺ τὰς ἐκ τῶν τύψεων καὶ τῶν ἀπειλῶν καὶ
ἐστράφην εἰς ταλαιπωρίαν ἐν πόνον καὶ ταλαιπωρίαν, διότι σὰν αἰχμηρὰ καὶ ὀδυνηρὰ ἐκδηλώσεων τῆς ὀργῆς σου τιμωρίας. Ὁλόκληρος ἐνέπεσα εἰς τὴν
τῷ ἐμπαγῆναί μοι ἄκανθαν. ἄκανθα ἐνεπήχθη εἰς ἐμὲ ἡ ἁμαρτία καὶ ἡ ἐνόχη μου.

δυστυχίαν καὶ ἐταλαιπωρήθην, διότι ὡς ἄκανθα αἰχμηρὰ καὶ ὀδηνηρὰ

(διάψαλμα).

ἐνεπήχθη εἰς ἐμὲ ὁ ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς συναισθήσεως τῆς
ἐνοχῆς μου πόνος.

31,5

Τὴν

ἁμαρτίαν

μου 5 Ἀλλὰ μετενόησα. Ἐξωμολογήθην εἰς τὸν Κύριον τὴν 5 Ἀλλ’ ἔλαβα ἐπὶ τέλους τὴν σωστικὴν ἀπόφασιν. Ἐξωμολογήθην εἰς

ἐγνώρισα καὶ τὴν ἀνομίαν μου ἁμαρτίαν μου. Τὴν ἔκαμα εἰς αὐτὸν γνωστὴν καὶ δὲν τὸν Κύριον καὶ κατέστησα εἰς αὐτὸν γνωστὴν τὴν ἁμαρτίαν μου καὶ
ἐκάλυψα·

ἐξαγορεύσω

κατ'

εἶπα· συνεκάλυψα πλέον οὔτε ἀπέκρυψα τὴν ἀνομίαν μου. δὲν ἐκάλυψα οὐδὲ ἀπέκρυψα τὴν ἀνομίαν μου. Μὲ ἀπόφασιν
ἐμοῦ

τὴν Εἶπα μὲ ὅλη μου τὴν καρδία· Θὰ ἐξομολογηθῶ μὲ σταθερὰν καὶ ἀμετάκλητον εἶπα· θὰ εἴπω καθαρὰ εἰς τὸν Κύριον τὴν

ἀνομίαν μου τῷ Κυρίῳ· καὶ σὺ εἰλικρίνειαν τὴν ἀνομίαν μου εἰς τὸν Κύριον, καὶ θὰ ἁμαρτίαν μου μὴ δικαιολογῶν, ἀλλὰ καταδικάζων τὸν ἑαυτόν μου.
ἀφῆκας

τὴν

ἀσέβειαν

τῆς κατηγορήσω δι' αὐτὴν τὸν ἑαυτόν μου. Τότε ἀμέσως σύ, Καὶ ὅταν ἔλαβα τὴν ἀπόφασιν αὐτήν, ἀμέσως σὺ ἀφῆκες καὶ
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οὐκ

καρδίας μου. (διάψαλμα).

Κύριε, συνεχώρησες τὴν ἀσέβειαν καὶ ἐξήλειψες τὴν συνεχώρησας ὁλόκληρον τὴν ἀσέβειαν, τὴν ὁποίαν ἡ καρδία μου
ἐνοχὴν τῆς καρδίας μου.

παραδοθεῖσα εἰς τὴν ἁμαρτίαν ἀπετόλμησε κατὰ σοῦ.

31,6 Ὑπὲρ ταύτης προσεύξεται 6 Ἀκριβῶς διότι σὺ τόσον ἔλεος δεικνύεις ἀπέναντί μας, 6 Διότι δὲ παρέχεις μακροθύμως καὶ πατρικῶς τὴν ἄφεσιν ταύτην, δι’
πρὸς σὲ πᾶς ὅσιος ἐν καιρῷ δι' αὐτὸ θὰ προσευχηθῇ πρὸς σὲ κάθε εὐσεβὴς καὶ αὐτὸ θὰ προσευχηθῇ πρὸς σὲ πᾶς εὐσεβὴς καὶ ὅσιος εἰς τὸν πρέποντα
εὐθέτῳ· πλὴν ἐν κατακλυσμῷ ὅσιος εἰς τὸν πρέποντα καιρόν. Καὶ ὅταν ὡς ἄλλος τῆς μετανοίας καιρόν, ὅταν δὲν θὰ ἔχῃ παρέλθει ἡ εὐκαιρία νὰ
ὑδάτων πολλῶν πρὸς αὐτὸν κατακλυσμὸς
οὐκ ἐγγιοῦσι.

ὑδάτων

συμφοραὶ

καὶ

πειρασμοὶ εἰσακουσθῇ ἀπὸ σέ. Καὶ ὅταν δὲ συμφοραὶ καὶ πειρασμοὶ ὡς

ἐπιπέσουν γύρω του, αὐτὸς μὲ τὴν ἰδικήν σου κατακλυσμὸς ὑδάτων πολλῶν ἐπιπέσουν κατ’ αὐτοῦ, διὰ τῆς
συμπαράστασιν θὰ προστατευθῇ ἀπὸ αὐτάς, ὥστε νὰ ἐνισχύσεως τῶν προσευχῶν θὰ προστατευθῇ ἀπὸ αὐτὰς καὶ δὲν θὰ
μὴ τὸν ἐγγίσουν κἂν.

καταστῇ δυνατὸν νὰ τὸν ἐγγίσουν.

31,7 Σύ μου εἶ καταφυγὴ ἀπὸ 7 Σὺ εἶσαι ἡ καταφυγή μου καὶ ἡ παρηγορία μου εἰς τὸν 7 Σὺ εἶσαι ἡ καταφυγή μου καὶ ἡ παρηγορία μου ἀπὸ τὴν θλῖψιν, ἡ
θλίψεως τῆς περιεχούσης με· τὸ καιρὸν τῆς θλίψεως, ποὺ μὲ στενοχωρεῖ. Σὺ εἶσαι ἡ ὁποία μὲ στενοχωρεῖ. Σύ, ποὺ εἶσαι ἡ ἀγαλλίασις τῆς ψυχῆς μου,
ἀγαλλίαμά μου, λύτρωσαί με ἀγαλλίασις καὶ ἡ χαρὰ τῆς ψυχῆς μου. Γλύτωσέ με ἀπὸ γλύτωσέ με ἀπὸ τοὺς πειρασμούς, ποὺ μὲ ἐκύκλωσαν.
ἀπὸ

τῶν

κυκλωσάντων

(διάψαλμα).

με. τοὺς πειρασμοὺς καὶ τοὺς κινδύνους, ποὺ μὲ ἔχουν
περικυκλώσει.

31,8 Συνετιῶ σε καὶ συμβιβῶ σε 8 Ἀκούω νὰ ἀπαντᾷς εἰς ἐμέ, Κύριε, καὶ νὰ μοῦ λέγῃς· 8 Καὶ σὺ εἰς τὴν ἐπίκλησίν μου αὐτὴν μὲ πολλὴν στοργήν μου
ἐν ὁδῷ ταύτῃ, ᾗ ἐπορεύσῃ, Θὰ σὲ φωτίζω καὶ θὰ σὲ καθοδηγῶ εἰς τὸν δρόμον, ποὺ ἀπαντᾷς: Δὲν θὰ σὲ ἐγκαταλείψω, ἀλλὰ θὰ ἐξακολουθῶ νὰ σὲ
ἐπιστηριῶ

ἐπὶ

σὲ

ὀφθαλμούς μου.

τοὺς πρέπει νὰ βαδίζῃς. Θὰ στηρίζω εὐμενῶς εἰς σὲ τοὺς συνετίζω καὶ νὰ σὲ συνοδεύω εἰς τὴν ὁδὸν αὐτήν, εἰς τὴν ὁποίαν
ὀφθαλμούς μου.

πρέπει νὰ βαδίζῃς. Οἱ ὀφθαλμοί μου δὲν θὰ ἀποσπασθοῦν ἀπὸ σέ,
ἀλλὰ θὰ εἶναι προσηλωμένοι καὶ ἐστηριγμένοι ἐπὶ σοῦ διὰ νὰ σὲ
προφυλάττω.

31,9 Μὴ γίνεσθε ὡς ἵππος καὶ 9 Λοιπόν, σεῖς οἱ ἄνθρωποι μὲ γίνεσθε ὅμοιοι μὲ τὸν 9 Ἀκούσατε καὶ σεῖς, ἁμαρτωλοί, φωνὴν καὶ ἔλεγχον ποὺ θὰ σᾶς
ἡμίονος, οἷς οὐκ ἔστι σύνεσις, ἵππον καὶ τὸν ἡμίονον, εἰς τοὺς ὁποίους δὲν ὑπάρχει σώσῃ. Μὴ γίνεσθε ἀτίθασοι καὶ πείσμονες καὶ εἰς τὸ κακὸν
ἐν

κημῷ,

καὶ

χαλινῷ

τὰς καθόλου σύνεσις. Καὶ ὅπως μὲ σιδερένιο φίμωτρο καὶ ἀσυγκράτητοι σὰν τὸν ἵππον καὶ τὸν ἡμίονον, οἱ ὁποῖοι στεροῦνται

σιαγόνας αὐτῶν ἄγξαις τῶν μὴ χαλινάρι συσφίγγονται αἱ σιαγόνες τῶν ἀγρίων αὐτῶν λογικοῦ καὶ συνέσεως καὶ δι' αὐτὸ ἀχαλίνωτοι παραφέρονται ἀπὸ τὰς
ζώων, ἐτσι καὶ σύ, Κύριε, ἂς σφίξῃς μὲ τὸ χαλινάρι τῶν ἀσυγκρατήτους ὁρμάς των καὶ τὴν ἀδάμαστον δυστροπίαν των. Καὶ
θλίψεων καὶ μὲ τὰς πολλὰς τιμωρίας ἂς περιορίσῃς ὡς ἐκείνων διὰ σιδηροῦ φιμώτρου καὶ χαλινοῦ συσφίγγονται αἱ
τοὺς ἁμαρτωλούς, οἱ ὁποῖοι μένουν ἀμετανόητοι καὶ σιαγόνες, διὰ νὰ συγκρατῆται καὶ δαμάζεται ἡ ἄτακτος ὁρμή των,
δὲν θέλουν νὰ πλησιάσουν πρὸς σέ.

οὕτω καὶ αὐτῶν, ποὺ δὲν σὲ πλησιάζουν, ἂς συσφιγχθοῦν καὶ ἂς
περιορισθοῦν διὰ τοῦ χαλινοῦ τῶν θλίψεων καὶ τῶν πολλῶν τιμωριῶν
ἡ ἀτίθασος βούλησις καὶ τὸ ἀκατανίκητον πεῖσμα.
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ἐγγιζόντων πρός σε.

31,10 Πολλαὶ αἱ μάστιγες τοῦ 10 Πολλαὶ εἶναι αἱ συμφοραὶ καὶ αἱ μάστιγες τῶν 10 Πολλαὶ εἶναι αἱ δυστυχίαι καὶ αἱ συμφοραί, μὲ τὰς ὁποίας ὁ Κύριος
ἁμαρτωλοῦ, τὸν δὲ ἐλπίζοντα ἁμαρτωλῶν· τὸν ἐλπίζοντα ὅμως εἰς τὸν Κύριον θὰ μαστιγώνει καὶ παιδεύει τὸν ἁμαρτωλόν. Ἐκεῖνον ὅμως ποὺ ἐλπίζει εἰς
ἐπὶ Κύριον ἔλεος κυκλώσει.

περικυκλώσῃ καὶ θὰ περιφρουρήσῃ τὸ θεῖον ἔλεος.

τὸν Κύριον, θὰ τὸν περικυκλώσῃ τὸ θεῖον ἔλεος.

31,11 Εὐφρανθῆτε ἐπὶ Κύριον 11 Σεῖς, λοιπόν, οἱ πιστοὶ καὶ δίκαιοι γεμίσατε ἀπὸ 11 Σεῖς δέ, πιστοὶ καὶ δίκαιοι, τοὺς ὁποίους ὁ Κύριος κατέστησε
καὶ ἀγαλλιᾶσθε, δίκαιοι, καὶ χαράν, πλημμυρίσατε ἀπὸ ἀγαλλίασιν ἐν Κυρίῳ, καὶ μακαρίους διὰ τῆς συγχωρήσεως τῶν ἁμαρτιῶν σας, χαίρετε καὶ
καυχᾶσθε, πάντες οἱ εὐθεῖς τῇ τὸν Κύριον νὰ ἔχετε καύχημά σας ὅλοι, ὅσοι ἔχετε ἀγαλλιᾶσθε, καὶ τὸν Κύριον ἔχετε ὡς καύχημά σας ὅλοι, ὅσοι ἔχετε
καρδίᾳ.

εὐθεῖαν καὶ εἰλικρινῆ τὴν καρδίαν.

εὐθεῖαν τὴν καρδίαν σας.

ΨΑΛΜΟΣ 32ος (λβ’)
Γιὰ νὰ φανερώσει ὁ Θεὸς τὴν ἀλήθεια στοὺς ἀδικοφυλακισμένους, γιὰ νὰ ἐλευθερωθοῦν.
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

32,1 Αγαλλιᾶσθε, δίκαιοι, ἐν Σκιρτήσατε ἀπὸ ἀγαλλίασιν σεῖς οἱ δίκαιοι, μὲ χαράν Ανακράξατε μετ’ ἐνθουσιασμοῦ καὶ σκιρτήσατε ἀπὸ ἁγίαν χαρὰν διὰ
Κυρίῳ·

τοῖς

εὐθέσι

πρέπει ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸν Κύριον. Εἰς σᾶς τοὺς εὐθεῖς καὶ τὸν Κύριον, τὸν προστάτην καὶ θριαμβευτήν σας, σεῖς οἱ δίκαιοι, ποὺ

αἴνεσις.

εἰλικρινεῖς ἀπέναντι Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων εἶναι πρέπον πιστεύετε καὶ ἐλπίζετε εἰς αὐτόν· εἰς σᾶς τοὺς εὐθεῖς καὶ εἰλικρινῶς
καὶ ἁρμόζον νὰ δοξολογῆτε μὲ ἀγαλλίασιν τὸν Κύριον. ἀφωσιωμένους εἰς αὐτὸν ἁρμόζει νὰ ὑμνήσετε τὸν Κύριον.

32,2 Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ 2 Δοξολογήσατε τὸν Κύριον μὲ κιθάραν, μὲ δεκάχορδον 2 Δοξολογήσατε τὸν Κύριον μὲ κιθάραν, μὲ ψαλτήριον τέλειον ἔχον
ἐν

κιθάρᾳ,

ἐν

ψαλτηρίῳ ψαλτήριον παίξατε ἁρμονικοὺς ὕμνους πρὸς χάριν δέκα χορδάς, ψάλατε ὕμνους εἰς αὐτόν.

δεκαχόρδῳ ψάλατε αὐτῷ.

αὐτοῦ.

32,3 Ἄσατε αὐτῷ ᾆσμα καινόν, 3 Ὑμνήσατέ τον μὲ ᾆσμα νέον. Παίξατε πρὸς χάριν 3 Ὑμνήσατέ τον μὲ ὕμνον νέον, εἰδικῶς διὰ τὴν νέαν θαυμαστὴν
καλῶς

ψάλατε

αὐτῷ

ἀλαλαγμῷ.

ἐν αὐτοῦ μὲ μεγάλον ἐνθουσιασμὸν ἁρμονικὰ μέλη μὲ τὰ ἐπέμβασιν καὶ προστασίαν του τονισμένον, ἐπιμελῶς καὶ ὁλοψύχως
μουσικά σας ὄργανα.

ψάλατε ὕμνον πρὸς αὐτὸν μὲ φωνὴν ἐνθουσιώδη, ἐπινίκειον καὶ
πανηγυρικήν.

32,4 Ὅτι εὐθὺς ὁ λόγος τοῦ 4 Ὑμνήσατέ τον, διότι ὁ λόγος τοῦ Κυρίου εἶναι εὐθὺς 4 Ἁρμόζει σεὶς οἱ εὐθεῖς να τὸν ἀνυμνῆτε, διότι ὁ λόγος τοῦ Κυρίου
Κυρίου, καὶ πάντα τὰ ἔργα καὶ ἀληθινός. Ὅλα τὰ ἔργα του ἔχουν ἀποδειχθῆ εἶναι δίκαιος καὶ πλήρης εὐθύτητος· αἱ ὑποσχέσεις του εἶναι βέβαιαι
ἀξιόπιστα σύμφωνα μὲ τὰς ὑποσχέσεις, ποὺ ἔχει δώσει. καὶ ἀμετάθετοι καὶ δὲν διαψεύδονταί ποτέ, καὶ ὅλα ὅσα πράττει
ἀνταποκρίνονται πιστῶς πρὸς ὅσα ὑπεσχέθη·
32,5 ἀγαπᾷ ἐλεημοσύνην καὶ 5 Ὁ Κύριος ἀγαπᾷ καὶ ἐφαρμόζει τὴν δικαιοσύνην του 5 εἶναι δὲ φυσικὸν ὁ Κύριος νὰ τηροῦν τὰς ὑποσχέσεις αὐτοῦ. Διότι
κρίσιν,

τοῦ

ἐλέους

Κυρίου ἀλλὰ καὶ τὸ ἔλεός του. Ἡ γῆ εἶναι γεμάτη ἀπὸ τὸ ἔλεος ἀγαπᾷ να ἐκχύνῃ τὸ ἔλεός του εἰς τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ καὶ νὰ κρίνῃ
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αὐτοῦ ἐν πίστει·

πλήρης ἡ γῆ.

τῆς ἀγαθότητός του.

ἐν δικαιοσύνῃ αὐτούς, ἕνεκα δὲ τούτου δὲν λησμονεῖ ποτὲ τὰς
ὑποσχέσεις του, ἀλλὰ συμφώνως πρὸς αὐτὰς πατάσσει τοὺς
ἀδικοῦντας καὶ καταπιέζοντας πάντα ἐλπίζοντα ἐπ' αὐτόν. Διότι
διατηρεῖ τὰς ὑποσχέσεις του πιστῶς, δι’αὐτο καὶ ἡ γῆ εἶναι γεμάτη ἀπὸ
τὸ ἔλεος καὶ τὰς δωρεὰς τοῦ Κυρίου.

32,6 Τῷ λόγῳ τοῦ Κυρίου οἱ 6 Μὲ μόνον τὸν λόγον του ἔγιναν καὶ ἐστερεώθησαν οἱ 6 Μὲ μόνον τὸν λόγον καὶ τὴν προσταγὴν τοῦ Κυρίου ἐστηρίχθησαν
οὐρανοὶ ἐστερεώθησαν καὶ τῷ οὐρανοί.

Μὲ

ἁπλῆν

πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ ἐδημιουργήθησαν
πᾶσα ἡ δύναμις αὐτῶν·

τὰ

πνοὴν

τοῦ

στόματός

ἀπειροπληθῆ

ἄστρα

καὶ

του στερεὶ οἱ οὐρανοί· καὶ μὲ τὸ ἁπλοῦν φύσημα τοῦ στόματός του
ἡ ἐδημιουργήθησαν τὰ ἀπειροπληθῆ ἄστρα ὡς στρατιὰ δυνατή,

συνεκτικὴ μεταξύ των καὶ ἡ ἐντὸς ἑνὸς ἑκάστου ἀπὸ ἁρμονικῶς συντεταγμένη. Ποῖος εἶναι τόσον δυνατὸς ὅσον ὁ
αὐτά, ἀπεριόριστος δύναμις.

32,7

συνάγων

ὕδατα

ὡσεὶ

θαλάσσης,

παντοδύναμος Κύριος;

ἀσκόν 7 Συγκεντρώνει ὁ Θεός καὶ περικλείει τὰ ὕδατα εἰς τὰς 7 Συνάζει καὶ περιορίζει τὰ ὕδατα τῶν θαλασσῶν μὲ ὅσην εὐκολίαν

τιθεὶς

ἐν κοίτας τῶν θαλασσῶν μὲ ὅσην εὐκολίαν ὁ ἄνθρωπος καὶ ὁ ἄνθρωπος ἐγκλείει ἐντὸς ἀσκοῦ ὕδωρ, καὶ ἐνέκλεισεν εἰς

θησαυροῖς ἀβύσσους.

βάζει ὕδωρ εἰς τὸ ἀσκί. Αὐτὸς θέτει καὶ ἀσφαλίζει τὰ ἀποθήκας τὰ νερὰ τῶν ὠκεανῶν καὶ τῶν ἀπεράντων θαλασσῶν, ὅπως
ἀπύθμενα ὕδατα τῶν ὠκεανῶν εἰς τὰς ἀπεράντους μέσα εἰς ταμεῖον κλείονται ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων θησαυροί.
ἀβύσσους,

ὅπως

μέσα

εἰς

τὰ

θησαυροφυλάκια

ἀσφαλίζονται οἱ θησαυροὶ τῶν ἀνθρώπων.
32,8

Φοβηθήτω

τὸν

Κύριον 8 Τὸν παντοδύναμον, λοιπόν, αὐτὸν Κύριον ἂς φοβηθῇ 8

Τὸν

παντοδύναμον

Κύριον,

ὁ

ὁποῖος

τόσα

θαυμαστὰ

καὶ

πᾶσα ἡ γῆ, ἀπ' αὐτοῦ δὲ ὅλος ὁ κόσμος. Ἐνώπιόν του ἂς συγκλονισθοῦν καὶ ἂς καταπληκτικὰ ἐργάζεται, ἂς φοβηθῇ πᾶσα ἡ γῆ, πρὸ αὐτοῦ δὲ ἂς
σαλευθήτωσαν

πάντες

οἱ συγκινηθοῦν

κατοικοῦντες τὴν οἰκουμένην·
32,9

ὅτι

αὐτὸς

εἶπε

βαθύτατα

ὅλοι

οἱ

κάτοικοι

οἰκουμένης.

τῆς σαλευθοῦν ἐν τρόμῳ καὶ εὐλαβείᾳ ὅλοι ὅσοι κατοικοῦν εἰς τὴν
οἰκουμένην.

καὶ 9 Διότι αὐτὸς λόγον εἶπε μόνον, καὶ ἔγιναν ὅλα ἐκ τοῦ 9 Διότι αὐτὸς εἶπε λόγον μόνον, καὶ ὅλα ἔγιναν ἐκ τοῦ μηδενός· αὐτὸς

ἐγενήθησαν. Αὐτὸς ἐνετείλατο μηδενός. Αὐτὸς ἔδωσεν ἐντολὴν καὶ ἐκτίσθησαν τόσον ἔδωκε ἐντολήν, καὶ ἀμέσως ἐπὶ τῷ προστάγματι αὐτοῦ ἐκτίσθησαν τὰ
καὶ ἐκτίσθησαν.
βουλὰς

Κύριος
ἐθνῶν,

πάντα.

διασκεδάζει 10 Ὁ Κύριος διαλύει καὶ ἐκμηδενίζει τὰς σκέψεις καὶ 10 Καὶ ἐὰν ἔθνη εἰδωλολατρικὰ λάβουν ἀποφάσεις κακάς, ὁ Κύριος
ἀθετεῖ

δὲ τὰς ἀποφάσεις τῶν ἁμαρτωλῶν ἐθνῶν καὶ ματαιώνει ματαιώνει καὶ διασκορπίζει αὐτὰς ὡς ἄχυρον καὶ ὡς καπνόν,

λογισμοὺς λαῶν καὶ ἀθετεῖ τὰ κακόβουλα σχέδια τῶν πονηρῶν ἀρχόντων.

ἐκμηδενίζει δὲ καὶ ματαιώνει τὰ μεθ' ὑπολογισμοῦ καὶ σκέψεως

βουλὰς ἀρχόντων·

πολλῆς καταστρωθέντα ἐπίβουλα καὶ ὀλέθρια σχέδια λαῶν καὶ τὰς
ἀποφάσεις, ποὺ ἔλαβον ἄρχοντες στηριχθέντες ἐπὶ τῆς ἰσχύος καὶ τῆς
δυνάμεως αὐτῶν.
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32,10

στερεὰ καὶ ὡραία ὅλα τὰ δημιουργήματά του.

32,11 ἡ δὲ βουλὴ τοῦ Κυρίου εἰς 11 Τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου παραμένει πάντοτε ἰσχυρὸν 11 Ἡ ἀπόφασις ὅμως καὶ τὸ θέλημα τοῦ προστάτου παντὸς ἐλπίζοντος
τὸν αἰῶνα μένει, λογισμοὶ τῆς καὶ ἀκλόνητον. Καὶ τὰ πάνσοφα σχέδια τῆς θείας εἰς αὐτὸν Κυρίου παραμένει ἀπρόσβλητον καὶ ἀδιάσειστον εἰς τὸν
καρδίας αὐτοῦ εἰς γενεὰν καὶ βουλῆς του πραγματοποιοῦνται εἰς τὰς γενεὰς τῶν αἰῶνα, χωρὶς να εἶναι δυνατὸν να ἀνατραπῇ ἡ ἐμποδισθῇ παρ’
γενεάν.

γενεῶν,

οὐδενός· καὶ οἱ ἀπόκρυφοι λογισμοὶ τοῦ ἀπείρου του νοῦ, οἱ
σχεδιάζοντες τὴν σωτηρίαν τῶν ἐκλεκτῶν του, πραγματοποιοῦνται εἰς
γενεᾶς γενεῶν, χωρὶς κανεὶς νὰ δύναται νὰ ἀντισταθῇ εἰς αὐτούς.

32,12 Μακάριον τὸ ἔθνος, οὗ 12 Τρισευτυχισμένον καὶ εὐλογημένον ἀπὸ τὸν Θεὸν 12 Μακάριον διὰ τοῦτο εἶναι τὸ ἰσραηλιτικὸν ἔθνος, τοῦ ὁποίου ὁ
ἐστι Κύριος ὁ Θεὸς αὐτοῦ, λαός, εἶναι τὸ ἔθνος ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον ἔχει ὡς Κύριόν του τὸν Κύριος εἶναι ὁ λατρευόμενος ὑπ’ αὐτοῦ Θεός, μακάριος εἶναι ὁ λαός,
ὃν ἐξελέξατο εἰς κληρονομίαν ἀληθινὸν Θεόν. Μακάριος ὁ λαός, τὸν ὁποῖον ἐξέλεξεν τὸν ὁποῖον ἐξέλεξεν ὁ Κύριος ὡς κληρονομίαν καὶ λαὸν ἰδικόν του, διὰ
ἑαυτῷ.

ὁ Κύριος ὡς ἰδικήν του κληρονομία.

νὰ προνοῇ ἰδιαιτέρως δι’ αὐτὸν καὶ νὰ τὸν χρησιμοποιῇ ὡς ὄργανον
τῶν σωτηρίων βουλῶν του.

32,13 Ἐξ οὐρανοῦ ἐπέβλεψεν ὁ 13 Ὁ Κύριος ἀπὸ τὸν οὐρανὸν ἔρριψε καὶ ρίπτει τὰ 13 Ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ ἔρριψεν ὁ Κύριος τὸ βλέμμα του πρὸς τὰ
Κύριος, εἶδε πάντας τοὺς υἱοὺς βλέμματά του ἐπάνω εἰς τὴν γῆν καὶ βλέπει ὅλους τοὺς κάτω, εἶδεν ὡς παντεπόπτης ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἀπὸ τὸ ὄμμα
τῶν ἀνθρώπων·

ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι κατοικοῦν εἰς αὐτήν.

του οὐδὲν εἶναι δυνατὸν νὰ διαφύγῃ.

32,14 ἐξ ἑτοίμου κατοικητηρίου 14 Ἀπὸ τὸ μεγαλοπρεπὲς οὐράνιον κατοικητήριόν του 14 Ἀπὸ τῆς μεγαλοπρεπῶς καὶ ἀσαλεύτως ἐτοιμασμένης ἐν οὐρανοῖς
αὐτοῦ ἐπέβλεψεν ἐπὶ πάντας ἔρριψε τὸ βλέμμα του καὶ εἶδεν ὅλους τοὺς κατοίκους κατοικίας του ἔρριψε τὸ παντέφορον βλέμμα του εἰς ὅλους τοὺς
τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν,

τῆς γῆς.

κατοίκους τῆς γῆς καὶ παρακολουθεῖ τούτους καὶ πάντα τὰ ἔργα
αὐτῶν.

32,15 ὁ πλάσας κατὰ μόνας τὰς 15 Αὐτὸς μόνος, χωρὶς τὴν βοήθειαν κανενός, ἔπλασε 15 Τὰ παρακολουθεῖ ἀλανθάστως, Αὐτὸς ποὺ μόνος καὶ χωρὶς τὴν
καρδίας

αὐτῶν,

ὁ

συνιεὶς τὰς καρδίας των. Αὐτὸς κατανοεῖ εἰς ὅλον τὸ βάθος καὶ βοήθειαν οὐδενὸς ἔπλασε τὰς καρδίας αὐτῶν καὶ ὁ ὁποῖος κατανοεῖ τὰ

πάντα τὰ ἔργα αὐτῶν.

πλάτος τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰ κίνητρα αὐτῶν. ἔργα των γνωρίζων καὶ αὐτὰ τὰ μυστικὰ ἐλατήρια, ἀπὸ τὰ ὁποῖα
προῆλθον ταῦτα.

32,16 Οὐ σῴζεται βασιλεὺς διὰ 16 Κανεὶς βασιλεὺς δὲν σώζεται μὲ τὴν μεγάλην του 16 Τοιοῦτος Θεὸς παντεπόπτης, παγγνώστης καὶ παντοδύναμος, εἶναι
πολλὴν δύναμιν, καὶ γίγας οὐ στρατιωτικὴν δύναμιν καὶ κανεὶς γίγας δὲν ἠμπορεῖ ὁ μόνος δυνατὸς νὰ σώζῃ καὶ νὰ νικᾷ. Βασιλεὺς δὲν σώζεται διὰ τὴν
σωθήσεται ἐν πλήθει ἰσχύος ποτὲ νὰ σωθῇ μὲ τὴν μεγάλην του σωματικὴν ἰσχύν.

πολλήν του στρατιωτικὴν δύναμιν, καὶ οἱοσδήποτε ἐμπειροπόλεμος

αὐτοῦ.

γίγας δὲν θὰ σωθῇ ἀπὸ τὴν μεγάλην σωματικήν του ρώμην καὶ

32,17

Ψευδὴς

σωτηρίαν,

ἐν

ἵππος
δὲ

εἰς 17 Τὸ ἱππικὸν εἶναι ἀνίκανον καὶ μάταιον νὰ σώσῃ 17 Ψευδὴς καὶ ἀπατηλὴ ἀποδεικνύεται ἡ ἐλπίς, τὴν ὁποίαν στηρίζει τις

πλήθει ἄλλους, ἀλλὰ καὶ κανεὶς δὲν ἠμπορεῖ νὰ σωθῇ ὅσην ἐπὶ τοῦ ἱππικοῦ, καὶ δὲν θὰ σωθῇ ὁ παλαιῶν καὶ ἀγωνιζόμενος διὰ τοῦ
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ἀντοχήν, ἐὰν δὲν σώσῃ αὐτοὺς ὁ Θεός.

δυνάμεως αὐτοῦ οὐ σωθήσεται. μεγάλην δύναμιν καὶ ἂν διαθέτῃ.

πλήθους τῆς δυνάμεώς του.

32,18 Ἰδοὺ οἱ ὀφθαλμοὶ Κυρίου 18 Ἡ σωτηρία ἀπὸ τὸν Κύριον μόνον προέρχεται. Ἰδοὺ 18 Μόνος σωτὴρ καὶ ρύστης εἶναι ὁ Θεός. Ἰδοὺ δὲ οἱ ὀφθαλμοὶ τοῦ
ἐπ' τοὺς φοβουμένους αὐτὸν οἱ ὀφθαλμοὶ τοῦ Κυρίου βλέπουν στοργικῶς ὅλους, ὅσοι Κυρίου διευθύνονται μετ’ ἀγρύπνου στοργῆς ἐπ’ ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι
τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ τὸ ἔλεος τὸν σέβονται, ὅλους ὅσοι ἐλπίζουν εἰς τὸ ἔλεός του,

φοβοῦνται αὐτὸν καὶ ἐλπίζουν εἰς τὸ ἔλεός του.

αὐτοῦ
32,19 ρύσασθαι ἐκ θανάτου τὰς 19 διὰ νὰ γλυτώσῃ ἀπὸ πρόωρον ἢ ἄδικον θάνατον τὴν 19 Παρακολουθεῖ τούτους ὁ Κύριος ἕτοῖμος νὰ γλυτώσῃ τὴν ζωήν των
ψυχὰς αὐτῶν καὶ διαθρέψαι ζωήν των καὶ νὰ τοὺς τροφοδοτήσῃ καὶ τοὺς θρέψῃ εἰς ἀπὸ βίαιον καὶ ἄδικον θάνατον καὶ νὰ τοὺς διαθρέψῃ εἰς καιρὸν
αὐτοὺς ἐν λιμῷ.

περίοδον λιμοῦ.

στερήσεως καὶ πείνης.

32,20 Ἡ ψυχὴ ἡμῶν ὑπομενεῖ 20 Ἡ ψυχή μας, λοιπόν, μὲ ὑπομονὴν καὶ ἐλπίδα 20 Αἱ ψυχαί μας λοιπὸν μεθ' ὑπομονῆς καὶ ἐλπίδος ἀκλονήτου θὰ
τῷ

Κυρίῳ,

ὅτι

βοηθὸς

καὶ ἀκλόνητον θὰ περιμένῃ τὴν προστασίαν τοῦ Κυρίου, ἀναμείνουν τὴν προστασίαν τοῦ Κυρίου, διότι αὐτὸς εἶναι βοηθὸς καὶ

ὑπερασπιστὴς ἡμῶν ἐστιν·
32,21

ὅτι

ἐν

διότι αὐτὸς εἶναι ὁ βοηθὸς καὶ ὑπερασπιστής μας.

ὑπερασπιστής μας.

αὐτῷ 21 Διότι εἰς αὐτὸν τὸν στοργικὸν ὑπερασπιστὴν καὶ 21 Διότι λόγῳ τῆς βοηθείας ποὺ μᾶς παρέχει καὶ τῆς προνοίας ποὺ

εὐφρανθήσεται ἡ καρδία ἡμῶν, σωτῆρα θὰ εὐφρανθῇ ἡ καρδία μας καὶ εἰς τὸ Ὄνομά λαμβάνει δι’ ἠμᾶς, θὰ εὐφρανθοῦν αἱ καρδίαι μας, καὶ εἰς τὸ ὄνομά
καὶ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἁγίῳ του
αὐτοῦ ἠλπίσαμεν.

τὸ

ἅγιον,

ποὺ

ἔχομεν

ἐλπίσει

καὶ

θὰ του τὸ ἅγιον ἠλπίσαμεν καὶ θὰ ἑξακολουθῶμεν νὰ ἐλπίζωμεν.

ἐξακολουθοῦμεν νὰ ἐλπίζωμεν.

32,22 Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός 22 Εἴθε, Κύριε, νὰ ἐκχυθῇ καὶ νὰ μείνῃ πλούσιον εἰς 22 Εἴθε, Κύριε, νὰ ἐκχυθῇ ἐφ’ ἡμᾶς τὸ ἔλεός σου δαψιλὲς καὶ ἄφθονον,
σου

ἐφ'

ἡμᾶς,

καθάπερ ἡμᾶς τὸ ἔλεός σου, ὅπως καὶ ἡμεῖς μὲ ἀκλόνητον πίστιν καθὼς ἀκλονήτως καὶ μετὰ πόθου ἠλπίσαμεν εἰς σέ, χωρὶς νὰ

ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ.

καὶ πεποίθησιν ἔχομεν ἐλπίσει εἰς σέ.

ἀποκάμωμεν ἀναμένοντες τὴν βοήθειάν σου.

ΨΑΛΜΟΣ 33ος (λγ’)
Σὲ ψυχορραγοῦντες, ὅταν βασανίζονται ἀπὸ τοὺς δαίμονες τὴν ὥρα τοῦ θανάτου, ἢ σὲ ἐχθρικὰ στρατεύματα, ὅταν ἀπειλοῦν καὶ παραβιάζουν τὰ σύνορα, γιὰ νὰ κάνουν κακό.
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

33,1 Εὐλογήσω τὸν Κύριον ἐν Θὰ δοξολογῶ τὸν Κύριον εἰς κάθε περίστασιν τῆς ζωῆς Θὰ εὐλογῶ τὸν Κύριον εἰς πᾶσαν περίστασιν καὶ εὐκαιρίαν, πάντοτε
καιρῷ,

διαπαντὸς

ἡ μου, εὐμενῆ ἢ δυσμενῆ, καὶ ἔτσι ἡ δοξολογία του θὰ καὶ ἀκαταπαώστως ὁ αἶνος καὶ ἡ ἀνάμνησίς του θὰ πληροῖ τὸ στόμα

αἴνεσις αὐτοῦ ἐν τῷ στόματί εὑρίσκεται πάντοτε εἰς τὸ στόμα μου.

μου.

μου.
33,3

Ἐν

τῷ

Κυρίῳ 3 Ἡ ψυχή μου εἰς τὸν Κύριον θὰ ἔχῃ τὸ καύχημά της 3 Ἡ ψυχή μου καύχημά της θὰ ἔχῃ τὸν Κύριον, ὅστις μοῦ ἐφάνη
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παντὶ

ἐπαινεθήσεται ἡ ψυχή μου· καὶ τὸν ἔπαινόν της. Ἂς τὸ ἀκούσουν αὐτὸ ὅσοι μὲ προστάτης καὶ μὲ καθιστᾷ περιφανῆ· ὅσοι μεθ' ὑπομονῆς καὶ
ἀκουσάτωσαν

πρᾳεῖς

καὶ ὑπομονὴν καὶ πραότητα βαστάζουν τὴν θλῖψιν των καὶ πραότητος βαστάζουν τὴν δυστυχίαν των, ἂς ἀκούσουν τοῦτο καὶ ἂς

εὐφρανθήτωσαν.

ἂς σκιρτήσουν ἀπὸ χαράν, διότι θὰ τοὺς ἐλεήσῃ ὁ σκιρτήσουν ἀπὸ χαράν, διότι καὶ αὐτοὺς θὰ ἐλεήσῃ καὶ θὰ σώσῃ ὁ
Κύριος.

Κύριος, ὅπως ἠλέησε καὶ ἐμέ.

33,4 Μεγαλύνατε τὸν Κύριον 4 Δοξολογήσατε μαζῆ μου τὸν Κύριον ὅλοι οἱ δίκαιοι. 4 Ὑμνήσατε μετ’ ἐμοῦ τὸ μεγαλεῖον τοῦ Κυρίου, καὶ ἂς διακηρύξωμεν
σὺν ἐμοί, καὶ ὑψώσωμεν τὸ Ὅλοι μαζῆ ἂς ἀνυμνολογήσωμεν καὶ ἂς διαλαλήσωμεν ὅλοι μαζὶ τὸ ἀνέκφραστον ὕψος τῆς ἀπείρου τελειότητος, ποὺ
ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό.

μὲ αἴνους τὸ ἄπειρον μεγαλεῖον τοῦ Ὀνόματός του.

ἐκφράζει τὸ ὄνομά του.

33,5 Ἐξεζήτησα τὸν Κύριον, καὶ 5 Μὲ πόθον παρεκάλεσα τὸν Κύριον καὶ ἐκεῖνος 5 Μὲ πόθον πολὺν ἐζήτησα τὴν βοήθειαν καὶ προστασίαν τοῦ Κυρίου
ἐπήκουσέ μου καὶ ἐκ πασῶν ἤκουσεν

εὐμενῶς

τὴν

παράκλησίν

τῶν θλίψεών μου ἐρρύσατό με. ἐγλύτωσεν ἀπὸ ὅλας τὰς θλίψεις μου.

μου

καὶ

μὲ καὶ μὲ ἤκουσεν εὐμενῶς, καὶ ἀπὸ ὅλας τὰς θλίψεις, ποὺ ὑπέφερα τότε,
μὲ ἐγλύτωσε.

33,6 Προσέλθετε πρὸς αὐτὸν 6 Ἐλᾶτε, λοιπόν, πρὸς αὐτὸν ὅλοι οἱ θλιμμένοι, διὰ νὰ 6 Σεῖς, ποὺ εἶσθε τώρα κατηφεῖς καὶ σκυθρωποὶ ἀπὸ τὸ σκοτεινὸν
καὶ

φωτίσθητε,

πρόσωπα

καὶ

τὰ πάρετε τὸ φῶς τῆς χαρᾶς· καὶ ἂς εἶσθε βέβαιοι, ὅτι τὰ σύννεφον τῶν θλίψεών σας, πλησιάσατε πρὸς αὐτὸν μετὰ πίστεως καὶ

οὐ

μὴ θλιμμένα πρόσωπά σας δὲν θὰ ἐντροπιαστοῦν, διότι ἀσφαλῶς τότε θὰ γίνῃ ἡ ὄψις σας ἐκ τῆς παρ’ αὐτοῦ παρηγορίας καὶ

ὑμῶν

καταισχυνθῇ.

δὲν θὰ διαψευσθοῦν αἱ ἐλπίδες σας.

χαρᾶς φωτεινή, εὔθυμος καὶ χαρωπή, καὶ τὰ ἐστραμμένα πρὸς αὐτὸν
μετ’ ἐλπίδος πρόσωπά σας κατ’ οὐδένα λόγον θὰ ἐντροπιασθοῦν, διότι
αἱ προσδοκίαι σας δὲν πρόκειται νὰ διαψευσθοῦν.

33,7 Οὗτος ὁ πτωχὸς ἐκέκραξε, 7 Ἰδού, αὐτὸς ὁ πτωχός, ὅπως καὶ κάθε πτωχὸς καὶ 7 Ἰδοὺ αὐτὸς ἐγὼ ὁ πτωχὸς καὶ τεταπεινωμένος ἐφώναξα, καὶ ὁ Κύριος
καὶ ὁ Κύριος εἰσήκουσεν αὐτοῦ ἀδύνατος, ἔκραξε μὲ πίστιν πρὸς τὸν Κύριον, καὶ ὁ μὲ ἤκουσε μὲ εὐμένειαν καὶ στοργήν, καὶ ἀπὸ ὅλας τὰς θλίψεις μου μὲ
καὶ ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων Κύριος ἐδέχθη εὐμενῶς τὴν δέησίν του καὶ τὸν ἔσωσεν ἔσωσε.
αὐτοῦ ἔσωσεν αὐτόν.
33,8

ἀπὸ ὅλας τὰς θλίψεις του.

Παρεμβαλεῖ

Κυρίου

ἄγγελος 8 Ἄγγελος Κυρίου θὰ στρατοπεδεύῃ γύρω καὶ θὰ 8 Ὡς στρατιὰ ἀκατανίκητος ὁ ἄγγελος Κυρίου θὰ περικυκλώσῃ διὰ τῆς

κύκλῳ

τῶν περιφρουρῇ ὅσους σέβονται τὸν Κύριον καὶ θὰ τοὺς ἀκαταμαχήτου δυνάμεώς του ἐκείνους οἱ ὁποῖοι τὸν φοβοῦνται, καὶ θὰ

φοβουμένων αὐτὸν καὶ ρύσεται γλυτώσῃ ἀπὸ τοὺς κινδύνους, εἰς τοὺς ὁποίους ἔχουν τοὺς γλυτώσῃ ἀπὸ κάθε κίνδυνον.
αὐτούς.

ἐκτεθῆ.

33,9 Γεύσασθε καὶ ἴδετε ὅτι 9 Δοκιμᾶστε προσωπικῶς καὶ θὰ πεισθῆτε, ὅτι ὁ Κύριος 9 Δοκιμάσατε διὰ τῆς πείρας σας καὶ πείσθητε διὰ τῶν πραγμάτων
Κύριος·

μακάριος εἶναι ἀγαθὸς καὶ εὐεργετικός. Μακάριος εἶναι ὁ περὶ τοῦ ὅτι εἶναι ἀγαθὸς καὶ εὐεργετικὸς καὶ προστάτης τῶν

ἀνήρ, ὃς ἐλπίζει ἐπ' αὐτόν.

ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος εἰς αὐτὸν στηρίζει τὰς ἐλπίδας του. ἐπικαλουμένων αὐτὸν ὁ Κύριος. Μακάριος εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος
ἐλπίζει εἰς αὐτόν.

33,10

Φοβήθητε

τὸν

Κύριον 10 Σεβασθῆτε καὶ εὐλαβηθῆτε, λοιπόν, τὸν Κύριον ὅλοι 10 Ὅλοι οἰ εὐσεβεῖς καὶ ἀφιερωμένοι πρὸς τὸν Κύριον, κατανοοῦντες
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χρηστὸς

πάντες οἱ ἅγιοι αὐτοῦ, ὅτι οὐκ οἱ ἅγιοι, οἱ ἀφιερωμένοι εἰς αὐτόν, διότι δὲν θὰ τὴν ἀγαθότητα καὶ τὸ μεγαλεῖον του, εὐλαβηθῆτε αὐτόν, καὶ
ἔστιν

ὑστέρημα

τοῖς ἐπιτρέψῃ νὰ στερηθοῦν ἀπὸ τίποτε ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἀποδώσατε εἰς αὐτὸν βαθὺν καὶ εὐγνώμονα τὸν σεβασμὸν καὶ τὸν

φοβουμένοις αὐτόν.

τὸν σέβονται.

φόβον σας, διότι ὅσοι τὸν σέβονται καὶ τὸν φοβοῦνται, οὐδεμίαν
στέρησιν καὶ ἀνάγκην θὰ δοκιμάσουν.

33,11 Πλούσιοι ἐπτώχευσαν καὶ 11 Ἐξ ἀντιθέτου, πλούσιοι εἰς τὸ παρελθὸν ἐπτώχευσαν 11 Πλούσιοι, οἱ ὁποῖοι ἐστήριζον τὴν πεποίθησίν των εἰς τὰ πλούτη
ἐπείνασαν, οἱ δὲ ἐκζητοῦντες καὶ θὰ πτωχεύσουν καὶ θὰ πεινάσουν, ἐνῷ ἐκεῖνοι οἱ των καὶ ἐξήρτων ἀπὸ αὐτὰ τὴν εὐτυχίαν των, κατήντησαν εἰς
τὸν

Κύριον

ἐλαττωθήσονται

οὐκ ὁποῖοι μετὰ πίστεως παρακαλοῦν τὸν Κύριον καὶ πτωχείαν καὶ ἐπείνασαν, αὐτοὶ ὅμως ποὺ ἐστήριξαν τὰς ἐλπίδας των
παντὸς ζητοῦν τὴν προστασίαν του, δὲν θὰ στερηθοῦν ἀπὸ εἰς τὸν Κύριον καὶ ἐζήτησαν μετὰ πόθου αὐτόν, δὲν θὰ στερηθοῦν,

ἀγαθοῦ. (διάψαλμα).

κανένα ἀγαθόν.

οὔτε θὰ λιγοστεύσῃ εἰς αὐτοὺς πᾶν ἀγαθόν.

33,12 Δεῦτε, τέκνα, ἀκούσατέ 12 Ἐλᾶτε, λοιπόν, τέκνα μου, καὶ ἀκούσατέ με. Θὰ σᾶς 12 Ἔλθετε σεῖς, ποὺ εἶσθε διατεθειμένοι νὰ διδαχθῆτε ἀπὸ ἐμὲ ὡς
μου·

φόβον

Κυρίου

διδάξω διδάξω νὰ σέβεσθε καὶ νὰ εὐλαβῆσθε τὸν Θεόν.

ὑμᾶς.

τέκνα ἀπὸ τὸν πατέρα των, καὶ ἀκούσατε τὰς στοργικὰς συμβουλάς
μου. Θὰ σᾶς διδάξω νὰ φοβῆσθε τὸν Κύριον καὶ μὲ εὐλάβειαν πολλὴν
νὰ ὑπακούετε εἰς αὐτόν.

33,13 Τίς ἐστιν ἄνθρωπος ὁ 13 Ποιὸς ἄνθρωπος θέλει νὰ ζήσῃ ζωὴν καλὴν καὶ 13 Ποῖος ἄνθρωπος θέλει νὰ ζήσῃ ζωὴν μακρὰν καὶ εἰρηνικὴν καὶ νὰ
θέλων ζωήν, ἀγαπῶν ἡμέρας μακράν; Ποιὸς ἀγαπᾷ νὰ ἴδῃ εὐτυχισμένας τὰς ἡμέρας ἀπολαύσῃ ἡμέρας ἀνέσεως καὶ εὐτυχίας;
ἰδεῖν ἀγαθάς;

τῆς ζωῆς του;

33,14 Παῦσον τὴν γλῶσσάν σου 14 Σύ, ποὺ ποθεῖς καὶ θέλεις τοῦτο, σταμάτησε τὴν 14 Σύ, ποὺ ποθεῖς τοῦτο, παῦσε τὴν γλῶσσαν σου ἀπὸ κακολογίας
ἀπὸ κακοῦ καὶ χείλη σου τοῦ γλῶσσάν σου ἀπὸ τὰς κακολογίας καὶ κλεῖσε τὰ χείλη πικρὰς καὶ κλεῖσε τὰ χείλη σου, διὰ νὰ μὴ λαλοῦν κατασκευάσματα
μὴ λαλῆσαι δόλον.

σου, ὥστε νὰ μὴ λαλοῦν δολιότητας.

δόλια καὶ συκοφαντικὰς πρὸς καταστροφὴν τοῦ πλησίον ἐπινοήσεις.

33,15 Ἔκκλινον ἀπὸ κακοῦ καὶ 15 Φύγε μακρυὰ ἀπὸ κάθε κακόν, κάμε τὸ ἀγαθὸν καὶ 15 Ἀπομακρύνθητι ἀπὸ πᾶν εἶδος κακοῦ καὶ ποίησον ἀγαθὸν
ποίησον

ἀγαθόν,

ζήτησον εὐάρεστον ἐνώπιον τοῦ Κυρίου. Ζήτησε τὴν εἰρήνην μὲ γινόμενος εὐεργετικὸς πρὸς ὅλους· ζήτησε νὰ ἔχῃς εἰρήνην μὲ τὸν

εἰρήνην καὶ δίωξον αὐτήν.

τὸν ἑαυτόν σου καὶ μὲ τοὺς ἄλλους, καὶ ἐπιδίωξέ την μὲ πλησίον καὶ μὲ τὴν συνείδησίν σου, καὶ ἐπιδίωξε διὰ συνεχῶν
κάθε τρόπον.

προσπαθειῶν ὁλονὲν ἀνανεουμένων νὰ ἐπιτύχῃς αὐτήν.

33,16 Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ 16 Τὰ μάτια τοῦ Κυρίου στρέφονται μὲ εὐμένειαν πρὸς 16 Οἱ ὀφθαλμοὶ τοῦ Κυρίου μετὰ πολλῆς στοργῆς καὶ ἐνδιαφέροντος
δικαίους καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς τοὺς δικαίους καὶ τὰ αὐτιά του μὲ προσοχὴν ἀκούουν εἶναι ἐστραμμένοι ἐπὶ τῶν δικαίων, καὶ τὰ ὦτα του εἶναι ἀνοικτὰ διὰ
τὴν δέησίν των.

νὰ ἀκούσουν τὴν δέησίν των.

33,17 Πρόσωπον δὲ Κυρίου ἐπὶ 17 Ἀντιθέτως, ὠργισμένον τὸ πρόσωπον τοῦ Κυρίου 17 Τοὐναντίον δὲ τὸ πρόσωπον τοῦ Κυρίου εἶναι ἐστραμμένον μετ’
ποιοῦντας

κακὰ

ἐξολοθρεῦσαι

ἐκ

τοῦ ἔχει στραφῆ ἐναντίον τῶν πονηρῶν ἀνθρώπων, διὰ νὰ ὀργῆς κατ’ ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι πράττουν κακὰ καὶ παράνομα ἔργα, διὰ
γῆς

τὸ τοὺς ἐξολοθρεύσῃ ἀπὸ τὴν γῆν καὶ νὰ σβήσῃ καὶ αὐτὴν νὰ ἐξολοθρεύσῃ αὐτοὺς καὶ ἐξαλείψῃ ἀπὸ τὴν γῆν καὶ πᾶσαν
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δέησιν αὐτῶν.

μνημόσυνον αὐτῶν.

ἀκόμη τὴν ἀνάμνησίν των.

ἀνάμνησιν τοῦ ὀνόματός των.

33,18 Ἐκέκραξαν οἱ δίκαιοι, καὶ 18 Ἔκραξαν μὲ θερμὴν προσευχὴν πρὸς τὸν Κύριον οἱ 18 Ἐφώναξαν οἱ δίκαιοι καὶ ὁ Κύριος τοὺς ἠκροάσθη εὐμενῶς, καὶ ἀπὸ
ὁ Κύριος εἰσήκουσεν αὐτῶν, δίκαιοι καὶ ὁ Κύριος εἰσάκουσε μὲ εὐμένειαν τὴν δέησίν ὅλας των τὰς θλίψεις τοὺς ἐγλύτωσε.
καὶ ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων των καὶ τοὺς ἀπήλλαξεν ἀπὸ ὅλας τὰς θλίψεις των.
αὐτῶν ἐρρύσατο αὐτούς.
33,19

Ἐγγὺς

Κύριος

τοῖς 19 Ὁ Κύριος εἶναι πλησίον, συμπαραστάτης καὶ βοηθός, 19 Ὁ Κύριος εἶναι πλησίον καὶ παρὰ τὸ πλευρὸν ἐκείνων, οἵτινες εἶναι

συντετριμμένοις τὴν καρδίαν εἰς ὅλους ἐκείνους, ποὺ εἶναι συντετριμμένοι ψυχικῶς συντετριμμένοι κατὰ τὴν καρδίαν ἀπὸ τὰς θλίψεις, τὰς ὁποίας
καὶ

τοὺς

ταπεινοὺς

πνεύματι σώσει.

τῷ ἀπὸ τὰς θλίψεις καὶ θὰ σώσῃ αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν καρτερικῶς ὑπομένουν, καὶ θὰ σώσῃ ὅσους ἔχουν τεταπεινωμένον τὸ
ἀποκτήσει τὸ ταπεινὸν φρόνημα.

φρόνημα ἀπὸ τὴν παιδαγωγίαν τῶν ἀλλεπαλλήλων δεινῶν καὶ
συμφορῶν.

33,20 Πολλαὶ αἱ θλίψεις τῶν 20 Πολλαὶ εἶναι πράγματι αἱ θλίψεις τῶν δικαίων. Καὶ 20 Πολλαὶ εἶναι αἱ θλίψεις, ποὺ θὰ δοκιμάσουν εἰς τὸν βίον των οἱ
δικαίων, καὶ ἐκ πασῶν αὐτῶν ἀπὸ ὅλας αὐτὰς θὰ τοὺς ἀπαλλάξῃ ὁ Κύριος.

δίκαιοι, καὶ ἀπὸ ὅλας αὐτὰς θὰ τοὺς γλυτώσῃ ὁ Κύριος.

ρύσεται αὐτοὺς ὁ Κύριος·
33,21 φυλάσσει Κύριος πάντα 21 Ὁ Κύριος προφυλάσσει ὅλα τὰ ὀστᾶ αὐτῶν, ὥστε 21 Ἐξωτερικαὶ καὶ ἐντελῶς ἐπιπόλαιαι θὰ εἶναι αἱ βλάβαι, τὰς ὁποίας
τὰ ὀστᾶ αὐτῶν, ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ κανένα
συντριβήσεται.

ἀπὸ

αὐτὰ

νὰ

μὴ

πάθῃ

οὐδὲ

παραμικροτέραν βλάβην.

τὴν τυχὸν τὸ σῶμα των θὰ ὑποστῇ ἐκ τῶν ταλαιπωριῶν των. Ὁ Κύριος
φυλάσσει ὅλα τὰ ὀστᾶ των, ὥστε ἡ βλάβη τῶν δικαίων νὰ μὴ εἶναι
βαθεῖα καὶ ἀνεπανόρθωτος. Οὔτε ἓν ἀπὸ αὐτὰ δὲν θὰ συντριβῇ.

33,22

Θάνατος

ἁμαρτωλῶν 22 Ἐξ ἀντιθέτου ὅμως ὁ θάνατος τῶν ἁμαρτωλῶν εἶναι 22 Ὁ θάνατος τῶν ἁμαρτωλῶν θὰ εἶναι ἐπαίσχυντος καὶ κακὸς καὶ ἡ

πονηρός, καὶ οἱ μισοῦντες τὸν κακὸς καὶ ὀδυνηρός. Ὅσοι δὲ μισοῦν τὸν δίκαιον θὰ ἰδία αὐτῶν πονηρία θὰ συντελέσῃ τὴν κατάρρευσίν των. Καὶ ἐκεῖνοι,
δίκαιον πλημμελήσουσι.

περιπέσουν εἰς ὀλέθρια σφάλματα, διὰ τὰ ὁποῖα θὰ οἱ ὁποῖοι μισοῦν τὸν δίκαιον, θὰ ἀστοχήσουν καὶ θὰ ἐξαφανισθοῦν.
κατακριθοῦν καὶ θὰ τιμωρηθοῦν ἀπὸ τὸν Θεόν.

33,23 Λυτρώσεται Κύριος ψυχὰς 23 Ὁ Θεός θὰ ἀπαλλάξῃ τὴν ζωὴν τῶν δούλων του ἀπὸ 23 Ὁ Κύριος θὰ σώσῃ τὰς ψυχὰς τῶν δούλων του καὶ κατ' οὐδένα
δούλων

αὐτοῦ,

πλημμελήσουσι

καὶ

οὐ

πάντες

μὴ τοὺς κινδύνους καὶ δὲν θὰ ἀποτύχουν εἰς τὴν ζωήν των λόγον θὰ ἀποτύχουν, οὐδὲ θὰ πέσουν ἔξω ὅλοι ὅσοι στηρίζουν τὰς
οἱ ὅλοι, ὅσοι ἐλπίζουν εἰς αὐτόν.

ἐλπίδας των εἰς αὐτόν.
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ἐλπίζοντες ἐπ' αὐτόν.
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ΨΑΛΜΟΣ 34ος (λδ’)
Γιὰ νὰ ἐλευθερώσει ὁ Θεὸς τοὺς καλοκάγαθους ἀνθρώπους ἀπὸ τὶς παγίδες τῶν πονηρῶν ἀνθρώπων, ποὺ ἐκμεταλλεύονται τοὺς ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ
Αρχαίο Κείμενο
34,1

Δίκασον,

ἀδικοῦντάς

Κύριε,

με,

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

τοὺς Δίκασε καὶ τιμώρησε, Κύριε, αὐτούς, οἱ ὁποῖοι μὲ Γενοῦ σύ, Κύριε, κριτὴς καὶ δικαστὴς αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι μὲ ἀδικοῦν καὶ

πολέμησον ἀδικοῦν. Πολέμησε αὐτούς, οἱ ὁποῖοι μὲ πολεμοῦν καὶ μὲ καταδιώκουν· πολέμησον σὺ αὐτούς, οἱ ὁποῖοι μὲ πολεμοῦν καὶ

τοὺς πολεμοῦντάς με.
34,2

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἐπιλαβοῦ

ζητοῦν νὰ μὲ ἐξοντώσουν.

ὅπλου

ζητοῦν τὴν ἐξόντωσίν μου.

καὶ 2 Ἅρπαξε εἰς τὸ παντοδύναμον χέρι σου ὅπλον καὶ 2 Λάβε εἰς τὰς χεῖρας σου ὅπλον καὶ ἀσπίδα καὶ σήκω ἐπάνω διὰ νὰ

θυρεοῦ καὶ ἀνάστηθι εἰς τὴν ἀσπίδα, σήκω ἐπάνω καὶ ἔλα εἰς βοήθειάν μου.

σπεύσῃς εἰς βοήθειάν μου.

βοήθειάν μου,
34,3

ἔκχεον

σύγκλεισον

ρομφαίαν

καὶ 3 Βγάλε ἀπὸ τὴν θήκην τῆς γυμνὴν τὴν ρομφαίαν καὶ 3 Σρε ἀπὸ τὴν θήκην της καὶ γύμνωσε τὴν σπάθην σου καὶ φράξε τὸν

ἐξεναντίας

τῶν κλεῖσε ἀπὸ ὅλα τὰ σημεῖα τὸν δρόμον αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι δρόμον των, ὥστε νὰ μὴ ἠμποροῦν νὰ διαφύγουν οἱ διῶκται μου, ἀλλὰ

καταδιωκόντων με· εἶπον τῇ μὲ καταδιώκουν. Πὲς εἰς τὴν ψυχήν μου· Μὴ δειλιάζῃς, νὰ εὑρεθοῦν ἀντιμέτωποι πρὸς σέ· εἰπὲ εἰς τὴν ψυχήν μου· μὴ δειλιᾷς
ψυχῇ μου· σωτηρία σού εἰμι διότι ἐγὼ εἶμαι ἡ σωτηρία σου.

καὶ μὴ ἀνησυχῇς· εἶμαι ἐγὼ ἡ σωτηρία σου.

ἐγώ.
34,4

Αἰσχυνθήτωσαν

ἐντραπήτωσαν
τὴν

καὶ 4 Ἂς καταισχυνθοῦν καὶ ἂς κατεντροπιασθοῦν ἐκεῖνοι, 4 Ἂς καταισχυνθοῦν καὶ ἂς ἐντραποῦν οἱ ζητοῦντες τὴν ζωήν μου· ἂς

οἱ

ζητοῦντες οἱ ὁποῖοι ζητοῦν νὰ ἀφαιρέσουν τὴν ζωήν μου. Ἂς στραφοῦν εἰς τὰ ὀπίσω τρεπόμενοι εἰς ἄτακτον φυγὴν καὶ ἂς

ψυχήν

μου, στραφοῦν πρὸς τὰ ὀπίσω τρεπόμενοι εἰς ἄτακτον πληρωθοῦν ἀπὸ ἐντροπήν, κατανικώμενοι καὶ κυριευόμενοι ἀπὸ

ἀποστραφήτωσαν εἰς τὰ ὀπίσω φυγὴν καὶ ἂς κατεντροπιασθοῦν ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι πανικόν, αὐτοὶ ποὺ σχεδιάζουν καὶ διανοοῦνται κακὰ ἐναντίον μου.
καὶ

καταισχυνθήτωσαν

οἱ μελετοῦν καὶ ἀποφασίζουν κακὰ ἐναντίον μου.

λογιζόμενοί μοι κακά.
34,5 Γενηθήτωσαν ὡσεὶ χνοῦς 5 Ἂς γίνουν σὰν κονιορτὸς εἰς τὸ ἰσχυρὸν φύσημα τοῦ 5 Ἂς γίνουν ὅ,τι γίνεται καὶ τὸ χνοῦδι εἰς τὸ σφοδρὸν φύσημα τοῦ
κατὰ πρόσωπον ἀνέμου, καὶ ἀνέμου. Ἄγγελος Κυρίου ἂς ἐπέλθῃ ἐναντίον αὐτῶν ἀνέμου, φεύγοντες προτροπάδην καὶ ἀσυγκράτητοι ὑπὸ τὴν ἰσχυρὰν
ἄγγελος

Κυρίου

ἐκθλίβων ποδοπατῶν καὶ συνθλίβων τὸν ἕνα ἐπάνω εἰς τὸν πνοὴν τῆς δυνάμεως τοῦ Κυρίου. Καὶ ἂς ἐπέλθῃ κατ’ αὐτῶν ἄγγελος

αὐτούς·

ἄλλον.

Κυρίου, ὁ ὁποῖος νὰ τοὺς ἀποδιώκῃ καὶ να τοὺς σπρώχνῃ πιέζων καὶ
ποδοπατῶν τὸν ἕνα ἐπὶ τοῦ ἄλλου στριμωγμένους.

σκότος

καὶ

ὀλίσθημα,

καὶ φυγήν των σκοτάδι καὶ ὀλίσθημα, ὥστε οὔτε νὰ ὀλισθηρός, ὥστε οὔτε φῶς νὰ ἔχουν διὰ νὰ τοὺς καθοδηγῇ, οὔτε οἱ

ἄγγελος Κυρίου καταδιώκων βλέπουν οὔτε καὶ νὰ ἠμποροῦν νὰ βαδίσουν ἀσφαλῶς, πόδες των νὰ εὑρίσκουν ἔδαφος στερεὸν διὰ νὰ στηριχθοῦν. Καὶ κατὰ
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34,6 γενηθήτω ἡ ὁδὸς αὐτῶν 6 Ἂς γίνῃ ὁ δρόμος κατὰ τὴν πανικόβλητον ἄτακτον 6 Ἂς γίνῃ ὁ δρόμος των κατὰ τὴν ἄτακτον φυγήν των σκοτεινὸς καὶ

αὐτούς·

ἄγγελος δὲ Κυρίου ἂς τοὺς καταδιώκῃ συνεχῶς·

τὸν αὐτὸν χρόνον ἂς τοὺς καταδιώκῃ ἄγγελος Κυρίου.

34,7 ὅτι δωρεὰν ἔκρυψάν μοι 7 διότι, χωρὶς ἐγὼ νὰ πταίσω τίποτε εἰς αὐτούς, 7 Διότι ἀναιτίως καὶ χωρὶς νὰ λάβουν ἀπὸ ἐμὲ καμμίαν ἀφορμὴν
διαφθορὰν

παγίδος

αὐτῶν, ἔστησαν κρυφίως δολίαν παγίδα μὲ τὸν σκοπὸν νὰ κατέκρυψαν πρὸς ἐξόντωσίν μου ὀλεθρίαν παγίδα, ἐντὸς λάκκου

μάτην ὠνείδισαν τὴν ψυχήν πέσω εἰς λάκκον θανάτου, εἰς τὸν τάφον. Χωρὶς θανατηφόρου κεκαλυμμένην. Ἄνευ λόγου μὲ συκοφαντικὰς καὶ
μου.

καμμίαν αἰτίαν καὶ ἀφορμὴν μὲ ὕβρισαν καὶ μὲ ἐξοντωτικὰς κατηγορίας περιύβρισαν καὶ ἐκακολόγησαν τὴν ψυχήν
ἐχλεύασαν.

μου.

34,8 Ἐλθέτω αὐτῷ παγίς, ἣν οὐ 8 Ὁ ἀρχηγός των ἂς πέσῃ καὶ ἂς συλληφθῇ εἰς ἀφανῆ 8 Ἂς εὕρῃ αὐτόν, ποὺ τοὺς ὑποκινεῖ καὶ εἶναι ἀρχηγός των, παγὶς
γινώσκει,

καὶ

ἡ

θήρα,

ἣν παγίδα, τὴν ὁποίαν δὲν γνωρίζει. Καὶ ἡ παγίς, τὴν κρυφία, τὴν ὁποίαν δὲν θὰ ἀντιληφθῇ διὰ νὰ προφυλαχθῇ ἀπὸ αὐτήν,

ἔκρυψε, συλλαβέτω αὐτόν, καὶ ὁποίαν ἔκρυψε δι' ἐμέ, ἂς συλλάβῃ αὐτὸν τὸν ἴδιον. Ἂς καὶ ἡ ὀλεθρία ἐπιβουλή, τὴν ὁποίαν σὰν ἄλλο δόκανον ἔκρυψε διὰ νὰ
ἐν τῇ παγίδι πεσεῖται ἐν αὐτῇ.

πέσῃ εἰς τὴν παγίδα αὐτήν, ποὺ ἔστησε δι' ἐμέ.

μὲ συλλάβῃ ὡς θήραμα, ἂς συλλάβῃ αὐτόν, καὶ εἰς τὴν παγίδα αὐτήν,
ποὺ ἔστησε δι' ἐμέ, ἂς πέσῃ ὁ ἴδιος.

34,9

Ἡ

δὲ

ψυχή

μου 9 Ἡ ἰδική μου ψυχὴ θὰ γεμίσῃ ἀπὸ ἀγαλλίασιν διὰ τὴν 9 Ἡ ἰδική μου δὲ ψυχὴ δὲν θὰ χαρῇ κακεντρεχῶς διὰ τὴν καταστροφήν

ἀγαλλιάσεται ἐπὶ τῷ Κυρίῳ, προστασίαν τοῦ Κυρίου, θὰ χαρῇ, θὰ δοκιμάσῃ των, ἀλλὰ θὰ πληρωθῇ ἀγαλλιάσεως διὰ τὴν προστασίαν τοῦ Κυρίου,
τερφθήσεται ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ μεγάλην τέρψιν διὰ τὴν σωτηρίαν, ποὺ μοῦ ἐχάρισεν.

θὰ χαρῇ καὶ θὰ δοκιμάσῃ μεγάλην τέρψιν διὰ τὴν σωτηρίαν, τὴν

αὐτοῦ.

ὁποίαν μοῦ ἐχάρισε.

34,10

Πάντα

τὰ

ὀστᾶ

μου 10 Ὅλα τὰ ὀστᾶ μου, τὰ ἕως τώρα συντετριμμένα ἀπὸ 10 Ὅλα τὰ ὀστᾶ μου, τὰ συντετριμμένα ἤδη ἀπὸ τὴν πολλὴν θλῖψιν

ἐροῦσι· Κύριε, τίς ὅμοιός σοι; τὴν θλῖψιν, ἀναζωογονημένα θὰ εἴπουν· Κύριε, ποιὸς καὶ ὀδύνην, θὰ ἀνασκιρτήσουν καὶ μὲ τὰς δυνάμεις μου ὅλας
Ρυόμενος πτωχὸν ἐκ χειρὸς ἄλλος εἶναι ὅμοιος μὲ σέ; Κανείς. Σὺ εἶσαι ἐκεῖνος, ὁ ἀποκατεστημένας πλέον θὰ εἴπω· Κύριε, ποῖος ἄλλος εἶναι ὅμοιος
στερεωτέρων

αὐτοῦ

καὶ ὁποῖος σώζεις τὸν ἀδύνατον πτωχὸν ἀπὸ τὰ χέρια τῶν πρὸς σέ; Οὐδείς. Παραμένεις δὲ μόνος σύ, ὁ ὁποῖος σώζεις τὸν πτωχὸν

πτωχὸν καὶ πένητα ἀπὸ τῶν ἰσχυροτέρων καὶ τὸν ταλαιπωρημένον καὶ ἐνδεῆ καὶ ἀπροστάτευτον ἀπὸ τὰς χεῖρας τῶν δυνατωτέρων του, τοὺς
διαρπαζόντων αὐτόν.

ἄνθρωπον ἀπὸ ἐκείνους, ποὺ ἁρπάζουν τὰ ὑπάρχοντά ὁποίους αὐτὸς ἀδυνατεῖ νὰ ἀνατρέψῃ. Σὺ καὶ τὸν πτωχόν, τὸν
του.

στερούμενον πάσης βοηθείας καὶ προστασίας ἀνθρωπίνης, πρὸς σὲ δὲ
καὶ μόνον ἐλπίζοντα, σὺ σώζεις αὐτὸν ἀπὸ αὐτούς, οἱ ὁποῖοι τὸν
διαρπάζουν.

34,11 Ἀναστάντες μοι μάρτυρες 11 Ὅταν ἐδικάζετο ἡ κατ' ἐμοῦ κατηγορία των, 11 Ὅταν ἀνεκρίνετο ἡ κατ’ ἐμοῦ κατηγορία, ἐσηκώθησαν κατ' ἐμοῦ
οὐκ

ἐγίνωσκον, ἐσηκώθησαν ἐναντίον μου μάρτυρες ἀσυνείδητοι καὶ μάρτυρες ἀσυνείδητοι καὶ συκοφάνται, καὶ περὶ ἐκείνων, διὰ τὰ ὁποῖα

ἐπηρώτων με.

συκοφάνται. Καὶ μὲ ἐρωτοῦσαν διὰ σφάλματα καὶ δὲν εἶχον ἰδέαν, μὲ ἠρώτων μετ' ἐπιμονῆς μὲ τὸν σκοπὸν νὰ μὲ φέρουν
παραπτώματα, διὰ τὰ ὁποῖα οὔτε ἰδέαν εἶχα.

34,12

Ἀνταπεδίδοσάν

εἰς σύγχυσιν καὶ νὰ μὲ περιπλέξουν.

μοι 12 Μοῦ ἀνταπέδιδαν κακὰ ἀντὶ τῶν εὐεργεσιῶν, ποὺ 12 Μοῦ ἀνταπέδιδον κακὰ ἀντὶ τῶν εὐεργεσιῶν, τὰς ὁποίας εἶχον
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ἄδικοι,

πονηρὰ

ἀντὶ

ἀγαθῶν

καὶ τοὺς εἶχα κάμει, καὶ πικρὰν θλῖψιν ὡσὰν ἐκείνην, ποὺ ἀπολαύσει ἀπὸ ἐμέ, καὶ τόσην θλῖψιν ἐπροξένουν εἰς τὴν ψυχήν μου,

ἀτεκνίαν τῇ ψυχῇ μου.

γεύεται ἡ ὁλομόναχη ἄτεκνος γυναῖκα.

ὅσην

δοκιμάζει

γυνὴ

δυστυχής,

ἔρημος

ἀπὸ

τέκνα

καὶ

ἐγκαταλελειμμένη ἀπροστάτευτος καὶ μόνη.
34,13 Ἐγὼ δὲ ἐν τῷ αὐτοὺς 13 Ἐγὼ ὅμως, ὅταν αὐτοὶ μὲ κατέθλιβον μὲ τὰς 13 Ἐγὼ ὅμως, καθ’ ὃν χρόνον αὐτοὶ μὲ παρηνώχλουν, ἐφόρουν ὑπὲρ
παρενοχλεῖν

μοὶ

σάκκον

ἐταπείνουν

καὶ

ἐνεδυόμην συκοφαντίας των, ἐφοροῦσα τὸ σάκκινον ἔνδυμα τοῦ αὐτῶν τὸν τρίχινον τοῦ πένθους σάκκον ζητῶν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ
ἐν πένθους καὶ τοῦ πόνου. Ἐταλαιπωροῦσα μὲ νηστείαν δι’αὐτούς, καὶ μὲ ἀσιτίαν ἐταπείνωνα τὴν ψυχήν μου, καὶ ἡ ὑπὲρ

νηστείᾳ τὴν ψυχήν μου, καὶ ἡ τὴν ζωήν μου καὶ ἡ προσευχή μου, ἂν δὲν ὠφελήσῃ αὐτῶν ἐν συντριβῇ καὶ ταπεινώσει γινομένη προσευχή μου, ἐφ' ὅσον
προσευχή μου εἰς κόλπον μου ἐκείνους ἐξ αἰτίας τῆς σκληροκαρδίας των, θὰ γίνῃ αὐτοὶ δὲν ὠφελοῦντο ἐξ αὐτῆς, θὰ ἐπιστρέψῃ εἰς τοὺς ἰδικούς μου
ἀποστραφήσεται.

ὀπωσδήποτε δεκτὴ ἀπὸ σὲ καὶ θὰ ἐπιστρέψῃ σωτήριος κόλπους φέρουσα εἰς ἐμὲ τὰ ἀγαθά, τῶν ὁποίων αὐτοὶ ἀπεδείχθησαν
καὶ ἀγαθοποιὸς εἰς ἐμέ.

ἀνάξιοι.

34,14 Ὡς πλησίον, ὡς ἀδελφῷ 14 Ἐφερόμην πρὸς τὸν καθένα ἀπὸ αὐτοὺς ὡς πρὸς 14 Ἐφερόμην πρὸς ἕκαστον ἐξ αὐτῶν ὡς πρὸς πλησίον, ὡς πρὸς
ἡμετέρῳ οὕτως εὐηρέστουν· ὡς φίλον μου καὶ ἀδελφόν μου. Σὰν ἄνθρωπος, ποὺ πενθεῖ ἀδελφὸν ἰδικόν μου· μὲ τόσην καλωσύνην προσεπάθουν νὰ τοὺς
πενθῶν

καὶ

σκυθρωπάζων, καὶ γίνεται κατηφὴς διὰ τὸν θάνατον προσφιλοῦς εὐχαριστήσω σὰν ἄνθρωπος ποὺ πένθει καὶ πονεῖ καὶ σκυθρωπάζει

οὕτως ἐταπεινούμην.

προσώπου, ἔτσι καὶ ἐγὼ τόσον πολὺ ἐταπεινωνόμουν διὰ τὴν ἀπώλειαν προσφιλοῦς προσώπου, τόσον πολὺ ἐταπεινούμην
ἐνώπιόν των.

34,15

Καὶ

κατ'

καὶ παρουσιαζόμην πρὸς αὐτοὺς συντετριμμένος.

ἐμοῦ 15 Ἐκεῖνοι ὅμως ἐχαιρεκακοῦσαν εἰς βάρος μου. 15 Καὶ αὐτοὶ ἀντιθέτως εὐφράνθησαν εἰς βάρος μου, ὅταν μὲ εἶδον

εὐφράνθησαν καὶ συνήχθησαν, Συνηθροίσθησαν ἐναντίον μου, διὰ νὰ μὲ κτυπήσουν δυστυχοῦντα, καὶ ἐμαζεύθησαν· συνήχθη σὰν ὡς μάστιγες κατ' ἐμοῦ
συνήχθησαν ἐπ' ἐμὲ μάστιγες, ἀνελέητα. Ἐγὼ δὲ οὔτε κἂν καὶ ὑπωπτεύθην τὴν διὰ νὰ μὲ δέρουν ἀνηλεῶς. Καὶ ἐγὼ δὲν εἶχον ἰδέαν οὔτε κἀν
καὶ οὐκ ἔγνων, διεσχίσθησαν συνωμοσίαν των. Διεσκορπίσθησαν ὅμως ἀπὸ τὸν ὑπωπτεύθην, ὅτι οὖτοι θὰ ἐστρέφοντο κατ' ἐμοῦ. Διεσκορπίσθησαν
καὶ οὐ κατενύγησαν.

Θεόν, καὶ ὅμως δὲν μετενόησαν. Δὲν ᾐσθάνθησαν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ καὶ διελύθησαν. Καὶ ὅμως δὲν μετενόησαν καὶ δὲν
κανένα κέντημα τῆς συνειδήσεώς των.

ἠσθάνθησαν κανὲν κέντημα καὶ νυγμὸν συμπαθείας εἰς τὰ στήθη των
ὑπὲρ ἐμοῦ.

34,16

Ἐπείρασάν

με, 16

Μὲ

ἐπείραζαν,

μὲ

περιγελοῦσαν

μὲ

πολλὴν 16 Μὲ ἐπείραζαν καὶ μὲ περιεγέλων μὲ πολλὴν καταφρόνησιν, ἔτριζον

ἐξεμυκτήρισάν με μυκτηρισμῷ, καταφρόνησιν. Ἔτριζαν μὲ ἀγριότητα ἐναντίον μου τὰ ἀγρίως κατ’ ἐμοῦ τοὺς ὀδόντας των, δεικνύοντες οὕτω τὰς φονικὰς
ἔβρυξαν ἐπ' ἐμὲ τοὺς ὀδόντας δόντια των.

ἐναντίον μου διαθέσεις των.

αὐτῶν.
Κύριε,

Ἀποκατάστησον
μου

ἀπὸ

τῆς

πότε
τὴν

ἐπόψῃ; 17 Κύριε, πότε θὰ ἐπιβλέψῃς εἰς τὰ κακουργήματα τῶν 17 Κύριε, πότε θὰ εὐδοκήσῃς νὰ ρίψῃς πρὸς τὰ κάτω τὰ ὄμματά σου
ψυχήν πονηρῶν ἀνθρώπων; Ἐπανάφερε εἰς τὴν χαρούμενην διὰ νὰ ἴδῃς πόσα ἐγκλήματα ἀποτολμοῦν οὗτοι; Κύριε, ἔγινα σὰν

κακουργίας καὶ ἀσφαλῆ κατάστασιν τὴν ζωήν μου. Γλύτωσέ με ἀπὸ νεκρὸς λόγῳ τῆς κακουργίας των. Ἐπανάφερε σὺ τὴν λιπόθυμον καὶ
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34,17

αὐτῶν,

ἀπὸ

λεόντων

τὴν τὴν κακουργίαν ἐκείνων. Περιφρούρησε τὴν μίαν καὶ κινδυνεύουσαν νὰ σβήσῃ ζωήν μου· ἀπόσπασον ἀπὸ τὰ σκληρὰ

μονογενῆ μου.

μόνην ζωήν μου ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς μου, οἱ ὁποῖοι σὰν στόματα τῶν λεόντων τὴν ψυχήν μου, τὸ μονάκριβον καὶ πολύτιμον
λέοντες ὁρμοῦν ἐναντίον μου.

αὐτὸ συστατικὸν τῆς ὑπάρξεώς μου.

34,18 Ἐξομολογήσομαί σοι ἐν 18 Τότε ἐγὼ θὰ σὲ δοξολογήσω μὲ εὐγνωμοσύνην 18 Θὰ εὐχαριστήσω τότε καὶ θὰ δοξολογήσω εὐγνωμόνως τὸ ὄνομά
ἐκκλησίᾳ πολλῇ, ἐν λαῷ βαρεῖ πολλὴν ἐν μέσῳ πολυαρίθμου συγκεντρώσεως. Ἐν σου ἐν μέσῳ συναθροίσεως πολυαρίθμου, ἐν μέσῳ πυκνοτάτου
αἰνέσω σε.

μέσῳ πυκνοτάτου ἀκροατηρίου θὰ ἀναπέμψω πρὸς σὲ πλήθους λαοῦ θὰ σοῦ ἀναπέμψω ὕμνον.
εὐχαριστήριους δοξολογίας.

34,19 Μὴ ἐπιχαρείησάν μοι οἱ 19 Ἂς μὴ χαιρεκακήσουν εἰς βάρος μου ἐκεῖνοι, οἱ 19 Ἂς μὴ χαροῦν διὰ τὴν καταστροφήν μου αὐτοί, ποὺ ἀδίκως καὶ
ἐχθραίνοντές μοι ἀδίκως, οἱ ὁποῖοι μὲ ἐχθρεύονται ἀδίκως. Αὐτοί, οἱ ὁποῖοι τρέφουν χωρὶς ἀφορμὴν μὲ ἐχθρεύονται, αὐτοὶ ποὺ μὲ μισοῦν ἀναιτίως καὶ μὲ
μισοῦντές

με

δωρεὰν

καὶ ἀδικαιολόγητον μῖσος ἐναντίον μου ὅσοι μὲ νεύματα τὰ νεύματα τῶν ὀφθαλμῶν των συνεννοοῦνται ὅπως μὲ ἐξοντώσουν.

διανεύοντες ὀφθαλμοῖς.

τῶν πονηρῶν ὀφθαλμῶν συνεννοοῦνται, διὰ νὰ μὲ
ἐξοντώσουν.

34,20 Ὅτι ἐμοὶ μὲν εἰρηνικὰ 20 Διότι δόλιοι αὐτοί, μὲ τὴν γλῶσσαν των ὠμιλοῦσαν 20 Εἶναι πολὺ δόλιοι καὶ ἀσυνείδητοι. Διότι εἰς ἐμὲ μὲν ὡμίλουν μὲ
ἐλάλουν καὶ ἐπ' ὀργὴν ὅλους εἰρηνικοὺς καὶ καλοὺς λόγους πρὸς ἐμέ. Ἐσωτερικῶς γλῶσσαν εἰρηνικὴν καὶ φιλικήν, μέσα των ὅμως καὶ ἰδιαιτέρως λόγῳ
διελογίζοντο.

ὅμως, λόγῳ τοῦ μίσους των, ἐσκέπτοντο δολιότητας τῆς ὀργῆς καὶ τοῦ μίσους, ποὺ ὑπέκρυπτον κατ’ ἐμοῦ, ἐσκέπτοντο καὶ
ἐναντίον μου.

ἐπινοοῦσαν σχέδια δολερά.

34,21 Καὶ ἐπλάτυναν ἐπ' ἐμὲ τὸ 21 Ἤνοιξαν διάπλατα τὸ ἀπύλωτον στόμα των καὶ 21 Καὶ ἤνοιξαν πλατὺ καὶ ἀχαλίνωτον κατ’ ἐμοῦ τὸ στόμα των,
στόμα

αὐτῶν,

εἶπαν·

εὖγε, εἶπαν· Ὡραῖα, θαυμάσια! Εἶδαν τὰ μάτια μας τὴν κατηγοροῦντες με ἀσυγκράτητα καὶ χωρὶς συστολήν· εἶπαν· μπράβο,

εὖγε, εἶδον οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν.

καταστροφὴν αὐτοῦ.

τί ὡραῖα! Εἶδαν οἱ ὀφθαλμοί μας τὴν καταστροφήν του, ποὺ
ἐποθούσαμεν τόσον πολύ.

34,22

Εἶδες,

παρασιωπήσῃς,
ἀποστῇς ἀπ' ἐμοῦ·

Κύριε,

μὴ 22 Βλέπεις, Κύριε, τὴν μοχθηρίαν των. Μὴ τὴν 22 Εἶδες, Κύριε, τὴν μοχθηρίαν των καὶ τὴν κακουργίαν των. Μὴ

Κύριε,

μὴ ἀντιπαρέλθῃς σιωπῶν. Καί, Κύριε μὴ ἀπομακρυνθῇς παρασιωπήσῃς, Κύριε, καὶ μὴ ἀντιπαρέλθῃς σιωπηλὸς καὶ ἀδιάφορος
ἀπὸ ἐμέ, μὴ μὲ ἐγκαταλείψῃς εἰς τὸν κίνδυνον.

ἀπ’ ἐμοῦ. Κύριε, μὴ φύγῃς μακρὰν ἀπὸ ἐμέ.

34,23 ἐξεγέρθητι, Κύριε, καὶ 23 Σήκω ἐπάνω, Κύριε, δῶσε προσοχὴν εἰς τὴν δικαίαν 23 Σήκω ἐπάνω. Κύριε, καὶ εὐδόκησον νὰ δείξῃς προσοχὴν καὶ
πρόσχες τῇ κρίσει μου, ὁ Θεός μου ὑπόθεσιν. Σύ, ὁ Θεός μου καὶ ὁ Κύριός μου, ἔλα ἐνδιαφέρον εἰς τὴν δικαίαν ὑπόθεσίν μου Σὺ εἶσαι ὁ Θεὸς καὶ ὁ Κύριός
μου καὶ ὁ Κύριός μου, εἰς τὴν συνήγορος καὶ ὑπερασπιστής μου εἰς τὴν ἀντιδικίν μου μου· λαβὲ ἐνδιαφέρον νὰ μὲ δικάσῃς καὶ νὰ μὲ ὑπερασπισθῇς.
αὐτήν.

34,24 Κρῖνόν με, Κύριε, κατὰ 24 Κρῖνε καὶ δίκασέ με, δίκασε Κύριε, σύμφωνα μὲ τὴν 24 Ἐξέτασέ με, σύ, Κύριε, καὶ δίκασέ με σύμφωνα μὲ τὴν δικαιοσύνην
τὴν δικαιοσύνην σου, Κύριε ὁ δικαιοσύνην σου. Κύριε καὶ Θεέ μου, μὴ ἐπιτρέψῃς νὰ σου. Κύριε, πρὸς σὲ καταφεύγω, τὸν ὁποῖον λατρεύω ὡς μόνον Θεόν
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δίκην μου.

Θεός μου, καὶ μὴ ἐπιχαρείησάν καταδικασθῶ ἀδίκως καὶ χαροῦν ἔτσι μοχθηρὰν χαρὰν μου. Καὶ κράζω πρὸς σὲ ταπεινῶς: Ἂς μὴ χαροῦν εἰς βάρος μου οἱ
μοι.

εἰς βάρος μου οἱ ἐχθροί μου.

ἐχθροί μου.

34,25 Μὴ εἴποισαν ἐν καρδίαις 25 Ἂς μὴ εἴπουν· Εὖγε μας, εὖγε εἰς τὴν ψυχήν μας· τὸν 25 Εἴθε νὰ μὴ εἴπουν μέσα εἰς τὰς καρδίας των, αἱ ὁποῖαι ποθοῦν τὴν
αὐτῶν. Εὖγε εὖγε τῇ ψυχῇ ἐξωλοθρεύσαμεν. Ἂς μὴ εἴπουν ὅτι τὸν ἐφάγαμεν καὶ ἐξόντωσίν μου· εὖγε, τί ὡραῖα! Ἂς χαρῇ ἡ ψυχή μας, διότι ἐπετεύχθη ὁ
ἡμῶν· μηδὲ εἴποιεν· κατεπίομεν τὸν ἐξηφανίσαμεν πλέον ὁριστικῶς.

πόθος της. Μήτε νὰ εἴπουν· κατεπίομεν αὐτόν, ποὺ μᾶς ἦτο τόσον

αὐτόν.

μισητός.

34,26

Αἰσχυνθείησαν

ἐντραπείησαν

καὶ 26 Ἂς καταισχυνθοῦν καὶ ἂς κατεντροπιασθοῦν ὅλοι 26 Ἂς καταισχυνθοῦν καὶ ἂς ἐντραποῦν ὅλοι τους μαζί, ὅσοι χαίρουν

ἅμα

οἱ μαζῆ, ὅσοι δοκιμάζουν μοχθηρὰν χαρὰν διὰ τὰς διὰ τὰς συμφοράς μου καὶ τὴν δυστυχίαν μου. Ἂς σκεπασθοῦν καὶ ἂς

ἐπιχαίροντες τοῖς κακοῖς μου, δυστυχίας μου. Ἂς περιβληθοῦν, ὡσὰν μόνιμον ἔνδυμά περιβληθοῦν ὡς ἔνδυμα καταισχύνην καὶ ἐντροπὴν αὐτοὶ ποὺ
ἐνδυσάσθωσον αἰσχύνην καὶ των, αἰσχύνην καὶ ἐντροπήν οἱ ἀλαζόνες, οἱ ὁποῖοι ὑβριστικῶς καὶ ἀλαζονικῶς λέγουν πολλὰ καὶ περιφρονητικὰ κατ’
ἐντροπὴν

οἱ κομπορρημονοῦν ἐναντίον μου.

ἐμοῦ.

μεγαλορρημονοῦντες ἐπ' ἐμέ.
34,27

Ἀγαλλιάσθωσαν

εὐφρανθήτωσον
τὴν

οἱ θέλοντες αὐτοί, οἱ ὁποῖοι θέλουν καὶ ἐπιθυμοῦν νὰ μοῦ ἀποδοθῇ μοῦ ἀποδοθῇ τὸ δίκαιον, καὶ ἐκεῖνοι ποὺ θέλουν τὴν ἠρεμίαν καὶ

δικαιοσύνην

εἰπάτωσαν

μου

καὶ ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ εἰρήνη. Καὶ ἂς λέγουν πάντοτε ὅλοι, εἰρήνην τοῦ δούλου τοῦ Κυρίου, ἂς κράξουν διὰ παντός· δεδοξασμένος

διαπαντός· ὅσοι θέλουν τὴν εἰρήνην καὶ εὐτυχίαν του δούλου σου· ἂς εἶναι ὁ Κύριος καὶ ἂς ἀνυμνῆται τὸ μεγαλεῖον τοῦ ὀνόματός του.

μεγαλυνθήτω
θέλοντες

καὶ 27 Ἂς γεμίσουν δὲ ἀγαλλίασιν καὶ ἂς εὐφρανθοῦν 27 Ἂς πληρωθοῦν ἀγαλλιάσεως καὶ ἂς εὐφρανθοῦν οἱ θέλοντες νὰ

τὴν

ὁ

Κύριος,

οἱ Ἂς εἶναι δοξασμένος ὁ Κύριος.

εἰρήνην

του

γλῶσσά

μου 28 Τότε ὁ νοῦς μου θὰ μελετᾷ καὶ ἡ γλῶσσα μου θὰ 28 Καὶ ἡ γλῶσσα μου θὰ μελετᾷ καὶ δὲν θὰ παύῃ νὰ ἐκδιηγῆται τὴν

δούλου αὐτοῦ.
34,28

Καὶ

μελετήσει

ἡ
τὴν

δικαιοσύνην διηγῆται τὴν πρὸς ἐμὲ δικαιοσύνην σου. Ὅλην δὲ τὴν δικαιοσύνην, ποὺ ἐπέδειξας εἰς τὴν ὑπὲρ ἐμοῦ κρίσιν σου, συνεχῶς καὶ

σου, ὅλην τὴν ἡμέραν τὸν ἡμέραν θὰ σοῦ ἀναπέμπῃ δοξολογίαν καὶ εὐχαριστίαν. ὅλην τὴν ἡμέραν θὰ ἀναπέμπῃ καὶ δὲν θὰ διακόπτῃ τὸν αἶνον καὶ τὴν
ἔπαινόν σου.

δοξολογίαν, ἡ ὁποία σοῦ ἀνήκει.

ΨΑΛΜΟΣ 35ος (λε’)

Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

35,1 Φησὶν ὁ παράνομος τοῦ Λέγει ἀπὸ μέσα του ὁ παράνομος, ποὺ ἔχει πάρει πλέον Λέγει καθ’ ἑαυτὸν καὶ μὲ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς του ἔχει λάβει ἀπόφασιν
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Γιὰ νὰ ἐξαλειφθεῖ τελείως ἡ ἔχθρα μετὰ ἀπὸ τὰ μαλώματα ἢ παρεξηγήσεις

ἁμαρτάνειν ἐν ἑαυτῷ, οὐκ ἐστὶ τὴν ἀπόφασιν νὰ ἁμαρτάνῃ· Δὲν ὑπάρχει φόβος Θεοῦ ὁ παράνομος ὥστε νὰ ἁμαρτάνῃ· δὲν ὑπάρχει φόβος Θεοῦ ἐμπρός του,
φόβος

Θεοῦ

ἀπέναντι

τῶν ἐνώπιόν του. Δὲν φοβεῖται τὴν δικαίαν κρίσιν τοῦ Θεοῦ. καὶ δὲν ἔχει πρὸ ὀφθαλμῶν τὸ κριτήριον, εἰς τὸ ὁποῖον θὰ κληθῇ νὰ

ὀφθαλμῶν αὐτοῦ·
35,3

ὅτι

δώσῃ λόγον διὰ τὰς πράξεις του.

ἐδόλωσεν

ἐνώπιον 3 Διέστρεψε δολίως καὶ ἐθόλωσε τὰ πάντα ἐνώπιόν του, 3 Διότι ἐνόθευσε καὶ διέστρεψε τὰ πάντα ἔμπροσθεν αὐτοῦ, ὥστε δὲν

αὐτοῦ τοῦ εὑρεῖν τὴν ἀνομίαν ὥστε δὲν εἶναι δυνατὸν πλέον νὰ διακρίνῃ αὐτὸς τὴν εἶναι δυνατὸν νὰ διακρίνῃ καὶ νὰ εὕρῃ τὴν ἀνομίαν του καὶ νὰ μισήσῃ
αὐτοῦ καὶ μισῆσαι.

ἁμαρτίαν καὶ νὰ τὴν ἀποστραφῇ μὲ ἀποτροπιασμόν.

αὐτήν.

35,4 Τὰ ρήματα τοῦ στόματος 4 Οἱ λόγοι, οἱ ὁποῖοι βγαίνουν ἀπὸ τὸ στόμα του, εἶναι 4 Οἱ λόγοι, οἱ ὁποῖοι ἐξέρχονται ἀπὸ τὸ στόμα του, εἶναι γεμᾶτοι
αὐτοῦ ἀνομία καὶ δόλος, οὐκ παρανομία καὶ δολιότης. Δὲν ἠθέλησε νὰ συνέλθῃ, νὰ ἀνομίαν καὶ δόλον, δὲν ἠθέλησεν οὔτε ἐσκέφθη νὰ συνέλθῃ εἰς ἑαυτὸν
ἠβουλήθη

συνιέναι

τοῦ συνετισθῇ καὶ νὰ πράξῃ κάτι τὸ ἀγαθόν.

καὶ νὰ ἀποκτήσῃ σύνεσιν καὶ φρόνησιν, ὥστε νὰ ἐπιτελέσῃ τὸ ἀγαθόν.

ἀγαθῦναι·
35,5 ἀνομίαν διελογίσατο ἐπὶ 5 Καὶ κατὰ τὴν νύκτα ἀκόμη, ποὺ εὑρίσκεται ἐπάνω εἰς 5 Καὶ ὄχι μόνον κατὰ τὴν ἡμέραν ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν νύκτα, ὅταν
τῆς

κοίτης

αὐτοῦ,

παρέστη τὴν κλίνην του, ἐσκέπτετο παρανομίας. Εἰς κάθε κακὸν εὑρίσκεται εἰς τὴν κοίτην του, ἀντὶ νὰ σκέπτεται τὸν Θεὸν καὶ νὰ ζητῇ

πάσῃ ὁδῷ οὐκ ἀγαθῇ, κακίᾳ δὲ δρόμον ἦτο παρών. Οὐδέποτε ἀπετροπιάσθη καὶ τὸ ἔλεός του διὰ τὰς παραβάσεις τῆς ἡμέρας, διαλογίζεται καὶ
οὐ προσώχθισε.

ἐμίσησε τὸ κακόν.

σχεδιάζει ἀδικίαν καὶ ἀνομίαν κατὰ τοῦ πλησίον· εὑρέθη ἐμπρὸς
παρὼν πάντοτε καὶ πρωτοστατῶν εἰς κάθε δρόμον πονηρόν· καὶ ἡ
πώρωσίς του ἔφθασεν εἰς σημεῖον, ὥστε νὰ μὴ ἀποτροπιάζεται τὴν
κακίαν καὶ νὰ μὴ τὴν χορταίνῃ ποτέ.

35,6 Κύριε, ἐν τῷ οὐρανῷ τὸ 6 Κύριε, μέχρι τοῦ οὐρανοῦ ἀπλώνεται τὸ μέγα ἔλεός 6 Κύριε, τὸ ἔλεός σου εἶναι ἀπεριόριστον, καὶ ἁπλοῦται εἰς τὸν
ἔλεός σου, καὶ ἡ ἀλήθειά σου σου καὶ ἡ ἀλήθεια τῶν λόγων σου καὶ ἡ ἀξιοπιστία τῶν οὐρανὸν ἀκαταμέτρητον καὶ μόνος ὁ οὐρανὸς δύναται νὰ τὸ περιλάβῃ·
ἕως τῶν νεφελῶν·

ὑποσχέσεών σου φθάνει ἕως τὰ νέφη τοῦ οὐρανοῦ.

καὶ ἡ ἀλήθειά σου καὶ ἡ πιστὴ τήρησις τῶν ἐπαγγελιῶν σου, ἀλλὰ καὶ
τὸ ἀδιάψευστον τῶν κρίσεών σου καὶ τῶν λόγων σου φθάνουν μέχρι
τῶν νεφελῶν.

35,7 ἡ δικαιοσύνη σου ὡς ὅρη 7 Ἡ δικαιοσύνη σου εἶναι ἀσάλευτος καὶ αἰωνία, ὅπως 7 Ἡ δικαιοσύνη σου ὑψοῦται ἄσειστος καὶ ἀσάλευτος καὶ αἰώνια σὰν
Θεοῦ, τὰ κρίματά σου ὡσεὶ τὰ ὅρη τοῦ Θεοῦ. Αἱ κρίσεις σου καὶ αἱ δίκαιαι τὰ θεόκτιστα καὶ πανύψηλα ὄρη· τὰ σχέδιά σου καὶ αἱ σοφαὶ κρίσεις
πολλή·

ἀνθρώπους ἀποφάσεις σου εἶναι ἀνεξερεύνητοι, ὅπως τὰ βάθη τῶν σου, διὰ τῶν ὁποίων κυβερνᾶται ἡ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν λαῶν,

καὶ κτήνη σώσεις, Κύριε.

ὠκεανῶν. Σύ, Κύριε, σώζεις ἀνθρώπους καὶ ζῶα.

εἶναι ἀνεξερεύνητοι, καθὼς τῶν ὠκεανῶν αἱ βαθεῖαι ἄβυσσοι· διὰ τῆς
πανσόφου καὶ ἀγαθῆς προνοίας σου σώζεις ὄχι μόνον τοὺς
ἀνθρώπους, ἀλλὰ καὶ τὰ κτήνη καὶ τὴν κατωτέραν ταύτην
δημιουργίαν σου.
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ἄβυσσος

35,8 Ὡς ἐπλήθυνας τὸ ἔλεός 8 Πόσον μέγα, συνεχὲς καὶ ἀκατάληπτον ἔδειξες τὰ 8 Θεέ μου, πόσον μέγα καὶ ἀνυπολόγιστον εἰς πλῆθος εἶναι τὸ ἔλεός
σου, ὁ Θεός· οἱ δὲ υἱοὶ τῶν ἔλεός σου, Θεέ μου! Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν τὰς σου. Ἐξαιρέτως ὅμως οἱ ἀπόγονοι τῶν ἀνθρώπων θὰ στηρίζουν τὴν
ἀνθρώπων

ἐν

σκέπῃ

τῶν ἐλπίδας των εἰς τὴν σκέπην τῶν πτερύγων σου.

πτερύγων σου ἐλπιοῦσι.

ἐλπίδα των εἰς τὴν προστασίαν τῆς βοηθείας σου, ὑπὸ τὴν ὁποίαν θὰ
σκεπασθῶσιν ἐν ἀσφαλείᾳ, ὅπως ὑπὸ τὰς στοργικὰς πτέρυγας τῆς
ὄρνιθος τὰ μικρὰ πουλιά της.

35,9

Μεθυσθήσονται

ἀπὸ 9 Θὰ χορτάσουν αὐτοὶ καὶ θὰ μεθύσουν ἀπὸ τὴν 9 Θὰ χορτασθοῦν καὶ θὰ μεθύσουν ἀπὸ τὴν ἀφθονίαν καὶ τὸν πλοῦτον

πιότητος οἴκου σου, καὶ τὸν πλουσιωτάτην τράπεζαν τῶν ἀγαθῶν τοῦ οἴκου σου. τῆς τραπέζης τοῦ οἴκου σου καὶ θὰ τοὺς ποτίσῃς μὲ τὴν τρυφὴν τῶν
χειμάρρουν τῆς τρυφῆς σου Θὰ τοὺς ποτίσῃς μὲ τὴν ἀπερίγραπτον τρυφὴν τῶν ἀρρήτων σου πνευματικῶν ἀπολαύσεων, ποὺ ἡ ἀφθονία της ὁμοιάζει
ποτιεῖς αὐτούς·

πνευματικῶν

σου

ἀπολαύσεων,

αἱ

ὁποῖαι

ρέουν πρὸς ἀσυγκράτητον ρεῦμα χειμωνιάτικου ποταμοῦ.

πλούσιοι ὡς ἄλλος χείμαρρος.
35,10 ὅτι παρὰ σοι πηγὴ ζωῆς, 10 Διότι σὺ εἶσαι ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς καὶ μὲ τὸ ἰδικόν σου 10 Ναὶ θὰ χορτασθοῦν καὶ θὰ μεθύσουν, διότι εἰς τὰ βάθη τῶν κόλπων
ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς.

φῶς θὰ ἴδωμεν τὸ ἀληθινὸν φῶς.

σου ὑπάρχει ἡ ἀνεξάντλητος πηγὴ πάσης ζωῆς καὶ σὺ εἶσαι ὁ μόνος
ζωοδότης. Διὰ τοῦ φωτός σου, ὅταν τοῦτο ἐπιλάμψῃ εἰς τὴν διάνοιάν
μας, θὰ ἴδωμεν τὸ φῶς ποὺ θὰ μᾶς παρηγορῇ καὶ θὰ μᾶς καθοδηγῇ
καὶ θὰ μᾶς γεμίζῃ θάρρος καὶ ἐλπίδα.

35,11 Παράτεινον τὸ ἔλεός σου 11 Ἄπλωσε καὶ ἐξακολούθει νὰ παρέχῃς πάντοτε 11 Ἑξακολούθησε νὰ ἐκχύνῃς καὶ νὰ παρέχῃς ἀδιάκοπα τὸ ἔλεός σου
τοῖς γινώσκουσί σε καὶ τὴν πλούσιον τὸ ἔλεός σου εἰς ὅλους, ὅσοι σὲ γνωρίζουν. εἰς ὅσους ἔχουν τὴν ἀληθῆ γνῶσιν περὶ σοῦ, καὶ προστάτευε μὲ τὴν
δικαιοσύνην σου τοῖς εὐθέσι τῇ Δῶσε τὴν δικαιοσύνην σου εἰς τοὺς ἀνθρώπους, τοὺς δικαιοσύνην σου τοὺς εὐθεῖς κατὰ τὴν καρδίαν καὶ μὴ τρέφοντας
καρδίᾳ.

εὐθεῖς καὶ εἰλικρινεῖς κατὰ τὴν καρδίαν.

δόλους εἰς αὐτήν.

35,12 Μὴ ἐλθέτω μοι ποὺς 12 Εἰς ἐμὲ δὲ ἂς μὴ πέσῃ ἐπάνω μου τὸ πόδι τοῦ 12 Ἂς μὴ ἐπέλθῃ κατ’ ἐμοῦ ποὺς ἁμαρτωλοῦ καὶ ὑπερηφάνου διὰ νὰ
ὑπερηφανίας,

καὶ

χεὶρ ὑπερηφάνου, διὰ νὰ μὴ μὲ καταπατήσῃ, καὶ τὸ χέρι τοῦ μὲ καταπατήσῃ, καὶ χεὶρ ἁμαρτωλοῦ ἂς μὴ ἐξεγερθῇ κατ’ ἐμοῦ διὰ νὰ

ἁμαρτωλοῦ μὴ σαλεύσαι με.

ἁμαρτωλοῦ ἂς μὴ μὲ συγκλονίσῃ καὶ μὲ διώξῃ.

μὲ μετακινήσῃ ἀπὸ τὸν οἶκον μου ἐξόριστον καὶ φυγάδα.

35,13 Ἐκεῖ ἔπεσαν πάντες οἱ 13 Ἰδού, ἐκεῖ κατεκρημνίσθησαν ὅλοι ὅσοι ἐργάζονται 13 Ἰδοὺ ἐκεῖ! Κατεκρημνίσθησαν ἐπὶ τοῦ ἐδάφους οἰκτρῶς ὅλοι, ὅσοι
ἐργαζόμενοι

τὴν

ἀνομίαν, τὴν ἀνομίαν. Ἀπωθήθησαν καὶ ἐξεδιώχθησαν, ὥστε νὰ ἐργάζονται τὴν ἀνομίαν. Ἐξώσθησαν ἀπὸ τὰς θέσεις των καὶ δὲν

ἐξώσθησαν καὶ οὐ μὴ δύνωνται μὴ μποροῦν πλέον νὰ σταθοῦν ὄρθιοι εἰς τὰ πόδια των. δύνανται κατ’ οὐδένα λόγον νὰ σταθοῦν ὄρθιοι.

102/411

στῆναι.
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ΨΑΛΜΟΣ 36ος (λστ’)
Γιὰ βαριὰ πληγωμένους ἀνθρώπους ἀπὸ κακοποιοὺς ἐγκληματίες
Αρχαίο Κείμενο
36,1

Μὴ

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

παραζήλου

πονηρευομένοις

μηδὲ

ἐν Μὴ ζηλεύῃς καὶ μὴ ποθῇς τὴν φαινομενικὴν εὐτυχίαν Μὴ ἐρεθίζεσαι ἐκ φθόνου καὶ μὴ παρακινῆσαι πρὸς μίμησιν τῶν

ζήλου ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι σκέπτονται τὸ πονηρόν. Μὴ ζηλεύῃς πονηρευομένων, μηδὲ ζήλευε βλέπων τὴν εὐτυχίαν ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι

τοὺς ποιοῦντας τὴν ἀνομίαν·
36,2

ὅτι

ὡσεὶ

χόρτος

ἀποξηρανθήσοντοι
λάχανα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

καὶ

χλόης

ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι πράττουν τὴν ἀνομίαν,

ζοῦν μέσα εἰς τὴν παρανομίαν.

ταχὺ 2 διότι αὐτοὶ γρήγορα σὰν τὸ χορτάρι θὰ ξηρανθοῦν. 2 Ἡ εὐτυχία των εἶναι προσωρινή. Διότι γρήγορα σὰν χορτάρι θὰ
ὡσεὶ Καὶ σὰν τὴν πρασίνην χλόην θὰ μαρανθοῦν καὶ θὰ ἀποξηρανθοῦν καὶ σὰν τὴν πρασίνην χλόην ταχέως θὰ μαρανθοῦν.
ταχὺ πέσουν εἰς τὸ ἔδαφος.

ἀποπεσοῦνται.
36,3 Ἔλπισον ἐπὶ Κύριον καὶ 3 Στήριξε τὴν ἐλπίδα σου εἰς τὸν Κύριον, πρᾶττε τὸ 3 Στήριξε τὴν ἐλπίδα σου εἰς τὸν Κύριον καὶ ἐργάζου τὸ ἀγαθὸν εἰς
ποιεῖ

χρηστότητα

κατασκήνου

τὴν

γῆν,

καὶ ἀγαθὸν καὶ ἔτσι ἀσφαλὴς καὶ εἰρηνικὸς θὰ κατοικήσῃς ὅλους, καὶ τότε ἀφόβως καὶ ἀσφαλῶς θὰ κατοικήσῃς εἰς τὴν
καὶ εἰς τὴν γῆν τῆς Ἐπαγγελίας, καὶ ἀπὸ τὸν καλὸν εὐλογημένην γῆν τῆς ἐπαγγελίας, καὶ ὁ Κύριος ὡς καλὸς ποιμὴν θὰ

ποιμανθήσῃ ἐπὶ τῷ πλοῦτῳ ποιμένα, τὸν Θεόν, θὰ ποιμανθῇς μὲ στοργὴν καὶ θὰ σὲ ποιμάνῃ καὶ θὰ σὲ διαθρέψῃ μὲ τὸν πλοῦτον της.
αὐτῆς.

ἀπολαύσῃς τὸν πλοῦτον τῆς χώρας, ὅπου κατοικεῖς.

36,4 Κατατρύφησον τοῦ Κυρίου, 4 Ἐντρύφημά σου καὶ χαρά σου ἂς εἶναι ὁ Κύριος καὶ 4 Ἀπόλαυσε τὸν Κύριον διὰ τῆς πρὸς αὐτὸν ἀγάπης καὶ ἀφωσιωμένης
καὶ δώσει σοι τὰ αἰτήματα τῆς αὐτὸς
καρδίας σου.

θὰ

σοῦ

δώσῃ

κάθε

ἀγαθὸν

ὑλικὸν

καὶ λατρείας, καὶ θὰ σοῦ δώσῃ Ἐκεῖνος ὅ,τι ποθεῖ καὶ ζητεῖ ἡ καρδία σου.

πνευματικόν, ποὺ ποθεῖ ἡ καρδία σου.

36,5 Ἀποκάλυψον πρὸς Κύριον 5 Φανερὸν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μὲ πλήρη ἐμπιστοσύνην 5 Φανέρωσε πρὸς τὸν Κύριον μετὰ πάσης ἐμπιστοσύνης τὸν δρόμον
τὴν ὁδόν σου καὶ ἔλπισον ἐπ' νὰ ἔχῃς πάντοτε τὸν δρόμον τῆς ζωῆς σου. Ἔχε εἰς καὶ τὰς ἐπιδιώξεις καὶ ἀνάγκας τῆς ζωῆς σου καὶ ἔλπισον εἰς αὐτὸν
αὐτόν, καὶ αὐτὸς ποιήσει

αὐτὸν τὰς ἐλπίδας σου καὶ αὐτὸς θὰ πράξῃ εἰς σὲ καὶ αὐτὸς θὰ κάμῃ ἐκεῖνα ποὺ ζητεῖς καὶ χρειάζεσαι.
ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον σὲ συμφέρει καὶ σὲ χαροποιεῖ.

36,6 καὶ ἐξοίσει ὡς φῶς τὴν 6 Θὰ φανερώσῃ καὶ θὰ προβάλῃ αὐτὸς τὸ δίκαιόν σου 6 Καὶ θὰ φανερώσῃ αὐτὸς τὸ δίκαιόν σου περίλαμπρον σὰν τὸ φῶς,
δικαιοσύνην σου καὶ τὸ κρίμα λαμπρὸν ὡσὰν τὸ φῶς, καὶ θὰ κάμῃ ὁλόφωτον τὴν καὶ θὰ παρουσιάσῃ τὴν περὶ σοῦ δικαίαν ψῆφον καὶ κρίσιν του
δικαίαν του κρίσιν ὑπὲρ σοῦ, ὡσὰν τὸν μεσημβρινὸν φαεινὴν καὶ ἀπαστράπτουσαν, ὅπως εἶναι ὁ ἥλιος τὸ μεσημέρι.
ἥλιον.
36,7 Ὑποτάγηθι τῷ Κυρίῳ καὶ 7 Νὰ ὑποταχθῇς εἰς τὸν Κύριον καὶ αὐτὸν νὰ 7 Δείκνυε ὑποταγὴν πρὸς τὸν Κύριον καὶ μετ’ ἐλπίδος καὶ
ἱκέτευσον

αὐτόν·

μὴ παρακαλῇς θερμῶς διὰ τῆς προσευχῆς σου. Μὴ ἀφήσῃς ἐμπιστοσύνης παρακάλει αὐτόν· μὴ παροξύνεσαι καὶ μὴ ζηλεύῃς διὰ
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σου ὡς μεσημβρίαν.

παραζήλου

ἐν

κατευοδουμένῳ

ἐν

τῷ νὰ καταλάβῃ ποτὲ τὴν καρδίαν σου ἡ ζήλεια καὶ ὁ τὸν εὐδοκιμοῦντα καὶ προοδεύοντα εἰς τὸν δρόμον τῆς ζωῆς τοῦ
τῇ

ὁδῷ φθόνος διὰ τὸν ἄνθρωπον, ποὺ εὐδοκιμεῖ εἰς τὴν ζωήν ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖος δὲν παύει ἀπὸ τοῦ νὰ ἐργάζεται τὴν παρανομίαν.

αὐτοῦ ἐν ἀνθρώπῳ ποιοῦντι του, ὁ ὁποῖος ὅμως πράττει παρανομίας.
παρανομίαν.
36,8 Παῦσαι ἀπὸ ὀργῆς καὶ 8 Παῦσε νὰ ἀγανακτῇς δι' αὐτόν. Ἄφησε κατὰ μέρος 8 Παῦσον νὰ ὀργίζεσαι ἀγανακτῶν ἐπὶ τῇ εὐτυχίᾳ τῶν ἁμαρτωλῶν,
ἐγκατάλιπε

θυμόν,

μὴ κάθε θυμόν. Πρόσεξε, μὴ τὸν ζηλεύῃς, ὥστε καὶ σὺ νὰ καὶ ἄφησε κάθε θυμόν, ἀκόμη καὶ ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος εἶναι δυνατὸν νὰ

παραζήλου ὥστε πονηρεύσθαι· σκέπτεσαι πονηρά, ὅπως ἐκεῖνος.

διεγείρεται μέσα σου, ὅταν βλέπῃς τοὺς ἀσεβεῖς ἐκ τῆς εὐτυχίας τῶν
ἀποθρασυνομένους. Πρόσεξε μήπως παρασυρθῇς ἀπὸ ζήλειαν, ὥστε
καὶ σὺ νὰ πονηρεύεσαι, καθὼς ἐκεῖνοι.

36,9

ὅτι

οἱ

πονηρευόμενοι 9 Διότι ὅλοι αὐτοί, οἱ ὁποῖοι σκέπτονται τὸ πονηρὸν καὶ 9 Διότι αὐτοί, ποὺ πράττουν τὸ κακόν, θὰ ἐξολοθρευθοῦν, αὐτοὶ δὲ ποὺ

ἐξολοθρευθήσονται,

οἱ

δὲ πράττουν τὸ κακόν, θὰ ἐξολοθρευθοῦν. Ὅσοι ὅμως μὲ μὲ ὑπομονητικὴν ἐλπίδα προσμένουν τὴν προστασίαν τοῦ Κυρίου, θὰ

ὑπομένοντες τὸν Κύριον αὐτοὶ πίστιν εἰς τὸν Κύριον ὑπομένουν τὰς θλίψεις καὶ κληρονομήσουν τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς.
κληρονομήσουσι γῆν.

ἀναμένουν ἀπὸ τὸν Κύριον τὴν λύτρωσιν, αὐτοὶ θὰ
ἔχουν ὡς παντοτεινὴν καὶ ἀσφαλῆ κληρονομίαν των
τὴν γῆν καὶ τὰ ἀγαθά της.

36,10 Καὶ ἔτι ὀλίγον καὶ οὐ μὴ 10 Κάμε ὑπομονήν· ὀλίγος καιρὸς ἀκόμη θὰ περάσῃ καὶ 10 Μὴ ζηλεύσῃς τὴν εὐτυχίαν τοῦ ἁμαρτωλοῦ. Περίμενε, καὶ ὀλίγος
ὑπάρξῃ

ὁ

ἁμαρτωλός,

καὶ ὁ ἁμαρτωλός, τοῦ ὁποίου σὺ σήμερον τὴν εὐτυχίαν καιρὸς θὰ παρέλθῃ ἀκόμη, καὶ ὁ ἁμαρτωλὸς αὐτός, ποὺ τώρα εὐτυχεῖ,

ζητήσεις τὸν τόπον αὐτοῦ καὶ ἠμπορεῖ νὰ ζηλεύῃς, δὲν θὰ ὑπάρχῃ πλέον. Θὰ δὲν θὰ ὑπάρχῃ καὶ θὰ ζητήσῃς τὸν τόπον ποὺ κατεῖχε περίβλεπτος καὶ
οὐ μὴ εὕρῃς·

ἀναζητήσῃς τὸν τόπον, εἰς τὸν ὁποῖον αὐτὸς εἶχε ζήσει δὲν θὰ τὸν εὕρης.
εὐτυχής, καὶ δὲν θὰ τὸν εὕρῃς.

36,11

οἱ

κληρονομήσουσι

δὲ

πρᾳεῖς 11 Ἐξ ἀντιθέτου αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι εἶναι πρᾶοι καὶ ἔγιναν 11 Αὐτοὶ ὅμως ποὺ διὰ τῆς δοκιμασίας τῶν θλίψεων ἐταπεινώθησαν
γῆν

καὶ πρᾶοι διὰ μέσου τῶν θλίψεων, θὰ εἶναι οἱ παντοτεινοὶ καὶ ἔγιναν πρᾶοι, θὰ κληρονομήσουν τὴν γῆν μὴ ἐξαφανιζόμενοι

κατατρυφήσουσιν ἐπὶ πλήθει κληρονόμοι τῆς γῆς τῆς Ἐπαγγελίας. Θὰ ἐντρυφοῦν εἰς ἀδόξως ἐξ αὐτῆς ὡς οἱ ἀσεβεῖς, καὶ θὰ ἀπολαύσουν ἐν τρυφῇ τὰ
εἰρήνης.
36,12

τὰ πλούσια ἀγαθά της καὶ θὰ ζοῦν μὲ πολλὴν εἰρήνην. ἀγαθά της γεμᾶτοι εἰρήνην.
Παρατηρήσεται

ὁ 12 Μὲ μῖσος εἰς τὴν καρδίαν θὰ παρατηρήσῃ ὁ 12 Μὲ ἀπέχθειαν θὰ παρατηρήσῃ τὸν δίκαιον ὁ ἁμαρτωλὸς καὶ θὰ

βρύξει ἐπ' αὐτὸν τοὺς ὀδόντας ὀδόντας του ἐναντίον αὐτοῦ.

σάρκας του.

αὐτοῦ·
36,13 ὁ δὲ Κύριος ἐκγελάσεται 13 Ὁ Κύριος ὅμως θὰ γελάσῃ εἰς βάρος τοῦ ἁμαρτωλοῦ, 13 Ὁ Κύριος ὅμως θὰ γελάσῃ εἰς βάρος τοῦ ἁμαρτωλοῦ· διότι
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ἁμαρτωλὸς τὸν δίκαιον καὶ ἁμαρτωλὸς τὸν δίκαιον καὶ θὰ τρίξῃ μὲ μανίαν τοὺς τρίξῃ μὲ μανίαν τοὺς ὀδόντάς του, ζητῶν εἰ δυνατὸν νὰ μασήσῃ τὰς

αὐτὸν ὅτι προβλέπει ὅτι ἥξει ἡ διότι προβλέπει, ὅτι θὰ ἔλθῃ ἡ ἡμέρα τῆς τιμωρίας του προβλέπει ὅτι ἀσφαλῶς θὰ ἔλθῃ ἡ ἡμέρα τῆς καταδίκης του καὶ τοῦ
ἡμέρα αὐτοῦ.

καὶ τοῦ ἀφανισμοῦ του.

36,14 Ρομφαίαν ἐσπάσαντο οἱ 14 Ἐγύμνωσαν τὴν
ἁμαρτωλοί,

ἐνέτειναν

ἀφανισμοῦ του.
σπάθην των

οἱ

ἁμαρτωλοί. 14 Ἐγύμνωσαν τὸ ξίφος των οἱ ἁμαρτωλοί, ἕτοιμοι νὰ πλήξουν ἐκ τοῦ

τόξον Ἐτέντωσαν τὸ τόξον των, διὰ νὰ κτυπήσουν μὲ αὐτὸ πλησίον τὸν δίκαιον, καὶ ἐτέντωσαν τὸ τόξον των, ἵνα ἀπὸ μακρὰν

αὐτῶν τοῦ καταβαλεῖν πτωχὸν καὶ ρίψουν κατὰ γῆς νεκρὸν τὸν ταλαιπωρημένον καὶ κτυπήσουν καὶ ρίψουν κάτω τὸν πτωχὸν καὶ ἀπροστάτευτον, ποὺ
καὶ πένητα, τοῦ σφάξαι τοὺς τὸν πτωχόν, καὶ μὲ τὴν μάχαιράν των νὰ σφάξουν μόνην ἐλπίδα του ἔχει τὸν Θεόν, καὶ ἶνα μὲ τὴν μάχαιράν των
εὐθεῖς τῇ καρδίᾳ·

ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν εὐθεῖαν καὶ εἰλικρινῆ σφάξουν τοὺς μὴ ἔχοντας δόλον καὶ πονηρίαν εἰς τὴν καρδίαν των.
τὴν καρδίαν.

36,15

ἡ

ρομφαία

αὐτῶν 15 Ἡ ρομφαία των θὰ εἰσέλθῃ καὶ θὰ διαπεράσῃ τὴν 15 Ἡ μάχαιρά των εἴθε νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὰς καρδίας των, καὶ εἴθε νὰ

εἰσέλθοι εἰς τὰς καρδίας αὐτῶν ἰδικήν των καρδίαν, τὰ δὲ τόξα των θὰ συντριβοῦν.

συντριβοῦν τὰ τόξα των. Ἂς ματαιωθοῦν αἱ ἐπιβουλαί των, καὶ ἂς

καὶ τὰ τόξα αὐτῶν συντριβείη.

πέσουν αὐτοὶ εἰς τὸν λάκκον, ποὺ ἔσκαψαν πρὸς ὄλεθρον τοῦ δικαίου.

36,16

Κρεῖσσον

δικαίῳ

ὀλίγον

ὑπὲρ

τῷ 16 Τὸ ὀλίγον, ἀλλὰ τίμιον, τοῦ δικαίου ἀνθρώπου εἶναι 16 Τί σημαίνει, ἐὰν οἱ ἁμαρτωλοὶ πρὸς καιρὸν πλουτοῦν; Τὸ ὀλίγον,

πλοῦτον πολυτιμότερον ἀπὸ τὰ πολλὰ πλούτη τῶν ἁμαρτωλῶν. ποὺ ἔχει ὁ δίκαιος, εἶναι πολὺ προτιμότερον καὶ πολὺ καλύτερον δι’

ἁμαρτωλῶν πολύν·
36,17

αὐτόν, παρὰ ὁ πολὺς πλοῦτος τῶν ἁμαρτωλῶν.

Ὅτι

ἁμαρτωλῶν

βραχίονες 17 Διότι οἱ βραχίονες τῶν ἁμαρτωλῶν, ποὺ φαίνονται 17 Διότι οἱ βραχίονες τῶν ἁμαρτωλῶν, ποὺ φαίνονται τώρα ἰσχυροί, θὰ
συντριβήσονται, σήμερον τόσον ἰσχυροί, θὰ συντριβοῦν μετ' ὀλίγον. Ὁ συντριβοῦν, καὶ θὰ ἐξαφανισθῇ ἡ δύναμις καὶ ἡ ἐπιρροή των, τοὺς

ὑποστηρίζει δὲ τοὺς δικαίους ὁ δὲ Θεὸς ὑποστηρίζει καὶ ὑπερασπίζει τοὺς δικαίους.

δικαίους ὅμως ὑποστηρίζει ὁ Θεός, καὶ αὐτὸς εἶναι ἡ ἄθραυστος καὶ

Κύριος.

ἀκαταγώνιστος δύναμίς των.

36,18

Γινώσκει

Κύριος

τὰς 18 Ὁ Κύριος γνωρίζει πολὺ καλὰ καὶ ἐκτιμᾷ τοὺς 18 Παρακολουθεῖ στοργικῶς καὶ γνωρίζει ὁ Κύριος τὴν ὅλην ζωὴν τῶν

ὁδοὺς τῶν

ἀμώμων, καὶ ἡ δρόμους

κληρονομία

αὐτῶν

εἰς

αἰῶνα ἔσται·

τῆς

ζωῆς

τῶν

δικαίων

καὶ

εἰλικρινῶν εὐσεβῶν

καὶ

ἀμέμπτων

μεθ’

ὅλων

τῶν

λεπτομερειῶν

καὶ

τὸν ἀνθρώπων. Καὶ μὲ τὴν προστασίαν Του ἡ κληρονομία περισπασμῶν της, καὶ ἡ κληρονομία των εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας
των εἰς τὴν γῆν τῶν πατέρων των θὰ εἶναι παντοτεινὴ θὰ εἶναι παντοτεινὴ διαβιβαζομένη εἰς τοὺς ἀπογόνους των ἐπὶ
ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεάν.

αἰῶνας μακρούς.

36,19 οὐ καταισχυνθήσονται ἐν 19 Δὲν θὰ ἐντροπιασθοῦν αὐτοὶ εἰς περιστάσεις 19 Δὲν θὰ ἐντροπιασθοῦν διαψευδομένων τῶν ἐλπίδων των εἰς
καιρῷ πονηρῷ καὶ ἐν ἡμέραις δυσκόλους, ἀλλὰ τουναντίον καὶ εἰς ἐποχὴν λιμοῦ θὰ καιροὺς δυσκολίας καὶ κινδύνων, καὶ εἰς ἡμέρας πείνης καὶ στερήσεων
36,20

Ὅτι

οἱ

χορτάσουν.

θὰ χορτασθοῦν.

ἁμαρτωλοὶ 20 Ἐνῷ ἐξ ἀντιθέτου οἱ ἁμαρτωλοὶ θὰ ἐξολοθρευθοῦν. 20 Διότι οἱ ἁμαρτωλοὶ θὰ ἐξολοθρευθοῦν, καὶ οἱ ἐχθροὶ τοῦ Κυρίου

ἀπολοῦνται, οἱ δὲ ἐχθροὶ τοῦ Οἱ ἐχθροὶ αὐτοὶ τοῦ Κυρίου ἀμέσως μόλις δοξασθοῦν εὐθὺς ὡς δοξασθοῦν καὶ ὑψωθοῦν, ἀμέσως μετὰ βραχεῖαν καὶ
Κυρίου ἅμα τῷ δοξασθῆναι ἀνερχόμενοι εἰς μεγάλα ἀξιώματα καὶ πλούτη, θὰ προσωρινὴν λάμψιν θὰ ἐκλείψουν σὰν ἀποπνικτικός, ἀλλὰ καὶ
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λιμοῦ χορτασθήσονται.

αὐτοὺς

καὶ

ἐκλείποντες

ὑψωθῆναι ἐξαφανισθοῦν, ὅπως διαλύεται καὶ ἐξαφανίζεται ὁ συντόμως διαλυόμενος καπνός.

ὡσεὶ

καπνὸς καπνός.

ἐξέλιπον.
36,21 Δανείζεται ὁ ἁμαρτωλὸς 21 Θὰ πτωχύνῃ ὁ ἁμαρτωλὸς πλούσιος. Θὰ εὑρεθῇ εἰς 21 Εὑρίσκεται εἰς τὴν ἀνάγκην νὰ δανεισθῇ ὁ χθὲς βαθύπλουτος
καὶ οὐκ ἀποτίσει, ὁ δὲ δίκαιος τὴν ἀνάγκην νὰ ζητήσῃ δάνειον δὲν θὰ ἠμπορέσῃ ὅμως ἁμαρτωλός, καὶ δὲν θὰ ἠμπορέσῃ λόγῳ τῆς ἐσχάτης ἀνεχείας του νὰ
οἰκτείρει καὶ δίδωσιν·

λόγῳ τῆς πτωχείας του νὰ τὸ ἀποδώσῃ. Ὁ δίκαιος ἐξοφλήσῃ τὸ χρέος του, ὁ δίκαιος ὅμως θὰ συμπαθῇ καὶ θὰ ἐλεῇ τοὺς
ὅμως, πλούσιος μὲ τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ, θὰ συμπαθῇ στερουμένους καὶ πτωχούς, ἀλλὰ καὶ θὰ ἔχῃ πάντοτε, ὥστε νὰ εἶναι
πάντοτε τοὺς πτωχοὺς καὶ τοὺς ἔχοντας ἀνάγκην, καὶ εἰς θέσιν νὰ δίδῃ καὶ νὰ συντρέχῃ αὐτούς.
θὰ δίδῃ πρὸς αὐτοὺς βοήθειαν.

36,22 ὅτι οἱ εὐλογοῦντες αὐτὸν 22 Διότι ὅσοι μὲ τὰ λόγια καὶ μὲ τὰ ἔργα των δοξάζουν 22 Διότι οἰ εὐλογοῦντες καὶ δοξάζοντες τὸν Θεὸν θὰ κληρονομήσουν
κληρονομήσουσι

γῆν,

οἱ

καταρώμενοι

αὐτὸν της. Ἐκεῖνοι ὅμως, οἱ ὁποῖοι τὸν βλασφημοῦν, θὰ βλασφημοῦν, θὰ ἐξολοθρευθοῦν.

ἐξολοθρευθήσονται.
36,23

Παρὰ

διαβήματα

δὲ τὸν Κύριον, θὰ κληρονομήσουν τὴν γῆν μὲ τὰ ἀγαθά τὴν γῆν καὶ τὰ ἀγαθά της, αὐτοὶ δὲ ποὺ καταρῶνται αὐτὸν καὶ τὸν
ἐξολοθρευθοῦν.

Κυρίου

τὰ 23

Ἀπὸ

τὸν

Κύριον

σταθερῶς

καὶ

ἀσφαλῶς 23 Ἀπὸ τὸν Κύριον διευθύνονται πρὸς ἐπιτυχίαν αἱ λεπτομέρειαι καὶ

ἀνθρώπου κατευθύνονται τὰ βήματα τῆς ζωῆς τοῦ ἀγαθοῦ τύχαι τῆς ζωῆς τοῦ ἀγαθοῦ ἀνθρώπου, καὶ τὴν ὅλην πορείαν τοῦ βίου

κατευθύνεται, καὶ τὴν ὁδὸν ἀνθρώπου πρὸς ἐπιτυχίαν καὶ εὐτυχίαν, διότι τὸν τοῦ θὰ εὐλογῇ καὶ θὰ ἀποδέχεται ὁ Θεὸς κατευοδώνων αὐτήν, ὥστε
αὐτοῦ θελήσει σφόδρα·

τρόπον τῆς ζωῆς του ἐγκρίνει καὶ ἀποδέχεται πλήρως ὁ πάντοτε νὰ εἶναι ἀρεστὴ ἐνώπιόν του.
Κύριος.

36,24

ὅταν

πέσῃ,

οὐ 24 Καὶ ὅταν ἀκόμη ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος πέσῃ, δὲν θὰ 24 Ὅταν ὁ δίκαιος προσκρούσῃ κάπου καὶ πέσῃ, δὲν θὰ ραγίσῃ καὶ δὲν

καταρραχθήσεται, ὅτι Κύριος ραγίσῃ, δὲν θὰ συντριβῇ, διότι ὁ Κύριος θὰ τὸν θὰ συντριβῇ, διότι ὁ Κύριος θέτει ὑποκάτω τὴν χεῖρα του καὶ τὸν
ἀντιστηρίζει χεῖρα αὐτοῦ.

ὑποβαστάσῃ, θὰ τὸν συγκρατήσῃ ἀπὸ τὸ χέρι.

ὑποβαστάζει.

36,25 Νεώτερος ἐγενόμην καὶ 25 Ὑπῆρξα νέος καὶ τώρα ἐγήρασα. Καθ' ὅλον δὲ αὐτὸ 25 Ὑπῆρξα νεώτερος ἄλλοτε καὶ ἐγήρασα βεβαίως τώρα, ἀλλὰ δὲν
γὰρ ἐγήρασα καὶ οὐκ εἶδον τὸ διάστημα τῆς ζωῆς μου δὲν εἶδον δίκαιον ἄνθρωπον εἶδα ὁ δίκαιος νὰ δυστυχῆ καὶ νὰ εἶναι ἔρημος καὶ ἐγκαταλελειμμένος,
δίκαιον

ἐγκαταλελειμμένον, νὰ ἐγκαταλείπεται ἀπὸ τὸν Θεόν, οὔτε τοὺς ἀπογόνους οὔτε εἶδα τοὺς ἀπογόνους του νὰ ψωμοζητοῦν.

οὐδὲ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ζητοῦν των νὰ ζητιανεύουν ψωμί.
36,26 ὅλην τὴν ἡμέραν ἐλεεῖ 26 Ὅλας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς του συμπαθεῖ ὁ δίκαιος 26 Ὅλην τὴν ἡμέραν ὁ δίκαιος ἐξακολουθεῖ νὰ δίδῃ ἐλεημοσύνην καὶ
καὶ δανείζει ὁ δίκαιος, καὶ τὸ τοὺς ἔχοντας ἀνάγκην καὶ τοὺς ἐλεεῖ. Καὶ ὅμως παρ' νὰ δανείζῃ τοὺς εἰς στενόχωρον ἀνάγκην εὑρισκομένους, καὶ ὅμως οἱ
σπέρμα αὐτοῦ εἰς εὐλογίαν ὅλα ὅσα δίδει, οἱ ἀπόγονοί του δὲν θὰ στερηθοῦν, ἀλλὰ ἀπόγονοί

του

δὲν θὰ εὐρεθοῦν εἰς

ἔνδειαν

καὶ χρηματικὴν
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ἄρτους·

ἔσται.

θὰ ζοῦν μέσα εἰς τὰς εὐλογίας τοῦ Θεοῦ.

στενοχώριαν, ἀλλὰ θὰ ἀπολαμβάνουν τὰς θείας εὐλογίας.

36,27 Ἔκκλινον ἀπὸ κακοῦ καὶ 27 Τραβήξου μακρυὰ ἀπὸ τὸ κακὸν καὶ πρᾶττε πάντοτε 27 Ἀπομακρύνθητι ἀπὸ τὸ κακὸν καὶ κάμε τὸ ἀγαθὸν γινόμενος
ποίησον

ἀγαθὸν

καὶ τὸ καλόν. Τότε θὰ κατοικήσῃς μονίμως καὶ ἀσφαλῶς εὐεργετικὸς πρὸς ὅλους, καὶ ὡς ἀνταμοιβὴν θὰ ἔχῃς ὅτι θὰ

κατασκήνου εἰς αἰῶνα αἰῶνος· εἰς τὴν ἱερὰν γῆν τῶν πατέρων σου,

κατασκήνωσῃς παντοτεινὰ καὶ αἰωνίως εἰς τὰς οὐρανίους σκηνάς.

36,28 ὅτι Κύριος ἀγαπᾷ κρίσιν 28 διότι ὁ Κύριος ἀγαπᾷ τὴν δικαίαν κρίσιν. Καὶ διὰ 28 Θὰ ἔχῃς δὲ τὴν ἀνταπόδοσιν ταύτην, διότι ὁ Κύριος εἶναι
καὶ

οὐκ

ἐγκαταλείψει

τοὺς τοῦτο δὲν θὰ ἐγκαταλείψῃ ποτὲ τοὺς ἀφωσιωμένους εἰς φιλοδίκαιος καὶ ἀγαπᾷ νὰ κρίνῃ δικαίως, καὶ δὲν θὰ ἐγκαταλείψῃ

ὁσίους αὐτοῦ, εἰς τὸν αἰῶνα αὐτόν, ἀλλὰ θὰ τοὺς προστατεύῃ. Καὶ ἔτσι αὐτοὶ κάτω ἀπροστατεύτους τοὺς ἀφωσιωμένους εἰς αὐτόν· θὰ διαφυλαχθοῦν
φυλαχθήσονται·

ἄνομοι

δὲ ἀπὸ

τὴν

θείαν

προστασίαν

θὰ

διαφυλάσσωνται οὗτοι ὑπὸ τῆς προνοίας τοῦ αἰωνίως· οἱ ἄνομοι ὅμως καὶ οἱ φαῦλοι θὰ

ἐκδιωχθήσονται, καὶ σπέρμα πάντοτε ἀσφαλεῖς. Ἐξ ἀντιθέτου οἱ παράνομοι θὰ ἐκδιωχθοῦν καὶ οἱ ἀπόγονοι τῶν ἀσεβῶν θὰ ἐξολοθρευθοῦν.
ἀσεβῶν ἐξολοθρευθήσεται.

ἐξολοθρευθοῦν καὶ θὰ ἐκδιωχθοῦν ἀπὸ τὸν τόπον των.
Καὶ οἱ ἀπόγονοι ἀκόμη τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων θὰ
ἐξολοθρευθοῦν.

36,29

Δίκαιοι

δὲ 29 Οἱ δὲ δίκαιοι θὰ εἶναι οἱ παντοτεινοὶ κληρονόμοι τῆς 29 Ἀντιθέτως οἱ δίκαιοι θὰ λάβουν ὡς κληρονομίαν τὴν γῆν τῆς

κληρονομήσουσι

γῆν

κατασκηνώσουσιν

εἰς

καὶ γῆς τῆς Ἐπαγγελίας καὶ εἰς αὐτὴν θὰ ἐγκατασταθοῦν ἐπαγγελίας καὶ τὰ ἀγαθά της, καὶ διὰ τῶν ὁλονὲν διαδεχομένων
αἰῶνα μονίμως εἰς αἰῶνας αἰώνων.

αἰῶνος ἐπ' αὐτῆς.

ἀλλήλους ἀπογόνων των θὰ κατοικήσουν ἐπ' αὐτῆς εἰς μακροὺς
αἰῶνας.

36,30 Στόμα δικαίου μελετήσει 30 Ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ δικαίου ἀνθρώπου θὰ ἐξέρχωνται 30 Ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ δικαίου θὰ ἀκούεται σοφία, διότι θὰ βγαίνουν
σοφίαν, καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ αἱ σοφαὶ σκέψεις καὶ κρίσεις τῆς διανοίας του, καὶ ἡ πάντοτε ἀπὸ αὐτὸ τὰ ὅσα οὗτος ἐκ τῆς μελέτης τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ
λαλήσει κρίσιν.

γλῶσσα του θὰ λαλῇ πάντοτε τὸ δίκαιον καὶ τὸ ὀρθόν. διδάσκεται, καθὼς καὶ ἡ γλῶσσα του θὰ λαλῇ πάντοτε τὰ ὀρθὰ καὶ τὰ
ὑπὸ τῆς ἀληθείας καὶ εὐθείας κρίσεως ἐμπνεόμενα.

36,31 Ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ 31 Ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ εἶναι χαραγμένος μονίμως εἰς τὴν 31 Ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ του εἶναι χαραγμένος μέσα εἰς τὴν καρδίαν του
ἐν

καρδίᾳ

αὐτοῦ,

καὶ

ὑποσκελισθήσεται

οὐκ καρδίαν του. Διὰ τοῦτο δὲν θὰ ὑποσκελισθῇ ἀπὸ καὶ δὲν θὰ σκοντάψῃ οὔτε εἰς τοὺς λόγους καὶ τὰς σκέψεις του, οὔτε
τὰ κανένα ὁρατὸν ἢ ἀόρατον ἐχθρὸν καὶ δὲν θὰ σκοντάψῃ εἰς τὴν ἐξωτερικὴν συμπεριφοράν του.

διαβήματα αὐτοῦ.

εἰς τὰ βήματα τῆς ζωῆς του.

36,32 Κατανοεῖ ὁ ἁμαρτωλὸς 32 Ὁ ἁμαρτωλὸς παραμονεύει τὸν δίκαιον καὶ ζητεῖ 32 Παρακολουθεῖ καὶ παραμονεύει ὁ ἁμαρτωλὸς τὸν δίκαιον,
δίκαιον

καὶ

ζητεῖ

θανατῶσαι αὐτόν,
36,33

ὁ

δὲ

ἐγκαταλίπῃ

Κύριος
αὐτὸν

τοῦ εὐκαιρίαν νὰ τὸν θανατώσῃ.

λαμβάνων πλήρη γνῶσιν τῶν κινήσεων καὶ τῶν ἐνεργειῶν αὐτοῦ, καὶ
ζητεῖ νὰ εὕρῃ εὐκαιρίαν διὰ νὰ τὸν θανατώσῃ.

οὐ
εἰς

μὴ 33 Ὁ Κύριος ὅμως δὲν θὰ ἐγκαταλείψῃ καὶ δὲν θὰ 33 Ὁ Κύριος ὅμως κατ' οὐδένα λόγον δὲν θὰ τὸν ἐγκαταλίπῃ νὰ
τὰς ἀφήσῃ ἀβοήθητον τὸν δίκαιον εἰς τὰ χέρια τοῦ περιέλθῃ εἰς τὰς χεῖρας καὶ τὴν ἐξουσίαν ἐκείνου, οὔτε θὰ καταδικάσῃ
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τὸν

χεῖρας

αὐτοῦ,

καταδικάσηται

οὐδὲ

μὴ ἁμαρτωλοῦ. Οὔτε θὰ τὸν ἀφήσῃ νὰ καταδικασθῇ, ὅταν ὁ Κύριος τὸν δίκαιον, ὅταν θὰ κρίνεται μετὰ τοῦ ἐπιβουλευθέντος

αὐτόν,

ὅταν θὰ κρίνεται ἐν ἀντιδικία μὲ τὸν ἐπιβουλευθέντα αὐτὸν αὐτὸν ἁμαρτωλοῦ.

κρίνηται αὐτῷ.

ἁμαρτωλόν.

36,34 Ὑπόμεινον τὸν Κύριον 34 Δεῖξε ὑπομονήν, περίμενε μὲ ἐλπίδα τὴν ἐπέμβασιν 34 Ἀνάμεινον μετὰ καρτερικῆς ἐλπίδος τὴν ἐπέμβασιν καὶ προστασίαν
καὶ φύλαξον τὴν ὁδὸν αὐτοῦ, καὶ προστασίαν τοῦ Κυρίου. Φύλαξε καὶ ζῆσε σύμφωνα τοῦ Κυρίου, καὶ φύλαξον τὰ προστάγματα, κατὰ τὰ ὁποῖα μᾶς
καὶ

ὑψώσει

τοῦ μὲ τὰς ἐντολάς του. Καὶ αὐτὸς θὰ σὲ δοξάσῃ, θὰ σὲ παρήγγειλε νὰ συμπεριφερώμεθα καὶ νὰ βαδίζωμεν· καὶ πολὺ

κατακληρονομῆσαι γῆν· ἐν τῷ ἀναδείξῃ μέγαν, ὥστε νὰ κληρονομήσῃς τὴν γῆν τῆς σύντομα θὰ σὲ ὑψώσῃ καὶ θὰ σὲ ἀναδείξῃ μέγαν, διὰ νὰ
ἐξολοθρεύεσθαι

ἁμαρτωλοὺς Ἐπαγγελίας καὶ τὰ ἀγαθά της. Θὰ ἴδῃς δὲ μὲ τὰ ἴδια κληρονομήσῃς τὴν γῆν καὶ τὰ ἀγαθά της ἀπολαμβάνων πᾶσαν

ὄψει.

σου

τὰ

μάτια

τοὺς

ἁμαρτωλούς,

ἐξολοθρεύονται, ἀπὸ τὸν Κύριον.
36,35

Εἶδον

τὸν

ὅταν

θὰ εὐτυχίαν ἐν αὐτῇ· θὰ ἴδῃς δὲ μὲ τοὺς ἰδίους σου ὀφθαλμοὺς τοὺς
ἁμαρτωλούς, ὅταν θὰ ἐξολοθρεύωνται.

ἀσεβῆ 35 Εἶδα τὸν ἀσεβῆ νὰ ἀκμάζῃ, νὰ ὑπερυψώνεται 35 Εἶδον τὸν ἀσεβῆ νὰ ἀκμάζῃ, νὰ ὑπερυψοῦται πανίσχυρος καὶ νὰ

ὑπερυψούμενον

καὶ πανίσχυρος, νὰ ψηλώνῃ ὡσὰν τὰ αἰωνόβια κέδρα τοῦ ἐξαπλώνῃ τὴν ἐπιρροήν του σὰν τὰς κέδρους τοῦ Λιβάνου.

ἐπαιρόμενον ὡς τὰς κέδρους Λιβάνου.
τοῦ Λιβάνου·
36 καὶ παρῆλθον, καὶ ἰδοὺ οὐκ 36 Μόλις ὅμως ἐπέρασα πάλιν ἀπὸ ἐκεῖ καὶ ἰδού, αὐτὸς 36 Καὶ μόλις ἐπρόφθασα νὰ περάσω ἀπ' ἐκεῖ, καὶ ἰδοὺ οὗτος ἐν τῷ
ἦν, καὶ ἐζήτησα αὐτόν, καὶ οὐχ δὲν ὑπῆρχε πλέον. Ἐγύρισα πίσῳ, ἀνεζήτησα νὰ τὸν μεταξὺ εἶχεν ἐκλείψει. Καὶ ἐπέρασα ἐκ νέου καὶ ἐζήτησα αὐτὸν καὶ δὲν
εὑρέθη ὁ τόπος αὐτοῦ.

εὔρῳ, ἀλλὰ δὲν ἠμπόρεσα νὰ εὔρω οὔτε τὸν τόπον, εἰς εὑρέθη ὄχι μόνον αὐτός, ἀλλ’ οὔτε ὁ τόπος, ποὺ εὑρίσκετο προτήτερα
τὸν ὁποῖον προηγουμένως κατοικοῦσε.

ὑψωμένος καὶ ἀγέρωχος. Κάθε ἴχνος του ἐχάθη.

36,37 Φύλασσε ἀκακίαν καὶ ἴδε 37 Προσπάθει σὺ νὰ εἶσαι ἄκακος. Βλέπε πάντοτε 37 Προσπάθει νὰ εἶσαι ἄκακος καὶ ἀπονήρευτος καὶ βλέπε πάντοτε
εὐθύτητα,

ὅτι

ἐγκατάλειμμα

ἐστὶν μπροστά σου τὸν εὐθὺν δρόμον τοῦ Θεοῦ, διότι ὁ τὸν εὐθὺν δρόμον τῆς ἀρετῆς μὴ ἀπομακρυνόμενος ποτὲ ἀπὸ αὐτόν·
ἀνθρώπῳ εἰρηνικὸς ἄνθρωπος θὰ ἀφήσῃ ὀπίσω του μνήμην διότι ὁ εἰρηνικὸς ἄνθρωπος θὰ ἀφήσῃ πάντοτε ὀπίσω του καὶ φήμην

εἰρηνικῷ·
36,38

οἱ

ἀγαθὴν καὶ εὐτυχισμένους ἀπογόνους.
δὲ

ἐξολοθρευθήσονται

καλὴν καὶ ἀπογόνους εὐτυχισμενους καὶ τιμῶντας τὴν μνήμην του.

παράνομοι 38 Οἱ παράνομοι ὅμως θὰ ἐξολοθρευθοῦν ὅλοι μαζῆ. 38 Οἱ παράνομοι ὅμως θὰ ἐξολοθρευθοῦν ὅλοι μαζί, καὶ μετ' αὐτῶν θὰ
ἐπὶ

τὸ Θὰ διαλυθοῦν καὶ θὰ ἐξαφανισθοῦν τὰ ὑπολείμματα ἐξολοθρευθοῦν ὅ,τι θὰ ἀφήσουν ὀπίσω τους οἱ ἀσεβεῖς, καὶ τὰ πλούτη

αὐτό, τὰ ἐγκαταλείμματα τῶν ἀπὸ τὰ πλούτη των, τὸ ὄνομά των καὶ οἱ ἀπόγονοί των. καὶ ἡ φήμη των καὶ οἱ ἀπόγονοί των.
36,39 σωτηρία δὲ τῶν δικαίων 39 Βεβαία ὅμως καὶ ἀσφαλὴς θὰ ἔλθῃ ἀπὸ τὸν Κύριον ἡ 39 Ἀντιθέτως ἡ σωτηρία τῶν δικαίων εἶναι ἀσφαλὴς καὶ βεβαία, διότι
παρὰ

Κυρίου,

καὶ σωτηρία τῶν δικαίων διότι αὐτὸς εἶναι ὁ ὑπερασπιστής συντελεῖται αὕτη ἀπὸ τὸν Κύριον, ὁ ὁποῖος εἶναι καὶ ὑπερασπιστής

ὑπερασπιστὴς αὐτῶν ἐστιν ἐν των εἰς τὸν καιρὸν τῶν θλίψεων καὶ τῶν δοκιμασιῶν των ἐν καιρῷ θλίψεως.
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ἀσεβῶν ἐξολοθρευθήσονται·

καιρῷ θλίψεως,
36,40

καὶ

των.

βοηθήσει

αὐτοῖς 40 Ὁ Κύριος θὰ βοηθήσῃ τοὺς δικαίους. Θὰ τοὺς 40 Καὶ θὰ τοὺς βοηθήσῃ ὁ Κύριος καὶ θὰ τοὺς ἀπαλλάξῃ ἐκ κακῶν

Κύριος καὶ ρύσεται αὐτοὺς καὶ ἀπαλλάξῃ ἀπὸ τὰς θλίψεις καὶ τὰς συμφορὰς καὶ θὰ συμφορῶν καὶ θὰ τοὺς ἐλευθερώσῃ ἀπὸ τοὺς ἁμαρτωλούς· καὶ θὰ τοὺς
ἐξελεῖται

αὐτοὺς

ἐξ τοὺς γλυτώσῃ ἀπὸ τὰ χέρια τῶν ἁμαρτωλῶν. Θὰ τοὺς σώσῃ, διότι ἐστήριξαν τὴν ἐλπίδα των εἰς αὐτόν.

ἁμαρτωλῶν καὶ σώσει αὐτούς, σώσῃ, διότι αὐτοὶ εἰς ἐκεῖνον ἐστήριξαν τὰς ἐλπίδας
ὅτι ἤλπισαν ἐπ' αὐτόν.

των.

ΨΑΛΜΟΣ 37ος (λζ’)
Ὅταν πονᾶνε οἱ σιαγόνες ἀπὸ σάπια δόντια
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

37,1 Κύριε, μὴ τῷ θυμῷ σου Κύριε, μὴ μὲ ἐλέγξῃς καὶ μή, ἐπάνω εἰς τὴν δικαίαν Κύριε, μὴ μὲ ἐλέγξῃς καὶ μὴ κολάσῃς θυμωμένος τὰς πράξεις μου,
ἐλέγξῃς με, μηδὲ τῇ ὀργῇ σου ὀργήν σου, μὲ τιμωρήσῃς διὰ τὰς πράξεις μου. Μὴ μηδὲ χρησιμοποιήσῃς τὴν παιδαγωγικὴν μάστιγά σου ὠργισμένος
παιδεύσῃς με.

χρησιμοποίησῃς

τὴν

παιδαγωγικήν

σου

ράβδον κατ’ ἐμοῦ.

ὀργισμένος ἐναντίον μου.
37,3

Ὅτι

τὰ

ἐνεπάγησάν

βέλη
μοι,

σου 3 Διότι τὰ βέλη τῶν πόνων καὶ τῶν τιμωριῶν ἔχουν 3 Διότι ἤδη τὰ βέλη τῶν πόνων καὶ τιμωριῶν σου ἔχουν ἐμπηχθῆ ἐντὸς
καὶ ἐμμηχθῆ μέσα εἰς τὸ σῶμα μου καὶ βαρὺ ἔχεις ἀφήσει τοῦ σώματός μου, καὶ κατέφερες βαρεῖαν κατ’ ἐμοῦ τὴν τιμωρὸν χεῖρα

ἐπεστήριξας ἐπ' ἐμὲ τὴν χεῖρά νὰ πέσῃ ἐπάνω μου τὸ παντοδύναμο χέρι σου.

σου.

σου·
37,4 οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρκί 4 Δὲν ὑπάρχει κανένα μέλος τοῦ σώματός μου ὑγιές, ἐξ 4 Δὲν ὑπάρχει μέλος ὑγιὲς εἰς τὴν σάρκα μου ἕνεκα τῆς κατ’ ἐμοῦ
μου ἀπὸ προσώπου τῆς ὀργῆς αἰτίας τῆς δικαίας ὀργῆς σου ἐναντίον μου. Δὲν ὀργῆς σου, δὲν ὑπάρχει εὐστάθεια καὶ ἡσυχία εἰς τὰ ὀστᾶ μου ἕνεκα
σου, οὐκ ἔστιν εἰρήνη ἐν τοῖς ὑπάρχει γαλήνη καὶ ἀνάπαυσις εἰς τὰ κόκκαλά μου ἐξ τῶν ἁμαρτιῶν, τὰς ὁποίας διέπραξα καὶ τῶν ὁποίων ἡ ἀνάμνησις καὶ
ὀστέοις μου ἀπὸ προσώπου αἰτίας τῶν δύο μεγάλων ἁμαρτιῶν μου.

αἱ συνέπειαι μὲ ταράττουν καὶ κλονίζουν ὁλόκληρον τὸν ὀργανισμόν

τῶν ἁμαρτιῶν μου.

μου.

37,5

Ὅτι

αἱ

ἀνομίαι

μου 5 Διότι αἱ ἁμαρτίαι μου αὐταὶ εἶναι τόσον μεγάλαι, 5 Διότι αἱ ἀνομίαι μου ὡς κύματα πυκνὰ ὑψοῦνται ὑπὲρ τὴν κεφαλήν

ὡσεὶ

φορτίον

ἐβαρύνθησαν ἐπ' ἐμέ.
37,6

Προσώζεσαν

βαρὺ τὸ κεφάλι μου καὶ ὡς βαρὺ φορτίον καταθλίβουν καὶ ἀνυπόφορον καὶ συντριπτικὸν μὲ πιέζουν καὶ ἔπεσαν βαρεῖαι ἐπ'
καταπιέζουν τὴν ψυχήν μου.

ἐμοῦ.

καὶ 6 Τὰ ἐξ αἰτίας τῆς ἀφροσύνης μου τραύματα τῶν 6 Τὰ ἐκ τῶν ἁμαρτιῶν μου τραύματα ἐβρώμησαν καὶ ἐσάπισαν ἕνεκα
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ὑπερῇραν τὴν κεφαλήν μου, ὥστε ὡσὰν πελώρια κύματα ἐπλημμύρισαν ἐπάνω ἀπὸ μου καὶ μὲ ἐσκέπασαν ὁλόκληρον διὰ νὰ μὲ πνίξουν· σὰν φορτίον

ἐσάπησαν οἱ μώλωπές μου ἀπὸ ἁμαρτιῶν μου ἐβρώμισαν καὶ ἐσάπησαν.

τῆς ἀφροσύνης, τὴν ὁποίαν ἐπέδειξα ἁμαρτήσας, καὶ ἀνθρωπίνως δὲν

προσώπου τῆς ἀφροσύνης μου·

ὑπάρχει ἐλπὶς νὰ ἰατρευθοῦν.

37,7

ἐταλαιπώρησα

καὶ 7 Ἔχω ταλαιπωρηθῆ καὶ καταβληθῆ. Ἐλύγισαν τὰ 7 Εἶμαι ταλαιπωρημένος καὶ βασανισμένος, κατεβλήθην δὲ καὶ

κατεκάμφθην ἕως τέλους, ὅλην γόνατά μου, ἐκυρτώθην τελείως. Ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκυρτώθην τελείως, ὅλην τὴν ἡμέραν σύρω τὰ βήματά μου σκυθρωπὸς
τὴν

ἡμέραν

σκυθρωπάζων σύρω μετὰ δυσκολίας τὰ βήματά μου, σκυθρωπὸς καὶ καὶ λυπημένος.

ἐπορευόμην.

λυπημένος.

37,8 Ὅτι αἱ ψόαι μου (Ἄλλη γρ. 8 Διότι οἱ νεφροί μου, τὸ κέντρον αὐτὸ τῶν ἐπιθυμιῶν, 8 Διότι οἱ νεφροί μου, ποὺ εἶναι τὸ κέντρον τοῦ ἐπιθυμητικοῦ τῆς
ὅτι ἡ ψυχή μου) ἐπλήσθησαν ἐγέμισαν ἀπὸ ἕλκῃ καὶ πόνους, τὰ ὁποῖα προκαλοῦν ψυχῆς, ἐγέμισαν ἀπὸ πόνους καὶ ἕλκη, ἅτινα προκαλοῦν τὴν ἀηδίαν
ἐμπαιγμάτων, καὶ οὐκ ἔστιν τὴν ἀηδίαν καὶ περιφρόνησιν. Δὲν ὑπάρχει μέρος ὑγιὲς καὶ περιφρόνησῃ, καὶ δὲν ὑπάρχει ὑγιὲς μέρος εἰς τὴν σάρκα μου.
ἴασις ἐν τῇ σορκί μου·
37,9

εἰς τὴν σάρκα μου.

ἐκακώθην

ἐταπεινώθην

ἕως

καὶ 9 Ἐκακοπάθησα καὶ ἐταλαιπωρήθην καὶ ἐξηυτελίσθην 9 Ἐκακοπάθησα καὶ ἐταλαιπωρήθην πάρα πολύ· καὶ ἀπὸ τὴν καρδίαν
σφόδρα, πάρα

πολύ.

Βαθεῖς

καὶ

συνεχεῖς

ἀναστεναγμοὶ μου ἐξέρχονται βαθεῖς καὶ μεγάλοι στεναγμοὶ ὡσὰν βρυχηθμοὶ

ὠρυόμην ἀπὸ στεναγμοῦ τῆς βγαίνουν ἀπὸ τὴν ὀδυνωμένην καρδίαν μου, ὡσὰν λέοντος πληγωμένου.
καρδίας μου.

βρυχηθμοὶ λέοντος πληγωμένου.

37,10 Κύριε, ἐναντίον σου πᾶσα 10 Κύριε, ὁλοφάνερη ἐμπρός σου εἶναι ἡ ἐπιθυμία μου, 10 Κύριε, ἔμπροσθέν σου ὑπάρχει κατάδηλος ἡ ἐπιθυμία μου·
ἡ

ἐπιθυμία

μου,

καὶ

ὁ ἡ ἐπιθυμία τῆς σωτηρίας. Ὁ δὲ κατάπικρος στεναγμὸς γνωρίζεις σὺ ὅτι ἐπιθυμῶ τὴν σωτηρίαν μου· καὶ δὲν εἶναι κρυμμένοι

στεναγμός μου ἀπὸ σοῦ οὐκ τῆς καρδίας μου δὲν εἶναι ἄγνωστος καὶ κρυμμένος ἀπὸ σὲ οἱ στεναγμοί μου καὶ αἱ προκαλοῦσαι αὐτοὺς θλίψεις μου.
ἀπεκρύβη.

ἀπὸ σέ.

37,11 Ἡ καρδία μου ἐταράχθη, 11 Ἡ καρδία μου εἶναι ταραγμένη. Πάλλει μὲ ὁρμήν. Ἡ 11 Ἡ καρδία μου πάλλει βιαίως καὶ εἶναι τεταραγμένη· ἡ δύναμις τοῦ
ἐγκατέλιπέ με ἡ ἰσχύς μου, καὶ ψυχικὴ καὶ ἡ σωματικὴ δύναμίς μου μὲ ἐγκατέλιπε καὶ σώματός μου μὲ ἐγκατέλιπε καὶ εἶμαι τελείως ἐξηντλημένος· ἀπὸ τοὺς
τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου, καὶ τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου καὶ αὐτὸ σβήνει πλέον· τὸ κλαυθμούς μου δὲ καὶ τὰς ἀϋπνίας καὶ αὐτὸ τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν
αὐτὸ οὐκ ἔστι μετ' ἐμοῦ.

ἔχασα, δὲν τὸ ἔχω πλέον.

μου σβήνει καὶ δὲν εἶναι πλέον μετ’ ἐμοῦ.

37,12 Οἱ φίλοι μου καὶ οἱ 12 Οἱ φίλοι μου καὶ ὅλοι οἱ γνωστοί μου μὲ ἐπλησίασαν, 12 Οἱ φίλοι μου καὶ πάντες οἱ γνωστοί μου ἐπλησίασαν πρὸς στιγμὴν
πλησίον μου ἐξ ἐναντίας μου ἀλλὰ ἐσταμάτησαν εἰς ἀπόστασιν, καὶ οἱ πλησιέστεροι ἀπέναντί μου, ἀλλὰ μόλις μὲ ἀντίκρυσαν ἐσταμάτησαν οἰκτείροντές
ἔγγιστά μου ἀπὸ μακρόθεν Κανεὶς δὲν προθυμοποιεῖται νὰ μὲ βοηθήσῃ.

πλησιέστατοι ἐκ τῶν συγγενῶν καὶ οἰκείων μου ἐστάθησαν πολὺ

ἔστησαν·

μακράν.

37,13

καὶ

ἐξεβιάζοντο

οἱ 13 Μέσα εἰς τὸν πόνον μου καὶ τὴν ἐγκατάλειψίν μου 13

Καὶ

ἐκ

τῆς

ἐγκαταλείψεως

ταύτης

ἀναθαρρήσαντς

ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου, καὶ αὐτὴν οἱ ἐχθροί μου φέρονται ἀπέναντί μου μὲ συμπεριεφέροντο βιαίως καὶ σκληρῶς οἱ ἐπιζητοῦντες τὴν ζωήν μου
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ἤγγισαν καὶ ἔστησαν, καὶ οἱ ἀπὸ τοὺς συγγενεῖς μου ἐστάθησαν πολὺ μακράν. με καὶ ταλανίζοντες, χωρὶς νὰ μοῦ παρέχουν χεῖρα βοηθείας. Καὶ οἱ

οἱ

ζητοῦντες

ἐλάλησαν

τὰ

κακά

μοι βιαιότητα καὶ σκληρότητα. Ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἐπιζητοῦν καὶ οἱ θέλοντες τὸν θάνατόν μου· καὶ ἐκεῖνοι ποὺ θέλουν τὴν

ματαιότητας,

καὶ τὸν θάνατόν μου, ἐκεῖνοι ποὺ θέλουν καὶ εὐφραίνονται δυστυχίαν μου ἐλάλησαν λόγους συκοφαντικοὺς καὶ ὀλεθρίους κατ’

δολιότητας ὅλην τὴν ἡμέραν εἰς
ἐμελέτησαν.

τὴν

δυστυχίαν

συκοφαντικοὺς

καὶ

μου,

ἐλάλησαν

ὀλεθρίους

λόγους ἐμοῦ, ἐπιχαίροντες διὰ τὴν κατάστασίν μου, συγχρόνως δὲ ἐσχεδίαζον

ἐναντίον

μου. καθ’ ὅλην τὴν ἡμέραν δόλους καὶ παγίδας πρὸς ἐξόντωσίν μου.

Χαιρεκακοῦν διὰ τὴν κατάστασίν μου. Συγχρόνως δὲ
καταστρώνουν δόλια σχέδια καὶ στήνουν παγίδας
ὀλέθρου ὅλην τὴν ἡμέραν, διὰ νὰ μὲ ἐξοντώσουν.
37,14 Ἐγὼ δὲ ὡσεὶ κωφὸς οὐκ 14 Ἀλλὰ ἐγώ, ὡς ἐὰν ἤμην κωφός, δὲν ἤκουα ὅσα 14 Ἀντιθέτως ἐγὼ ὡς νὰ ἤμην κωφός, δὲν ἤκουον ὅσα ἔλεγον ἐκεῖνοι,
ἤκουον καὶ ὡσεὶ ἄλαλος οὐκ ἐκεῖνοι ἔλεγαν ἐναντίον μου. Ὡς ἐὰν ἤμουν βωβὸς καὶ καὶ σὰν ἄλαλος μὴ ἔχων φωνὴν καὶ μὴ ἀνοίγων τὸ στόμα μου, δὲν
ἀνοίγων τὸ στόμα αὐτοῦ·

ἄλαλος, ὡσὰν νὰ μὴ ἠμποροῦσα νὰ ἀνοίξω τὸ στόμα ἀπεκρινόμην διόλου.
μου, δὲν ἀπαντοῦσα καθόλου εἰς αὐτούς.

37,15

καὶ

ἐγενόμην

ὡσεὶ 15 Καὶ ἔγινα ἔτσι σὰν ἄνθρωπος, ποὺ δὲν ἀκούει 15 Καὶ ἔγινα σὰν ἄνθρωπος ποὺ δὲν ἀκούει διόλου, καὶ ποὺ δὲν ἔχει εἰς

ἄνθρωπος οὐκ ἀκούων καὶ οὐκ καθόλου καὶ ποὺ δὲν ἔχει εἰς τὸ στόμα του δικαίας τὸ στόμα του ἀντιρρήσεις καὶ λόγους ἀποστομωτικοὺς κατὰ τῶν
ἔχων ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ ἀντιρρήσεις καὶ λόγους ἀποστομωτικοὺς ἐναντίον κατηγόρων του.
ἐλεγμούς.
37,16

Ὅτι

ἐκείνων, ποὺ τὸν κατηγοροῦν.
ἐπὶ

σοί,

Κύριε, 16 Δὲν ἀπαντῶ εἰς τοὺς ἐχθρούς μου, διότι ἐγὼ εἰς σὲ 16 Δὲν ὁμιλῶ καὶ δὲν ἀπολογοῦμαι, διότι ἔχω στηρίξει ἐπὶ σοῦ τὰς

ἤλπισα· σὺ εἰσακούσῃ, Κύριε ὁ ἔχω στηρίξει τὰς ἐλπίδας μου, Κύριε. Ἔχω πεποίθησιν ἐλπίδας μου, Κύριε. Ἔχω πεποίθησιν, ὅτι θὰ εἰσακούσῃς, Κύριε ὁ Θεός
Θεός μου.

ὅτι θὰ ἀκούσῃς εὐμενῶς τὴν προσευχήν μου καὶ θὰ μου, τὴν προσευχήν μου καὶ θὰ σπεύσῃς εἰς βοήθειάν μου.
σπεύσῃς εἰς τὴν βοήθειάν μου.

37,17

Ὅτι

εἶπα·

μήποτε 17 Διὰ τοῦτο καὶ εἶπα ἀπὸ μέσα μου· Βοήθησέ μέ, Κύριε, 17 Δι’ αὐτὸ δὲ εἶπα κατ’ ἐμαυτόν· Βοήθησέ με, Κύριε, μήπως χαροῦν εἰς

ἐπιχαρῶσί μοι οἱ ἐχθροί μου· καὶ μὴ ἐπιτρέψῃς νὰ δοκιμάσουν μοχθηρὰν χαρὰν εἰς βάρος μου καὶ διὰ τὴν δυστυχίαν μου οἱ ἐχθροί μου, καὶ μήπως, ὅταν
καὶ ἐν τῷ σαλευθῆναι πόδας βάρος μου οἱ ἐχθροί μου, οὔτε νὰ κομπορρημονοῦν, ἐὰν κλονισθοῦν οἱ πόδες μου καὶ πέσω ἡττημένος, εἴπουν λόγους
μου

ἐπ'

ἐμὲ μὲ βλέπουν νὰ τρικλίζω κάτω ἀπὸ τὸ βάρος τῆς κομπαστικοὺς καὶ ἐξευτελιστικοὺς κατ’ ἐμοῦ.

ἐμεγαλορρημόνησαν.

θλίψεως.

37,18 Ὅτι ἐγὼ εἰς μάστιγας 18 Διότι ἐγὼ εἶμαι πρόθυμος νὰ ὑποστῶ τὰς δικαίας 18 Λυπήσου με, Κύριε· διότι ἐγώ, μολονότι ἡμάρτησα, εἶμαι πρόθυμος
ἐνώπιόν μού ἐστι διαπαντός.

πόνος διὰ τὴν πτῶσιν μου εἶναι πάντοτε ἐνώπιόν μου, μαστιγωθῶ δι’ αὐτάς, ὁ πόνος δὲ καὶ ἡ συντριβή, τὰ ὁποῖα μοῦ
δὲν παύει νὰ διατρυπᾷ τὴν καρδίαν μου.

προκαλεῖ ἡ ἀνάμνησις τῆς ἁμαρτίας μου, εἶναι πάντοτε ἐνώπιόν μου
καὶ δὲν παύουν ποτὲ ἀπὸ τοῦ νὰ κεντοῦν καὶ κατανύσσουν τὴν
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ἕτοιμος, καὶ ἡ ἀλγηδών μου τιμωρίας σου διὰ τὴν ἁμαρτίαν μου. Ὁ δὲ φοβερὸς καὶ ἕτοιμος νὰ ὑποστῶ τὴν διὰ τὰς παρεκτροπάς μου τιμωρίαν καὶ νὰ

καρδίαν μου.
37,19 Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ 19 Συντετριμμένος ἀπὸ τὸ βάρος τῆς ἐνοχῆς μου θὰ 19 Ὡς ἐκ τούτου θὰ ἀναγγείλω καὶ θὰ ἐξομολογηθῶ δημοσία τὴν
ἀναγγελῶ καὶ μεριμνήσω ὑπὲρ ἐξομολογηθῶ ἐνώπιον ὅλων τὴν ἁμαρτίαν μου καὶ θὰ ἁμαρτίαν μου καὶ θὰ φροντίσω μετ’ ἀγωνιώδους καὶ ἐντόνου
τῆς ἁμαρτίας μου.

καταβάλω κάθε προσπάθειαν νὰ ἀπαλλαγῶ ἀπὸ φροντίδος πρὸς ἀπαλλαγὴν ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καὶ πρὸς βελτίωσίν
αὐτήν, καὶ οὐδέποτε πλέον νὰ τὴν ἐπαναλάβω.

μου ἠθικήν.

37,20 Οἱ δὲ ἐχθροί μου ζῶσι καὶ 20 Οἱ ἐχθροί μου ὅμως ζοῦν, εἶναι ὑγιεῖς, κινοῦνται 20 Οἱ ἐχθροί μου ὅμως. Κύριε, εἶναι γεμᾶτοι ζωὴν καὶ δρᾶσιν κατ’
κεκραταίωνται ὑπὲρ ἐμέ, καὶ δραστηρίως, εἶναι ἰσχυρότεροί μου. Καὶ αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι ἐμοῦ· καὶ ἔγιναν ἰσχυρότεροι καὶ κραταιότεροι ἀπὸ ἐμέ, ἐπλήθυναν δὲ
ἐπληθύνθησαν οἱ μισοῦντές μὲ μὲ μισοῦν ἀδίκως, ἔχουν πληθυνθῆ.

πολὺ ἐκεῖνοι ποὺ μὲ μισοῦν ἀδίκως καὶ χωρὶς ἀφορμήν.

ἀδίκως·
37,21 οἱ ἀνταποδιδόντες μοι 21 Αὐτοί, οἱ ὁποῖοι ἀνταποδίδουν εἰς ἐμὲ κακὸν ἀντὶ τοῦ 21 Αὐτοὶ τοὺς ὁποίους εὐηργέτησα καὶ οἱ ὁποῖοι τώρα μου
κακὰ

ἀντὶ

ἀγαθῶν καλοῦ, ποὺ τοὺς ἔκαμα, μὲ συκοφαντοῦν, διότι ἐγὼ ἀνταποδίδουν κακὸν ἀντὶ καλοῦ, ποὺ τοὺς ἔκαμα, μὲ διαβάλλουν καὶ

ἐνδιέβαλλόν

με,

κατεδίωκον

ἀγαθωσύνην. σου.

(Ἐνιαχοῦ

λόγον, ἀλλὰ διότι ἐπιδιώκω νὰ εἶμαι καλὸς καὶ νὰ πράττω τὸ ἀγαθὸν

Καὶ

πρὸς ὅλους (Προστίθεται ἐνιαχοῦ: Καὶ ἀπέρριψάν με τὸν ἀγαπητὸν

ἀπέρριψαν με τὸν ἀγαπητὸν

ὡσεὶ νεκρὸν ἐβδελυγμένον. = Καὶ τοῦτο ἐποίουν εἰς ἐμὲ τόν ποτε

ὡσεὶ νεκρὸν ἐβδελυγμένον).

ἀγαπητὸν εἰς αὐτούς, ἐνῷ τώρα μὲ ἀπέρριψαν σὰν νεκρὸν σιχαμένον).

37,22

Μὴ

προστίθεται:

ἐπεὶ θέλω πάντοτε τὸ ἀγαθόν, τὸ σύμφωνον μὲ τὸ θέλημά μὲ κατηγοροῦν εἰς τὸν λαόν, καὶ ἔγιναν ἀντίπαλοί μου οὐχὶ δι’ ἄλλον

ἐγκαταλίπῃς

με, 22 Μὴ μὲ ἐγκαταλίπῃς, Κύριε καὶ Θεέ μου, μὴ 22 Μὴ μὲ ἐγκαταλίπῃς, λοιπόν, Κύριε, ἀπροστάτευτον· ὦ Θεέ μου, μὴ

Κύριε· ὁ Θεός μου, μὴ ἀποστῇς ἀπομακρύνεσαι ἀπὸ ἐμέ.

φύγῃς μακρὰν ἀπ’ ἐμοῦ, ἀλλ’ ἐλθὲ παρὰ τὸ πλευρόν μου.

ἀπ' ἐμοῦ·
37,23 πρόσχες εἰς τὴν βοήθειάν 23 Σπεῦσε, Κύριε, εἰς τὴν βοήθειάν μου, σὺ ποὺ εἶσαι ἡ 23 Σπεῦσον εἰς τὴν βοήθειάν μου, Κύριε, Σὺ ποὺ εἶσαι ἡ σωτηρία μου.
μου, Κύριε τῆς σωτηρίας μου.

μοναδική μου σωτηρία.

ΨΑΛΜΟΣ 38ος (λη’)
Γιὰ νὰ βροῦν ἐργασία οἱ ἐγκαταλελειμμένοι καὶ δυστυχισμένοι ἄνθρωποι, γιὰ νὰ μὴ θλίβονται.
Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

38,1 Εἶπα· φυλάξω τὰς ὁδούς Εἶπα

καὶ

ἀπεφάσισα·

μου τοῦ μὴ ἁμαρτάνειν με ἐν συμπεριφορὰν
γλώσσῃ

μου·

ἐθέμην

καὶ

νὰ

διαγωγήν

προσέχω
μου,

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα
ὅλην

ὥστε

νὰ

τὴν Εἶπα κατ' ἐμαυτὸν καὶ ἀπεφάσισα νὰ προοέχω εἰς τὴν ὅλην
μὴ συμπεριφορὰν καὶ διαγωγήν μου, διὰ νὰ μὴ ἁμαρτάνω διὰ τῆς

τῷ ἁμαρτάνω μὲ τὴν γλῶσσαν μου, παραπονούμενος διὰ γλώσσης μου, ἐπικρίνων τὰς μυστηριώδεις καὶ οὐχὶ σπανίως
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Αρχαίο Κείμενο

στόματί μου φυλακὴν ἐν τῷ τὸ πλῆθος τῶν δοκιμασιῶν μου καὶ ἐπικρίνων τὰς δυσεξιχνιάστους ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ καὶ παραπονούμενος διὰ τὸ
συστῆναι

τὸν

ἁμαρτωλὸν μυστηριώδεις, ἀλλὰ τόσον ἀγαθάς, βουλὰς τοῦ Κυρίου. πλῆθος τῶν δοκιμασιῶν μου. Ἔθεσα λοιπὸν φραγμὸν καὶ χαλινὸν εἰς

ἐναντίον μου.

Ἀπεφάσισα νὰ θέσω φραγμὸν εἰς τὰ χείλη μου καὶ νὰ τὸ στόμα μου, ὅταν συνηντώμην μετὰ ἁμαρτωλοῦ, διὰ νὰ μὴ δώσω εἰς
μὴ ἐκφράσω κανένα παράπονον, καμμίαν κατάκρισιν, αὐτὸν λαβήν, ὅπως μεμφθῇ τὸν Θεὸν καὶ βλασφημήσῃ αὐτὸν ὡς
ὅταν ὁ ἁμαρτωλὸς σταθῇ ἀπειλητικὸς ἐνώπιόν μου.

38,3

Ἐκωφώθην

ἀνίκανον νὰ προστατεύσω τοὺς ἰδικούς του.

καὶ 3 Θεληματικῶς ἔγινα κωφὸς καὶ ἄλαλος ἐνώπιον τοῦ 3 Κωφάλαλος κατήντησα, καὶ μὲ ταπείνωσιν πολλὴν ἐτήρησα σιγὴν

ἐταπεινώθην καὶ ἐσίγησα ἐξ πονηροῦ ἀνθρώπου. Ἐτήρησα ταπεινωμένος ἀπόλυτον ἀκόμη περὶ λόγων καὶ πραγμάτων ἀγαθῶν, διὰ νὰ μὴ δώσω
ἀγαθῶν, καὶ τὸ ἄλγημά μου σιωπήν, ἀκόμη καὶ περὶ διαθέσεων καὶ λόγων καὶ οἰανδήποτε ἀφορμὴν εἰς τὸν ἀσεβῆ νὰ βλασφημήσῃ. Καὶ ἐκ τῆς
ἀνεκαινίσθη.

πράξεών μου ἀγαθῶν. Ἡ κατάθλιψις καὶ ὁ πόνος ὅμως τοιαύτης στάσεως καὶ συμπεριφορᾶς μου τὸ ἄλγος καὶ ἡ πίεσις τῆς
τῆς ψυχῆς μου ἔτσι ἀνεζωογονήθη καὶ ηὐξήθη.

ψυχῆς μου ηὔξησε καὶ ἀνενεώθη.

38,4 Ἐθερμάνθη ἡ καρδία μου 4 Φωτιὰ ἄναψε μέσα εἰς τὴν καρδία μου. Ἐρευνῶν τὸ 4 Ἠρεθίσθη ἡ καρδία μου εἰς τὸ ἐσωτερικόν μου· ἢναψε φωτιὰ μέσα
ἐντός μου, καὶ ἐν τῇ μελέτῃ πρόβλημα
μου

ἐκκαυθήσεται

τῆς

εὐτυχίας

τῶν

ἀσεβῶν

καὶ

τῆς μου

ἀπὸ

τὴν

μελέτην,

ποὺ

ἔκαμα

ἐπὶ

τῆς

φαινομενικῆς

πῦρ. φαινομενικῆς ἐγκαταλείψεως τῶν δικαίων ἠσθάνθην ἐγκαταλείψεως τῶν δικαίων καὶ τῆς εὐδοκιμήσεως τῶν ἀσεβῶν, αἱ

Ἐλάλησα ἐν γλώσσῃ μου·

νὰ καίῃ πυρκαϊὰ μέσα μου. Τότε πλέον ὡμίλησεν ἡ φλόγες τοῦ πυρὸς αὐτοῦ ηὐξήθησαν καὶ αἱ βασανίζουσαι τὴν καρδίαν
γλῶσσα μου καὶ εἶπα πρὸς τὸν Κύριον·

μου ἀπορίαι ἐπολλαπλασιάσθησαν. Καὶ ἔλυσα τότε τὴν γλῶσσαν μου
καὶ ἀπευθυνόμενος ὄχι εἰς ἀνθρώπους, ἀλλὰ εἰς τὸν μόνον δυνάμενον
νὰ σοφίζῃ τὰς διανοίας Κύριον, εἶπα:

38,5 γνώρισόν μοι, Κύριε, τὸ 5 Σὲ παρακαλῶ, Κύριε, κατάστησε εἰς ἐμὲ γνωστόν, 5 Σὲ παρακαλῶ, Κύριε, κατάστησον εἰς ἐμὲ γνωστὸν πότε θὰ ἐπέλθῃ
πέρας μου καὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν πότε θὰ ἔλθῃ τὸ τέρμα τῆς ζωῆς μου καὶ ποῖος εἶναι ὁ τὸ τέλος τῆς ζωῆς μου καὶ ποῖος εἶναι ὁ ἀριθμὸς τῶν ἡμερῶν μου, διὰ
ἡμερῶν μου τίς ἐστιν, ἵνο γνῶ ἀριθμὸς τῶν ἡμερῶν μου, διὰ νὰ ἐννοήσω κατὰ τὸ νὰ μάθω πόσος χρόνος ζωῆς βασανισμένης μου ὑπολείπεται ἀκόμη
τί ὑστερῶ ἐγώ.

διάστημα αὐτὸ καὶ νὰ ἀναπληρώσω τὸ ὑστέρημά μου.

καὶ

πόσας

δοκιμασίας

πρόκειται

ἀκόμη

νὰ

ὑποστῶ,

μήπως

παρηγορηθῶ ἀπὸ τὸ πλησιάζον τέλος μου.
38,6 Ἰδοὺ παλαιστὰς ἔθου τὰς 6 Μετρημέναι καὶ πολὺ ὀλίγαι εἶναι αἱ ἡμέραι μου καὶ ἡ 6 Ἰδοὺ μὲ πολὺ μικρὸν μέτρον, ποὺ μόλις φθάνει τὸ ἐν τρίτον τῆς
ἡμέρας μου, καὶ ἡ ὑπόστασίς ζωή μου, ὡς ἕνα τίποτε εἶναι ἐμπρὸς εἰς τὴν αἰωνιότητά σπιθαμῆς, μετροῦνται αἱ ἡμέραι, ποὺ μοῦ ὤρισες νὰ ζήσω. Πολὺ
πλὴν τὸ σύμπαντα ματαιότης, μάταια. Καὶ αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος εἶναι ματαιότης.

εἶναι σὰν τὸ μηδὲν ἔμπροσθεν σοῦ τοῦ ἀνάρχου καὶ αἰωνίου.

πᾶς

Ὁμολογουμένως δὲ κατὰ πάσας τὰς ἐπόψεις του καὶ κατὰ σύμπαντα

ἄνθρωπος

(διάψαλμα).

ζῶν.

τὸν βίον αὐτοῦ καὶ τὴν δρᾶσιν του ἐξεταζόμενος κάθε ἄνθρωπος καὶ
πᾶσα ἡ ζωὴ αὐτοῦ εἶναι ματαιότης.
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μου ὡσεὶ οὐθὲν ἐνώπιόν σου· σου. Τὰ πάντα εἰς τὴν ζωὴν τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὀλίγαι λοιπὸν μου ὑπολείπονται ἀκόμη καὶ ἡ ὅλη ὕπαρξις καὶ ζωή μου

38,7

Μέντοιγε

ἐν

εἰκόνι 7 Πράγματι σὰν μιὰ σκιώδης εἰκών, ποὺ ἐντὸς ὀλίγου 7 Ναί, ἀληθῶς· ὡσὰν σκιώδης εἰκών, ποὺ μετ’ ὀλίγον σβήνει,

διαπορεύεται ἄνθρωπος, πλὴν σβήνει, πορεύεται ὁ ἄνθρωπος διὰ μέσου τοῦ ὁρατοῦ πορεύεται διὰ μέσου τοῦ ὁρατοῦ τούτου κόσμου καὶ διαβαίνει δι’ αὐτοῦ
μάτην ταράσσεται· θησαυρίζει αὐτοῦ κόσμου. Δὲν θέλει ὅμως νὰ παραδεχθῇ αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος. Ἀλλ’ ὄμως μὴ συνετιζόμενος ὑπὸ τῆς ματαιότητος καὶ
καὶ οὐ γινώσκει τίνι συνάξει τὴν ἀλήθειαν, διὰ τοῦτο ταράσσεται καὶ κοπιάζει καὶ βραχύτητος τῆς ζωῆς, ταράττεται καὶ καταλαμβάνεται ἀπὸ ἀνωφελεῖς
αὐτά.

μοχθεῖ. Θησαυρίζει καὶ δὲν γνωρίζει εἰς ποῖον θὰ καὶ
ἀφήσῃ τοὺς θησαυρούς του, ὅταν θὰ ἀποθάνῃ.

βασανιστικὰς

φροντίδας,

μάτην

μοχθῶν

καὶ

κοπιάζων.

Θησαυρίζει καὶ δὲν γνωρίζει διὰ ποῖον συνάζει τὰ ἀγαθὰ ταῦτα καὶ
ποῖος θὰ κληρονομήσῃ αὐτά.

38,8 Καὶ νῦν τίς ἡ ὑπομονή μου; 8 Καὶ τώρα, λοιπόν, ἀφοῦ τόσον βραχὺς εἶναι ὁ βίος καὶ 8 Καὶ τώρα λοιπόν, ἀφοῦ ὁ βίος εἶναι τόσον βραχὺς καὶ εἰς μάτην
Οὐχὶ ὁ Κύριος; Καὶ ἡ ὑπόστασίς μάταιαι αἱ προσπάθειαι τῶν ἀνθρώπων, τί περιμένω ἀποβαίνουν αἱ προσπάθειαι τῶν ἀνθρώπων, τὶ περιμένω ἐγὼ ἐδῶ καὶ
μου παρὰ σοί ἐστιν.

ἐδῶ ἐγώ; Ποιὰ εἶναι καὶ ποία πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἐλπίς ποία πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἐλπίς μου; Δὲν πρέπει νὰ εἶναι ὁ Κύριος ἡ μόνη
μου; Ἐλπίς μου δὲν εἶναι ὁ Κύριος; Βεβαίως. Εἰς σέ, προσδοκία μου καὶ πρὸς αὐτὸν νὰ στηριχθῇ ὁλόκληρος ἡ ἐλπίς μου;
Κύριε, ἐναποθέτω μὲ ἐμπιστοσύνην ὅλην μου τὴν Ναί, διότι καὶ ἂν ὑπάρχω, σύ μου ἔδωκες τὴν ὕπαρξιν, καὶ ὁλόκληρον
ὕπαρξιν.

τὸ εἶναι μου ἀπὸ σὲ ἐξαρτᾶται καὶ σὺ εἶσαι τὸ στήριγμά μου.

38,9 Ἀπὸ πασῶν τῶν ἀνομιῶν 9 Συγχώρησε ὅλας τὰς ἁμαρτίας μου, διότι ἐξ αἰτίας 9 Καὶ διὰ νὰ γίνω λοιπὸν ἀρεστὸς ἐνώπιόν σου, ὥστε νὰ μὴ
μου ρῦσαὶ με, ὄνειδος ἄφρονι αὐτῶν ἐπέτρεψες, νὰ γίνω περίγελως τῶν ἀσεβῶν τιμωροῦμαι ἀπὸ σέ, ἀλλὰ νὰ ἀπολαμβάνω τὴν προστασίαν σου,
ἔδωκάς με.

ἀνθρώπων.

ἐλευθέρωσέ με ἀπὸ ὅλας τὰς ἀνομίας μου, διότι ἐξ αἰτίας τούτων
παρεχώρησας νὰ καταντήσω περίγελως καὶ ἐμπαιγμὸς παντὸς
ἀσεβοῦς καὶ ἀνοήτου.

38,10

Ἐκωφώθην

καὶ

οὐκ 10 Ἔγινα κωφὸς καὶ ἀμίλητος, δὲν ἤνοιξα τὸ στόμα 10 Ἔγινα θεληματικῶς κωφάλαλος καὶ δὲν ἤνοιξα τὸ στόμα μου διὰ

ἤνοιξα τὸ στόμα μου, ὅτι σὺ μου, διὰ νὰ παραπονεθῶ, διότι σὺ ἐπέτρεψες νὰ ἔλθουν νὰ παραπονεθῶ ἢ νὰ εἴπω λόγον ἐπικρίσεως δι’ ὅσα μοῦ συμβαίνουν
ἐποίησας.

εἰς βάρος μου αἱ δοκιμασίαι καὶ αἱ θλίψεις αὐταί.

διότι σὺ ἐπέτρεψας ταῦτα καὶ εἶμαι πεπεισμένος, ὅτι εἰς τὸ τέλος θὰ
μοῦ ἀποβοῦν εἰς καλόν.

38,11 Ἀπόστησον ἀπ' ἐμοῦ τὰς 11 Ἀπομάκρυνε ἀπὸ ἐμὲ τὰς δικαίας μαστιγώσεις σου, 11 Ἀπομάκρυνε τὰς μαστιγώσεις σου ἀπ’ ἐμοῦ καὶ παῦσε πλέον νὰ μὲ
μάστιγός σου· ἀπὸ γὰρ τῆς παῦσε πλέον νὰ μὲ τιμωρῇς, διότι εἶναι πολὺ ἰσχυρὰ τὰ τιμωρῇς, διότι εἶναι τόσον ἰσχυρὰ τὰ κτυπήματα, ποὺ μοῦ δίδει ἡ χείρ
ἐξέλιπον.
38,12

Ἐν

κτυπήματα,

ποὺ

καταφέρει

παντοδύναμόν σου χέρι, ὥστε κινδυνεύω νὰ σβήσω.
ἐλεγμοῖς

τὸ σου, καὶ τόσον βαρεῖαι αἱ θλίψεις καὶ αἱ δοκιμασίαι μὲ τὰς ὁποίας μὲ
παιδαγωγεῖς, ὥστε ἐγὼ κινδυνεύω νὰ ἀφανισθῶ.

ὑπὲρ 12 Μὲ τιμωρίας παιδαγωγεῖς τὸν ἄνθρωπον ἐξ αἰτίας 12 Μὲ ἐπιτιμήσεις καὶ τιμωρίας παιδαγωγεῖς πρὸς διόρθωσίν του τὸν

ἀνομίας ἐπαίδευσας ἄνθρωπον τῶν ἁμαρτιῶν του. Ὡσὰν ἱστὸν ἀράχνης εὔθραυστον ἄνθρωπον διὰ τὴν ἀνομίαν καὶ παραβάσῃ τοῦ νόμου σου, εἰς τὴν
καὶ ἐξέτηξας ὡς ἀράχνην τὴν κάνεις τὴν ζωήν του. Χωρὶς τὴν βοήθειάν σου, κάθε ὁποίαν παρεσύρθη, ἀλλὰ καὶ μόνοι οἱ ἔλεγχοί σου μεταβάλλουν αὐτὸν
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ἰσχύος τῆς χειρός σου ἐγὼ παιδαγωγικὰ

ψυχὴν

αὐτοῦ·

ταράσσεται

πλὴν

πᾶς

μάτην ἄνθρωπος ματαίως ταράσσεται καὶ κοπιάζει καὶ εἰς ράκος, καὶ σὰν ἀράχνην διαλύεις τὴν ζωήν του καὶ ὅλην,τὴν

ἄνθρωπος. θησαυρίζει.

δύναμιν αὐτοῦ. Εἶναι τόσον ἀσθενὴς καὶ ἀδύνατος ὁ ἄνθρωπος, ὥστε

(διάψαλμα).

μακρὰν ἀπὸ σὲ ὅσα καὶ ἂν κάνῃ, ματαίως καὶ χωρὶς μόνιμόν τι ὄφελος
καὶ ἀποτέλεσμα ἀνησυχεῖ καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ προσπαθειῶν
ταράττεται.

38,13

Εἰσάκουσον

τῆς 13 Ἄκουσε, λοιπόν, Κύριε, τὴν προσευχήν μου. Δέξαι 13 Εὐδόκησον, Κύριε, νὰ ἀκούσῃς τὴν προσευχήν μου καὶ τὴν

προσευχῆς μου, Κύριε, καὶ τῆς τὴν δέησίν μου, ἴδε τὰ δάκρυά μου, ἄκουσε τοὺς παράκλησιν καὶ ἱκεσίαν μου. Ἂς ἔμβουν εἰς τὰ ὦτα σου καὶ ἂς
δεήσεώς μου, ἐνώτισαι τῶν λυγμοὺς τῶν θρήνων μου. Μὴ κωφεύσῃς, διότι ἀκουσθοῦν ἀπὸ αὐτὰ οἱ λυγμοὶ καὶ οἱ ἐκσπῶντες εἰς γοερὰς κραυγὰς
δακρύων

μου·

μὴ προσωρινὸς καὶ ξένος εἶμαι εἰς τὴν γῆν αὐτήν, ὅπως κλαυθμοί μου. Μὴ σιωπήσῃς παραβλέπων τὰ δάκρυά μου καὶ

παρασιωπήσῃς, ὅτι πάροικος καὶ οἱ πρόγονοί μου.

παρατρέχων τοὺς θρήνους μου. Διότι, ὅπως ὅλοι οἱ πατέρες μου, οὕτω

ἐγὼ

καὶ ἐγὼ εἶμαι ξένος, προσωρινῶς διαμένων ἐν τῇ γῇ, φιλοξενούμενος

εἰμι

πάρα

σοὶ

καὶ

παρεπίδημος καθὼς πάντες οἱ

ἀπὸ σὲ καὶ μὴ ἔχων μόνιμον πατρίδα πουθενὰ ἐν τῷ κόσμῳ.

πατέρες μου.
38,14 Ἄνες μοι, ἵνα ἀναψύξω 14 Ἄφησέ με, ἔστω καὶ ἐπ' ὀλίγον· πάψε νὰ μὲ τιμωρῇς, 14 Παῦσε νὰ μὲ τιμωρῇς καὶ ἄφες με ἐπ' ὀλίγον, διὰ νὰ ἀνακουφισθῶ
πρὸ τοῦ με ἀπελθεῖν καὶ οὐκέτι διὰ νὰ ἀνακουφισθῶ καὶ νὰ εὕρω κάποιαν ἀναψυχήν, καὶ λάβω κάποιαν ἀναψυχὴν προτοῦ νὰ ἀπέλθω ἐκ τῆς ζωῆς ταύτης,
μὴ ὑπάρξω.

πρὶν ἢ φύγω ἀπὸ τὴν ζωὴν αὐτήν, ὁπότε καὶ δὲν θὰ ὁπότε πλέον δὲν θὰ ὑπάρχω ἐπὶ τῆς γῆς.
ὑπάρχω πλέον ἐπὶ τῆς γῆς.

ΨΑΛΜΟΣ 39ος (λθ’)
Γιὰ νὰ ἐπανέλθει ἀγάπη μεταξὺ ἀφεντικοῦ καὶ ὑπαλλήλων, ὅταν δημιουργοῦνται προστριβές
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

39,1 Υπομένων ὑπέμεινα τὸν Μὲ πολλὴν ὑπομονὴν καὶ ἐλπίδα κατὰ τὸ διάστημα τῆς Μετ' ἐγκαρτερήσεως πολλῆς ἀνέμεινα τὴν βοήθειαν καὶ προστασίαν
εἱσήκουσε τῆς δεήσεώς μου

Καὶ ὁ Κύριος μὲ ἐπρόσεξεν, ἐδέχθη εὐμενῶς τὴν δέησίν εἰς ἐμὲ καὶ ἤκουσε τὴν δέησιν καὶ παράκλησίν μου.
μου.

39,3 καὶ ἀνήγαγέ με ἐκ λάκκου 3 Μὲ ἀνέσυρεν ἀπὸ τὸν λάκκον, ὅπου ἐταλαιπωρούμην, 3 Καὶ μὲ ἀνείλκυσεν ἀπὸ τὸν λάκκον, ὅπου ἐταλαιπωρούμην, καὶ ἀπὸ
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Κύριον, καὶ προσέσχε μοι καὶ θλίψεώς μου ἐπερίμενα τὴν βοήθειαν παρὰ τοῦ Κυρίου. τοῦ Κυρίου, χωρὶς νὰ παύσω ἐλπίζων εἰς αὐτόν, καὶ ἔδωκε προσοχὴν

ταλαιπωρίας καὶ ἀπὸ πηλοῦ ἔβγαλε τὰ πόδια μου ἀπὸ τὸ τέλμα, εἰς τὸ ὁποῖον εἶχα τὴν λάσπην τοῦ βούλκου, ὅπου δὲν ἠδυνάμην νὰ εὔρω ἔδαφος στερεὸν
ἰλύος καὶ ἔστησεν ἐπὶ πέτραν βυθισθῆ καὶ κολλήσει, καὶ τὰ ἐτοποθέτησεν εἰς τὸν διὰ νὰ πατήσω, καὶ ἐστήριζεν ὀρθίους τοὺς πόδας μου, στερεώσας
τοὺς πόδας μου καὶ κατεύθυνε στερεὸν βράχον. Καθωδήγησεν ἔπειτα τὴν πορείαν τῆς αὐτοὺς εἰς ἀσάλευτον πέτραν, καὶ μὲ ὡδήγησε νὰ βαδίζω εἰς εὐθὺν καὶ
τὰ διαβήματά μου

ζωῆς μου εἰς τὸν ὀρθὸν καὶ ἀσφαλῆ δρόμον τῆς ἀπλανῆ
προόδου.

δρόμον.

Εἰς

δυστυχίαν

ἀφόρητον

βυθισμένον,

ὅπου

ἐκινδύνευον να πνιγῶ, μὲ ἠλευθέρωσε καὶ μὲ ἠσφάλισε καὶ μὲ
ἐνίσχυσε εἰς σταδιοδρομίαν λαμπρὰν καὶ ἀκούραστον.

39,4 καὶ ἐνέβαλεν εἰς τὸ στόμα 4 Ἔθεσεν εἰς τὸ στόμα μου νέον ᾆσμα, ὕμνον 4 Καὶ ἔβαλεν ἐντὸς τοῦ στόματός μου ἐκ τοῦ πλεονασμοῦ τῆς πρὸς
μου ᾆσμα καινόν, ὕμνον τῷ δοξολογίας καὶ εὐχαριστίας πρὸς αὐτὸν διὰ τὰς αὐτὸν εὐγνωμοσύνης μου ὕμνον νέον, συνταχθέντα ἐπίτηδες διὰ τὰς
Θεῷ ἡμῶν· ὄψονται πολλοὶ καὶ πολλάς, παλαιὰς καὶ νέας, εὐεργεσίας του. Πολλοὶ νέας εὐεργεσίας τὰς γενομένας εἰς ἐμέ· ὕμνον τὸν ὁποῖον θὰ ψάλω εἰς
φοβηθήσονται καὶ ἐλπιοῦσιν ἄνθρωποι θὰ ἰδοῦν τὰ θαυμαστὰ ἔργα του, θὰ τὸν Θεόν μας. Θὰ ἴδουν πολλοὶ τὰ ὅσα ὅ Θεὸς εἰργάσθη πρὸς
ἐπὶ Κύριον.

εὐλαβηθοῦν τὸν Κύριον καὶ θὰ στηρίξουν εἰς αὐτὸν τὰς σωτηρίαν μου καὶ θὰ καταληφθοῦν ἀπὸ εὐλαβῆ φόβον καὶ σεβασμὸν
ἐλπίδας των.

πρὸς αὐτόν, καὶ θὰ παρακινηθοῦν νὰ στηρίξουν τὴν ἐλπίδα των εἰς
τὸν Κύριον.

39,5 Μακάριος ἀνήρ, οὗ ἐστι τὸ 5 Τρισευτυχισμένος καὶ εὐλογημένος εἶναι ὁ ἄνθρωπος, 5 Μακάριος εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἔχει ὡς ἐλπίδα του τὸ
ὄνομα Κυρίου ἐλπὶς αὐτοῦ, καὶ ὁ ὁποῖος ἔχει τὴν ἐλπίδα του εἰς τὸν Θεὸν καὶ δὲν ἔρριξε μεγαλεῖον καὶ τὴν δύναμιν καὶ ἀγαθότητα, τὰ ὁποῖα ὑπονοεῖ τὸ ὄνομα
οὐκ ἐπέβλεψεν εἰς ματαιότητας τὰ μάτια του εἰς τὸν μάταιον πλοῦτον, εἰς τὴν δόξαν, τοῦ Κυρίου, καὶ δὲν ἔρριψε τὸ βλέμμα του, οὐδὲ ἔδωκε προσοχὴν εἰς
καὶ μανίας ψευδεῖς.

εἰς τὰς μανίας καὶ ἐξάλλους ψευδοπροφητείας μάγων εἰδωλικὰς ματαιότητας καὶ εἰς μανίας καὶ ἐκστάσεις μαντικὰς καὶ
καὶ μάντεων.

ψευδεῖς.

39,6 Πολλὰ ἐποίησας σύ, Κύριε 6 Σύ, Κύριε καὶ Θεέ μου, πολλὰ θαυμαστὰ ἔργα ἔκαμες 6 Ἀντιθέτως πρὸς τὰς ἀνισχύρους ταύτας τῶν εἰδώλων ματαιότητας,
ὁ Θεός μου, τὰ θαυμάσιά σου, καὶ κανεὶς ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ἢ τοὺς ψευδεῖς θεοὺς σὺ Κύριε, πολλὰ ἔχεις πράξει θαυμάσια καὶ ἔνδοξα ἔργα προνοίας
καὶ τοῖς διαλογισμοῖς σου οὐκ δὲν ἠμπορεῖ νὰ συγκριθῇ πρὸς σέ, ὡς πρὸς τὰς ὑπὲρ τῶν ἐλπιζόντων εἰς σέ, καὶ δὲν ὑπάρχει κανεὶς ὅμοιός σου ποὺ να
ἔστι

τίς

ἀπήγγειλα

ὁμοιωθήσεταί
καὶ

σοι· πανσόφους καὶ παναγάθους σκέψεις καὶ βουλάς σου. δύναται νὰ συγκριθῇ πρὸς σὲ εἰς τὰς ὑπὲρ ἡμῶν προνοητικὰς σκέψεις

ἐλάλησα, Ἀνήγγειλα καὶ διελάλησα αὐτάς. Ὑπερβαίνουν ὅμως καὶ βουλάς σου. Πολλάκις διηγήθην τὰ θαυμάσιά σου ταῦτα καὶ

ἐπληθύνθησαν ὑπὲρ ἀριθμόν.

κάθε ἀριθμὸν καὶ ὑπολογισμόν.

ὡμίλησα περὶ αὐτῶν, ἀλλ’ ὑπερβαίνουν εἰς πλῆθος πάντα ἀριθμὸν καὶ
εἶναι ἀναρίθμητα.

39,7 Θυσίαν καὶ προσφορὰν 7 Γεμᾶτος εὐγνωμοσύνην ἠθέλησα νὰ σοῦ προσφέρω 7 Ἐξ εὐγνωμοσύνης ἠθέλησα νὰ σοῦ προσφέρω θυσίας· ἀλλ’ οὔτε
ἠθέλησας,

σῶμα

δὲ θυσίαν, ἀλλὰ σὺ οὔτε αἱματηρὰν οὔτε ἀναίμακτον αἱματηρὰν θυσίαν, οὔτε ἀναίμακτον προσφορὰν καρπῶν ἢ ἄλλων

κατηρτίσω μοι· ὁλοκαυτώματα θυσίαν ἢ ἄλλας προσφορὰς ἠθέλησες. Μοῦ ἔδωσες δώρων ἠθέλησας. Μοῦ ἔδωκες δὲ τέλειον καὶ προικισμένον μὲ νοῦν
καὶ

περὶ

ἐζήτησας.

ἁμαρτίας

οὐκ τέλειον σῶμα, προικισμένον μὲ λογικὴν καὶ ἀθάνατον σῶμα (Ἄλλη γραφή: Ὠτία = <ὑπακοὴν αἰτηθεὶς μόνον καὶ εὐλάβειαν
ψυχήν, διὰ νὰ σοῦ τὸ προσφέρω εὐάρεστον θυσίαν. ἐμαυτὸν προσήγαγον> (Ἀνώνυμος). <Τῇ ὑπακοῇ τῇ ἐμῇ ἠρκέσθης>
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οὐκ

Αὐτὸ ἐζήτησες καὶ ὄχι θυσίας ζώων καιομένας ἐξ (Θεοδωρος Μοψουεστίας), ὅπως καθαγιάζω τοῦτο διὰ τῆς πρὸς σὲ
ὁλοκλήρου εἰς τὸ θυσιαστήριον, οὔτε ἐξιλαστήριους ὑπακοῆς· θυσίας κατακαιομένας ὁλοκλήρους ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου
περὶ ἁμαρτίας θυσίας.

καὶ θυσίας ἐξιλαστικὰς προσφερομένας περὶ ἁμαρτίας δὲν ἐζήτησας.

39,8 Τότε εἶπον· ἰδοὺ ἥκω, ἐν 8 Ὅταν ἐγνώρισα τὸ θέλημά σου καὶ τί ζητεῖς ἀπὸ ἐμέ, 8 Καὶ ὅταν ἀντελήφθην εἰς τί ἀρέσκεσαι καὶ τί ζητεῖς ἀπὸ ἐμέ, τότε
κεφαλίδι

βιβλίου

γέγραπται τότε εἶπα· ἰδοὺ ἐγὼ ἔρχομαι νὰ τεθῶ ὑπὸ τὰς διαταγάς εἶπον ἰδοὺ ἐγὼ ἔρχομαι, ἵνα τεθῶ εἰς τὰς διαταγάς σου. Εἰς τὸ

περὶ ἐμοῦ·

σου. Ἐν περιλήψει εἰς τὰ βιβλίον τοῦ Νόμου εἶναι ἐντυλισσόμενον εἰς ρόλον χειρόγραφον τῆς Γραφῆς ἔχει γραφῆ δι’ ἐμέ,
γραμμένον δι' ἐμέ, πὼς θὰ εὐαρεστήσω εἰς σέ.

πῶς θὰ εὐαρεστήσω εἰς σέ.

39,9 τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημά 9 Πρέπει, δηλαδή, νὰ ἐκτελῶ τὸ θέλημά σου, ὦ Θεέ μου. 9 Δι’ αὐτὸ καὶ ἐγὼ ἠθέλησα καὶ ἀπεφάσισα νὰ ἐκτελέσω τὸ θέλημά
σου, ὁ Θεός μου, ἐβουλήθην καὶ Ἐπόθησα καὶ ἠθέλησα τὸν Νόμον σου μὲ ὅλην τὴν σου, ὦ Θεέ μου, καὶ ἐπόθησα τὸν νόμον σου τόσον πολύ, ὥστε φέρω
τὸν νόμον σου ἐν μέσῳ τῆς καρδίαν μου, μὲ ὅλα μου τὰ σπλάγχνα, Κύριε.

αὐτὸν ἐν μέσῳ τῶν σπλάγχνων μου, ἵνα τὴν ὅλην ὕπαρξίν μου ἐμπνέῃ

κοιλίας μου.

καὶ κινῇ.

39,10

Εὐηγγελισάμην 10 Ἐκήρυξα πρὰς ὅλους, εἰς μεγάλας συγκεντρώσεις 10 Ἐπὶ πλέον ἐξήγγειλα δημοσίᾳ καὶ ἐν μεγάλῃ συνάξει τὸ

δικαιοσύνην

ἐν

ἐκκλησίᾳ λαῶν, τὴν δικαιοσύνην σου. Ἰδού, οὔτε ἠμπόδισα οὔτε χαρμόσυνον μήνυμα τῆς σωτηρίου δικαιοσύνης, σύμφωνα μὲ τὴν

μεγάλῃ· ἰδοὺ τὰ χείλη μου οὐ θὰ σφαλίσω ποτὲ τὰ χείλη μου, νὰ διακηρύττουν αὐτά. ὁποίαν μᾶς κυβερνᾷς καὶ μᾶς σώζεις. Ἰδοὺ δὲν ἠμπόδισα οὐδὲ θὰ
μὴ κωλύσω· Κύριε, σὺ ἔγνως.

Κύριε, σὺ γνωρίζεις τοῦτο.

ἐμποδίσω τὰ χείλη μου, ὥστε να μὴ διακηρύξουν τὰς χάριτάς σου
Κύριε, σὺ γνωρίζεις τοῦτο.

39,11 Τὴν δικαιοσύνην σου οὐκ 11 Ποτὲ δὲν ἔκρυψα μέσα εἰς τὴν καρδίαν μου καὶ δὲν 11 Δὲν ἔκρυψα μέσα εἰς τὴν καρδίαν μου, ὥστε νὰ τὴν γνωρίζω μόνος
ἔκρυψα ἐν τῇ καρδίᾳ μου, τὴν παρεσιώπησα

τὴν

δικαιοσύνην

σου.

Ἀλλὰ

τὴν ἐγώ, ἀλλὰ διελάλησα τὴν δικαιοσύνην σου, μὲ τὴν ὁποίαν πατάσσεις

ἀλήθειάν σου καὶ τὸ σωτήριόν ἀλήθειαν τῶν λόγων σου καὶ τὴν ἀξιοπιστίαν τῶν τὸ κακὸν καὶ προστατεύεις τοὺς ἀδικουμένους, ὡμίλησα καὶ
σου εἶπα, οὐκ ἔκρυψα τὸ ἔλεός ὑποσχέσεών σου καὶ τὴν σωτηρίαν, ποὺ μοῦ ἐχάρισες, ἀφηγήθην περὶ τῆς ἀληθείας σου, ἡ ὁποία διαλάμπει εἰς τὸ ἀψευδὲς
σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου ἀπὸ τὴν ἀνήγγειλα. Δὲν ἀπέκρυψα τὸ ἔλεός σου καὶ τὴν τῶν ὑποσχέσεών σου καὶ εἰς τὴν πιστὴν τήρησιν αὐτῶν, καθὼς καὶ
συναγωγῆς πολλῆς.

ἀλήθειάν σου ἀπὸ σύναξιν πολλοῦ λαοῦ.

περὶ τῆς σωτηρίας, τὴν ὁποίαν διὰ τῆς βοηθείας καὶ προστασίας σου
παρέχεις· δὲν ἐτήρησα σιγὴν καὶ δὲν ἀπέκρυψα τὸ ἔλεός σου καὶ τὴν
ἀλήθειάν σου ἀπὸ σύναξιν πολυπληθῆ, ἀλλ’ ἐνώπιον αὐτῆς
διεκήρυξα εὐγνωμόνως καὶ ἀνύμνησα αὐτά.

τοὺς οἰκτιρμούς σου ἀπ' ἐμοῦ· σου καὶ τὴν εὐσπλαγχνίαν σου. Τὸ ἔλεός σου καὶ ἡ ἀπομακρύνῃς ἀπὸ ἐμὲ τοὺς οἰκτιρμούς σου καὶ τὴν εὐσπλαγχνίαν σου.
τὸ ἔλεός σου καὶ ἡ ἀλήθειά σου ἀλήθειά σου ἂς μὲ συγκρατοῦν καὶ ἂς μὲ ἐνισχύουν Τὸ ἔλεός σου καὶ ἡ φιλαλήθειά σου, ἡ ἀποδεικνυομένη εἰς τὴν πιστὴν
διαπαντὸς ἀντιλάβοιντό μου.

πάντοτε.

τήρησιν τῶν ὑποσχέσεών σου, εἴθε πάντοτε νὰ μὲ ὑποστηρίζουν καὶ
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39,12 Σὺ δέ, Κύριε, μὴ μακρύνῃς 12 Σὺ λοιπόν, Κύριε, μὴ ἀπομακρύνῃς ἀπὸ ἐμὲ τὸ ἔλεός 12 Σὺ δέ, Κύριε, ὅπως εἰς τὸ παρελθὸν μὲ ἠλέησας, οὕτω καὶ τώρα, μὴ

νὰ μὲ συγκρατοῦν.
39,13 Ὅτι περιέσχον με κακά, 13 Διότι μὲ ἐκύκλωσαν πολλαὶ συμφοραί, ἀναρίθμητοι. 13 Διότι μὲ ἐκύκλωσαν δυστυχίαι καὶ δεινὰ ἀναρίθμητα, ἔπεσαν
ὧν

οὐκ

ἔστιν

ἀριθμός, Ἔπεσαν ἐπάνω μου αἱ τιμωρίαι διὰ τὰς ἀνομίας μου ἐπάνω μου καὶ μὲ κατακρατοῦν αἱ ἀνομίαι μου, καὶ τόσον πολὺ

κατέλαβόν με αἱ ἀνομίαι μου, καὶ κινδυνεύω νὰ χάσω τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου. Αἱ πνίγομαι καὶ σκοτίζομαι ἀπὸ αὐτάς, ὥστε δὲν ἠμπορῶ νὰ βλέπω καὶ
καὶ οὐκ ἠδυνήθην του βλέπειν· ἁμαρτίαι μου ἐπληθύνθησαν περισσότερον ἀπὸ τὰς κινδυνεύω νὰ χάσω τὸ φῶς μου· ἔγιναν εἰς πλῆθος πολὺ περισσότεραι
ἐπληθύνθησαν

ὑπὲρ

τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς μου καὶ ὁ ἱερὸς ἐνθουσιασμὸς καὶ ἀπὸ τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς μου καὶ ἡ καρδία μου ἔχασε τὸ θάρρος

τρίχας τῆς κεφαλῆς μου, καὶ ἡ τὸ σθένος τῆς καρδίας μου μὲ ἔχουν ἐγκαταλείψει.

της καὶ τὴν αἰσθάνομαι νὰ μὲ ἐγκαταλείπῃ.

καρδία μου ἐγκατέλιπέ με.
39,14 Εὐδόκησαν, Κύριε, τοῦ 14 Εὐδόκησε λοιπόν, Κύριε, νὰ μὲ λυτρώσῃς ἀπὸ τὴν 14 Εὐδόκησον, Κύριε, νὰ μὲ ἀπολυτρώσῃς· Κύριε, μὴ ἀναβάλῃς, ἀλλὰ
ρύσασθαί με· Κύριε, εἰς τὸ κατάστασιν αὐτήν. Κύριε, σπεῦσε εἰς τὴν βοήθειάν μου. τρέξε γρήγορα εἰς τὴν βοήθειάν μου,
βοηθῆσαί μοι πρόσχες.
39,15

Καταισχυνθείησαν

ἐντραπείησαν

καὶ 15 Ἂς καταισχυνθοῦν καὶ ἂς ἐντροπιασθοῦν ὅλοι μαζῆ 15 Εἴθε νὰ καταισχυνθοῦν καὶ νὰ ἐντροπιασθοῦν ὅλοι μαζὶ ὅσοι

ἅμα

οἱ αὐτοί, ποὺ ζητοῦν νὰ ἀφαιρέσουν τὴν ζωήν μου. Ἂς ζητοῦν τὴν ζωήν μου διὰ νὰ ἀφαιρέσουν καὶ ἀφανίσουν ταύτην. Ἂς

ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου τοῦ στρέψουν πανικόβλητοι τὰ νῶτα των καὶ ἂς τραποῦν ὀπισθοχωρήσουν
ἐξᾶραι αὐτήν· ἀποστραφείησαν κατεντροπιασμένοι
εἰς

τὰ

ὀπίσω

εἰς

φυγήν,

ὅσοι

θέλουν

καὶ

ἂς

ἐντροπιασθοῦν

ὅσοι

θέλουν

νὰ

τὴν εὐχαριστοῦνται εἰς τὴν δυστυχίαν μου καὶ τὴν ἀπώλειάν μου.

καὶ συμφοράν μου καὶ τὴν καταστροφήν μου.

καταισχυνθείησαν οἱ θέλοντές
μοι κακά·
39,16

κομισάσθωσαν 16 Ἂς πάρουν ἀμέσως ὡς μισθὸν τῆς κακότητός των 16 Ἂς ἀποκομίσουν ἀμέσως ὡς μισθὸν τῆς χαιρεκακίας των ἐντροπὴν

παραχρῆμα αἰσχύνην αὐτῶν οἱ τὴν ἐντροπήν, αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι ἐπιχαίρουν διὰ τὰς καὶ ὄνειδος οἱ ἐπὶ τῇ δυστυχίᾳ μου λέγοντες· θαυμάσια, ὡραῖα!
λέγοντές μοι· εὖγε, εὖγε.
39,17

Ἀγαλλιάσθωσαν

εὐφρανθήτωσαν

ἐπὶ

συμφοράς μου καὶ λέγουν εὖγε, εὖγε.
καὶ 17 Ἂς πλημμυρίσουν δὲ ἀπὸ ἀγαλλίασιν καὶ χαρὰν 17 Ἂς σκιρτήσουν ἀπὸ χαρὰν καὶ ἂς εὐφρανθοῦν διὰ τὴν ὑπὸ σοῦ
σοὶ κοντά σου ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι σὲ ποθοῦν καὶ σὲ παρεχομένην εἰς αὐτοὺς προστασίαν, ὅσοι σὲ ζητοῦν καὶ σὲ

πάντες οἱ ζητοῦντές σε, Κύριε, ἐπικαλοῦνται. Αὐτοί, οἱ ὁποῖοι σὲ ἀγαποῦν καὶ ἀπὸ σὲ ἐπικαλοῦνται, Κύριε, καὶ ὅλοι ὅσοι ποθοῦν καὶ ἐπιθυμοῦν τὴν ἀπὸ τῆς
εἰπάτωσαν

μεγαλυνθήτω

ὁ

διαπαντός· περιμένουν καὶ παίρνουν τὴν σωτηρίαν των, ἂς λέγουν βοηθείας σου σωτηρίαν, ἂς κράζουν πάντοτε καὶ ἀκαταπαύστως. Ἄς
Κύριος,

οἱ πάντοτε δοξασμένος ἂς εἶναι ὁ Κύριος.

μεγαλύνεται καὶ ἂς δοξάζεται ὁ Κύριος.

ἀγαπῶντες τὸ σωτήριόν σου.
39,18 Ἐγὼ δὲ πτωχὸς εἰμι καὶ 18 Ἐγὼ δὲ εἶμαι πτωχὸς καὶ ἄθλιος. Ἐλπίζω ὅμως καὶ 18 Ἐγὼ δὲ εἶμαι πτωχὸς καὶ ἄθλιος, ἀλλὰ δὲν ἀπελπίζομαι οὔτε
πένης· Κύριος φροντιεῖ μου. πιστεύω ἀκλόνητα ὅτι ὁ Κύριος θὰ φρρντίση δι' ἐμέ. Σύ, δυσανασχετῷ, διότι εἶμαι βέβαιος, ὅτι ὁ Κύριος θὰ φροντίσῃ δι’ ἐμέ.
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καὶ

Βοηθός μου καὶ ὑπερασπιστής Κύριε, εἶσαι βοηθὸς καὶ ὑπερασπιστής μου. Μὴ Βοηθός μου καὶ ὑπερασπιστής μου εἶσαι σύ· ὦ Θεέ μου, μὴ βραδύνῃς,
μου εἶ σύ· ὁ Θεός μου, μὴ ἀργοπορήσῃς νὰ μὲ βοηθήσῃς εἰς τὴν περίστασίν μου ἀλλὰ σπεῦσον εἰς βοήθειαν καὶ προστασίαν μου.
χρονίσῃς.

αὐτήν.

ΨΑΛΜΟΣ 40ος (μ’)
Γιὰ νὰ ἐλευθερωθοῦν οἱ μητέρες στὴν γέννα, ἀπὸ πρόωρο τοκετό
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

40,1 Μακάριος ὁ συνιῶν ἐπὶ Μακάριος εἶναι ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος, ποὺ κατανοεῖ τὴν Μακάριος εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος λαμβάνει ἐνδιαφέρον καὶ
πτωχῶν καὶ πένητα· ἐν ἡμέρᾳ θέσιν τοῦ πτωχοῦ καὶ τοῦ πένητος, τὸν συμπαθεῖ καὶ κατανοεῖ τὴν δύσκολον θέσιν τοῦ πτωχοῦ καὶ στερουμένου τῶν
πονηρᾷ ρύσεται αὐτὸν ὁ Κύριος. ἐνδιαφέρεται δι' αὐτόν. Αὐτὸν εἰς ἡμέραν δύσκολον θὰ πάντων· ἐν ἡμέρα, κατὰ τὴν ὁποίαν θὰ εὔρουν καὶ αὐτὸν πόνοι καὶ
τὸν βοηθήσῃ ὁ Κύριος δι' αὐτὴν τὴν καλωσύνην του.

ἀσθένειαι καὶ συμφοραί, θὰ τὸν λυτρώσῃ καὶ θὰ τὸν σώσῃ ὁ Κύριος.

40,3 Κύριος διαφυλάξαι αὐτὸν 3 Ὁ Κύριος θὰ τὸν διαφυλάξῃ ἀπὸ κάθε κίνδυνον. Θὰ 3 Εὔχομαι, ἀλλ' εἶμαι συγχρόνως βέβαιος, ὅτι ὁ Κύριος θὰ τὸν
καὶ ζήσαι αὐτὸν καὶ μακαρίσαι τοῦ χαρίσῃ μακρότητα ζωῆς καὶ ἀσφάλειαν. Θὰ τὸν διαφύλαξῃ, καὶ θὰ τὸν διατηρήσῃ εἰς τὴν ζωὴν καὶ θὰ τὸν καταστήσῃ
αὐτὸν ἐν τῇ γῇ καὶ μὴ παραδῷ καταστήσῃ εὐτυχισμένον καὶ χαρούμενον εἰς τὸν μακαριστὸν καὶ εὐτυχῆ ἐν τῇ γῇ, καὶ δὲν θὰ τὸν παραδώσῃ εἰς τὰς
αὐτὸν εἰς χεῖρας ἐχθρῶν αὐτοῦ. κόσμον αὐτὸν καὶ δὲν θὰ τὸν παραδώσῃ ποτὲ εἰς τὰ χεῖρας καὶ τὴν ἐξουσίαν τῶν ἐχθρῶν του.
χέρια τῶν ἐχθρῶν του.
40,4 Κύριος βοηθήσαι αὐτῷ ἐπὶ 4 Ὁ Κύριος θὰ τὸν βοηθήσῃ νὰ ἐγερθῇ ὑγιὴς ἀπὸ τὴν 4 Ὁ Κύριος θὰ τὸν βοηθήσῃ εἰς περίπτωσιν ποὺ θὰ κατάκειται ἐπὶ τῆς
κλίνης ὀδύνης αὐτοῦ· ὅλην τὴν κλίνην του. Ναί, Κύριε, θὰ μεταβάλῃς τὸ στρῶμα του, κλίνης πονῶν καὶ ὑποφέρων· θὰ μεταστρέψῃ ἐξ ὁλοκλήρου καὶ
κοίτην αὐτοῦ ἔστρεψας ἐν τῇ ὅπου κατάκειται ἀσθενὴς καὶ πονῶν, εἰς κλίνην τελείως τὴν στρωμνὴν καὶ κοίτην του κατὰ τὴν ἀσθένειάν του καὶ ἀπὸ
ἀρρωστίᾳ αὐτοῦ.

ἀνέσεως, ὅπου ὑγιὴς θὰ ἀναπαύεται.

40,5 Ἐγὼ εἶπα· Κύριε, ἐλέησόν 5 Ἐγώ,

κατὰ τὸ διάστημα τῆς ἀσθενείας

νοσηρᾶς θὰ μεταβάλῃ αὐτὴν εἰς ὑγιεινήν.
μου, 5 Ἐγὼ δὲ προσευχόμενος κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἀσθενείας μου εἶπον·

με, ἴασαι τὴν ψυχήν μου, ὅτι προσηυχήθην καὶ εἶπα πρὸς τὸν Θεόν· Κύριε, ἐλέησόν Κύριε, ἐλεησόν με. Τὸ σῶμα μου πάσχει, διότι πάσχει καὶ ἡ ψυχή μου.
ἥμαρτόν σοι.

με. Θεράπευσε τὴν ζωήν μου ἀπὸ τὴν ἀσθένειάν της, Σὲ παρακαλῶ, ἰάτρευσε πρωτίστως τὴν ψυχήν μου, διότι ἡμάρτησα εἰς
διότι εἰς σὲ ἡμάρτησα καὶ ἐξ αἰτίας τῆς ἁμαρτίας μου σέ.

40,6 Οἱ ἐχθροί μου εἶπαν κακά 6 Οἱ ἐχθροί μου εἶπαν λόγια κακεντρεχῆ καὶ πονηρὰ 6 Οἱ ἐχθροί μου εἶπον ἐναντίον μου λόγους κακοὺς καὶ πονηρούς.
μοι·

πότε

ἀποθανεῖται,

ἀπολεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ;

καὶ ἐναντίον μου· Πότε θὰ ἀποθάνῃ καὶ θὰ σβήσῃ αὐτὸς Εἶπαν: Ἄχ, πότε θὰ ἀποθάνῃ καὶ θὰ ἐξαφανισθῇ τὸ ὄνομά του;
καὶ τὸ ὄνομά του ἀπὸ τὴν γῆν;
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ἠσθένησα.

40,7 Καὶ εἰσεπορεύετο τοῦ ἰδεῖν, 7 Καὶ ἐὰν κανεὶς ἀπὸ τοὺς κακεντρεχεῖς αὐτοὺς 7 Καὶ ἂν εἰσήρχετο κανεὶς ἀπὸ αὐτοὺς εἰς τὸ δωμάτιόν μου, διὰ νὰ ἴδῃ
μάτην ἐλάλει· ἡ καρδία αὐτοῦ ἀνθρώπους εἰσήρχετο εἰς τὸν οἶκόν μου, τάχα πρὸς τὴν πορείαν τῆς ἀσθενείας μου, ἐλάλει μάταια καὶ προσποιητὰ λόγια.
συνήγαγεν

ἀνομίαν

ἑαυτῷ, ἐπίσκεψίν μου, ἔλεγε πρὸς ἐμὲ λόγια δόλια καὶ Καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ἡ καρδία του συνήθροιζε νέον ὑλικὸν

ἐξεπορεύετο ἔξω καὶ ἐλάλει ἐπὶ ὑποκριτικά. Συγχρόνως δὲ ἡ καρδία του συνήθροιζε καὶ συκοφαντίας καὶ δυσφημίας, μὲ τὸ ὁποῖον ηὔξανε τὴν ἀνομίαν του.
τὸ αὐτό.

ἐσχεδίαζε συκοφαντίας καὶ διαβολάς, αἱ ὁποῖαι τελικῶς Ἐξήρχετο ἔξω τοῦ δωματίου καὶ τῆς οἰκίας μου καὶ ἐλάλει
θὰ ἐξεσποῦσαν εἰς βάρος του. Ἔβγαινεν ἔξω ἀπὸ τὸ σπερμολογίας καὶ δυσφημίας εἰς τοὺς ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνηγμένους
δωμάτιόν μου καὶ συζητοῦσε κακὰ ἐναντίον μου.

40,8

Κατ'

ἐμοῦ

ἐχθρούς μου.

ἐψιθύριζον 8 Ἐψιθύριζαν ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἐχθροί μου ἐναντίον μου. 8 Ἐναντίον μου ἐψιθύριζον καὶ ἐκρυφομίλουν ὅλοι οἱ ἐχθροί μου· κατ'

πάντες οἱ ἐχθροί μου, κατ' ἐμοῦ Διελογίζοντο πάντοτε κακὰ εἰς βάρος μου.

ἐμοῦ διελογίζοντο καὶ ἐσχεδίαζον κακά.

ἐλογίζοντο κακά μοι·
40,9

λόγον

κατέθεντο

κατ'

παράνομον 9 Λόγους ψευδεῖς καὶ ἀντιθέτους πρὸς τὸν νόμον τοῦ 9 Λόγον συκοφαντικὸν καὶ φήμην διαβολῆς, ἁμαρτωλὰς καὶ ἐνόχους
ἐμοῦ·

μὴ

ὁ Θεοῦ ἔθεταν εἰς κυκλοφορίαν ἐναντίον μου καὶ ἔλεγαν· διαδόσεις ἐβεβαίωσαν δημοσίᾳ κατ' ἐμοῦ λέγοντες· Μήπως δὲν

κοιμώμενος οὐχὶ προσθήσει τοῦ Μήπως καὶ δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ σηκωθῇ πλέον ὑγιής, πρόκειται πλέον νὰ σηκωθῇ ὑγιὴς αὐτὸς ποὺ κατάκειται ἐπὶ κλίνῃς
ἀναστῆναι;

αὐτὸς ὁ ἀσθενής, ποὺ κατάκειται καὶ κοιμᾶται εἰς τὴν καὶ κοιμᾶται λόγῳ ἀσθενείας; Μήπως ἦλθεν ἤδη ἡ ὥρα τοῦ θανάτου
κλίνην του;

του;

40,10 Καὶ γὰρ ὁ ἄνθρωπος τῆς 10 Ὄχι δὲ μόνον οἱ ἐχθροί μου, ἀλλὰ καὶ ὁ ἐπιστήθιος 10 Καὶ τί παράδοξον, ἐὰν αὐτοὶ λέγουν τοιαῦτα, ἀφοῦ ὁ ἐγκάρδιος
εἰρήνης μου, ἐφ' ὃν ἤλπισα, ὁ φίλος μου, εἰς τὸν ὁποῖον εἶχα στηρίξει τὰς ἐλπίδας φίλος, μετὰ τοῦ ὁποίου εἶχον συνδεθῆ μὲ ὅρκους εἰρήνης καὶ εἰς τὸν
ἐσθίων ἄρτους μου, ἐμεγάλυνεν μου, αὐτὸς ὁ ὁποῖος ἔτρωγε εἰς τὴν τράπεζάν μου τὸ ὁποῖον ἐστήριξα, τὰς ἐλπίδας μου καὶ ἔτρεφον πᾶσαν ἐμπιστοσύνην
ἐπ' ἐμὲ πτερνισμόν.

φάγητόν

μου,

κατέφερε

λάκτισμα.

ἐναντίον

μου

μεγάλον πρὸς αὐτόν, τὸν ὁποῖον εἶχον ὁμοτράπεζόν μου καὶ ἔτρωγεν ἀπὸ τοὺς
ἄρτους μου, ὕψωσεν ὅσον τοῦ ἦτο δυνατὸν ὑψηλότερα τὴν πτέρναν
του καὶ κατέφερεν ἐναντίον ἐμοῦ λάκτισμα βίαιον καὶ κτηνῶδες.

40,11 Σὺ δέ, Κύριε, ἐλεήσόν με 11 Σὺ λοιπόν, Κύριε, ἐλέησέ με, σπλαγχνίσου με, 11 Σὺ ὅμως, Κύριε, εὐσπλαγχνίσου με καὶ δεῖξε τὸ ἔλεός σου εἰς ἐμέ.
ἀνάστησόν

με,

ἀνταποδώσω αὐτοῖς.

καὶ σήκωσέ με ἀπὸ τὴν κλίνην τῆς ἀσθενείας μου, καὶ ἐγὼ Σήκωσέ με ὑγιῆ ἀπὸ τὴν κλίνην καὶ τότε ὡς βασιλεύς, χρισμένος ἀπὸ
θὰ ἀνταποδώσω τὰ πρέποντα εἰς ἐκείνους, ποὺ μὲ σὲ διὰ νὰ σὲ ἀντιπροσωπευω καὶ διαχειρίζωμαι τὴν δικαιοσύνην σου,
ἀδικοῦν.

40,12

Ἐν

τούτῳ

ἔγνων

θὰ ἀνταποδώσω εἰς αὐτοὺς σύμφωνα μὲ τὰ πονηρά τους ἔργα·

ὅτι 12 Μὲ αὐτὸ τὸ θαυμαστὸν ἔργον τοῦ ἐλέους σου θὰ ἔχω 12 Οὕτω καὶ μόνον θὰ μάθω ὅτι ἀπολαύω τῆς εὐνοίας σου καὶ μὲ

τεθέληκάς με, ὅτι οὐ μὴ ἐπιχαρῇ πεισθῆ, ὅτι ἀπολαμβάνω τὴν εὔνοιάν σου. Χάρις εἰς θέλεις νὰ βασιλεύω, διότι ἂν πράγματι μὲ θέλῃς, δὲν θὰ χαρῇ ὁ
ὁ ἐχθρός μου ἐπὶ ἐμέ.

αὐτὸ δὲν θὰ καταστραφῶ καὶ δὲν θὰ χαρῇ εἰς βάρος ἐχθρός μου χαιρεκάκως ἐπὶ τῇ πτώσει καὶ τῷ ἀφανισμῷ μου.
μου ὁ ἐχθρός μου.
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καὶ

40,13 Ἐμοῦ δὲ διὰ τὴν ἀκακίαν 13 Σύ, διὰ τὴν ἀθωότητά μου αὐτήν, μὲ ἐστήριξες εἰς τὸ 13 Εἶμαι ὅμως βέβαιος περὶ τῆς προστασίας σου καὶ δύναμαι ὁμιλῶν
ἀντελάβου, καὶ ἐβεβαίωσάς με παρελθὸν καὶ θὰ μὲ ὑποστήριξῃς καὶ τώρα. Τὴν περὶ αὐτῆς ὡς περὶ γεγονότος τετελεσμένου νὰ διακηρύττω ὅτι, ἐπειδὴ
ἐνώπιόν σου εἰς τὸν αἰῶνα.

βοήθειάν σου αὐτὴν εἰς ἐμὲ θὰ τὴν καταστήσῃς εἶμαι ἄκακος καὶ δὲν ἔβλαψα ποτὲ κανένα, σύ, διὰ τὴν ἀκακίαν μου
μόνιμον καὶ εἰς ὅλας τὰς ἐπερχομένας γενεάς.

αὐτὴν μὲ ὑπεστήριξας καὶ μὲ ἐβοήθησας καὶ μὲ κατέστησας
ἔμπροσθέν σου βέβαιον καὶ ἀμετακίνητον μετὰ τῶν ἀπογόνων μου
διὰ παντὸς καὶ αἰωνίως.

40,14 Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς 14 Ἂς εἶναι δοξασμένος ὁ Κύριος, ὁ Θεὸς τοῦ 14 Ἂς εἶναι εὐλογημένος ὁ Κύριος, τὸν ὁποῖον ὁ Ἰσραὴλ λατρεύει ὡς
Ἰσραὴλ ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ εἰς ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν, τὸν μόνον Θεόν του ἀπὸ τοῦ αἰῶνος τῆς παρούσης ζωῆς καὶ εἰς τὸν
τὸν αἰῶνα, γένοιτο, γένοιτο.

ἀμήν.

ἀτελεύτητον αἰῶνα τοῦ μέλλοντος· γένοιτο, γένοιτο.

ΨΑΛΜΟΣ 41ος (μα’)
Σὲ νέους ποὺ ἀρρωσταίνουν ἀπὸ ἔρωτα, ὅταν τραυματίζεται τὸ ἕνα πρόσωπο καὶ θλίβεται.
Αρχαίο Κείμενο
41,1

Όν

τρόπον

ἐπιποθεῖ

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

ἡ Όπως ἡ διψασμένη ἔλαφος ποθεῖ πολὺ καὶ τρέχει εἰς Καθὼς ἔλαφος διψασμένη τρέχει μὲ πόθον πολὺν πρὸς τὰς πηγὰς τῶν

ἔλαφος ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν τὰς πηγὰς τῶν καθαρῶν ὑδάτων, ἔτσι καὶ ἡ ψυχή μου ὑδάτων, οὕτω καὶ ἡ ψυχή μου, ὦ Θεέ μου, σὲ ἐπιποθεῖ καὶ μὲ
ὑδάτων, οὕτως ἐπιποθεῖ ἡ ψυχή ποθεῖ σέ, ὦ Θεέ μου.

ἀχόρταστον δίψαν ἐπιζητεῖ νὰ ἐπικοινωνήσῃ μετὰ σοῦ καὶ νὰ

μου πρὸς σέ, ὁ Θεός.

ἀπολαύσῃ τὴν παρηγορίαν σου.

41,3 Ἐδίψησεν ἡ ψυχή μου πρὸς 3 Μεγάλην δίψαν ᾐσθάνθη καὶ αἰσθάνεται ἡ ψυχή μου 3 Μὲ δίψαν καὶ ἐπιθυμίαν ἰσχυρὰν ἐπόθησεν ἡ ψυχή μου τὸν Θεόν,
τὸν Θεὸν τὸν ζῶντα· πότε ἥξω διὰ σὲ τὸν αἰωνίως ζῶντα, τὸν πραγματικὸν Θεόν. Πότε ὅστις δὲν εἶναι νεκρὸς ὅπως τὰ εἴδωλα, ἀλλ’ εἶναι ἰσχυρὸς καὶ
καὶ ὀφθήσομαι τῷ προσώπῳ τοῦ λοιπὸν θὰ ἀξιωθῶ τῆς χαρᾶς νὰ ἔλθω καὶ νὰ ἴδω τὸν ζωντανός, καὶ πηγὴ ποὺ χορταίνει καὶ μεταδίδει ζωὴν εἰς τὴν ψυχήν.
Θεοῦ;

ναόν, τὸν ἱερὸν τόπον τῆς παρουσίας σοῦ, τοῦ Θεοῦ Πότε ψεύγων ἀπὸ τὸν τόπον αὐτὸν τῆς ἐξορίας καὶ ἀπὸ τὴν χώραν
μου;

τῶν εἰδώλων θὰ ἀξιωθῶ ἐπιστρέφων εἰς τὴν Ἱερουσαλὴμ νὰ ἔλθω εἰς
τὸν ναὸν καὶ νὰ παρουσιασθῶ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, λαμβάνων μέρος εἰς
τὴν λατρείαν αὐτοῦ;

ἐμοὶ ἄρτος ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐν ἔγιναν δι' ἐμὲ φαγητόν μου ἡμέραν καὶ νύκτα, διότι οἱ δάκρυα ποὺ χύνω συνεχῶς, ὅταν ἐν μέσῳ τῆς δυστυχίας μου μοῦ
τῷ λέγεσθαί μοι καθ' ἐκάστην ἐχθροὶ ἔλεγαν ἐναντίον μου κάθε ἡμέραν· Ποῦ εἶναι ὁ λέγουν μερικοί· Ποὺ εἶναι ὁ Θεός σου; Διατὶ δὲν σπεύδει τώρα εἰς
ἡμέραν· ποῦ ἐστιν ὁ Θεός σου;

Θεός σου;

βοήθειάν σου;
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41,4 Ἐγενήθη τὰ δάκρυά μου 4 Ἐπέρασα περιπετείας καὶ θλίψεις. Τὰ δάκρυά μου 4 Ἔγιναν εἰς ἐμὲ ἄρτος καὶ μόνη τροφή μου νύκτα καὶ ἡμέραν τὰ

41,5 Ταῦτα ἐμνήσθην καὶ ἐξέχεα 5 Αὐτὸν ἐνεθυμήθην καὶ ἡ ψυχή μου ἐξεχύθη εἰς 5

Ἔφερα

εἰς

τὴν

ἐνθύμησίν

μου

γλυκείας

ἀναμνήσεις

τοῦ

ἐπ' ἐμὲ τὴν ψυχήν μου, ὅτι θερμὴν προσευχήν. Πιστεύω ὅτι θὰ ἀξιωθῶ τῆς παρελθόντος, καὶ ἀνεκουφίσθην ἀπὸ τὰς ἐλπίδας καὶ συναισθήματα
διελεύσομαι ἐν τόπῳ σκηνῆς μεγάλης τιμῆς καὶ χαρᾶς νὰ περάσω καὶ πάλιν ἀπὸ τὸν ποὺ προεκλήθησαν ἀπὸ αὐτὰς καὶ ἐξεχύθησαν ἀπὸ τὰ βάθη τῆς
θαυμαστῆς ἕως τοῦ οἴκου τοῦ ἱερὸν χῶρον τῆς θαυμαστῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου ψυχῆς μου καὶ ἀπὸ τὰς ἀναμνήσεις αὐτὰς τοῦ παρελθόντος
Θεοῦ ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως καὶ σου, ἀπὸ τὸν ἱερὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ μου, μὲ φωνὴν παρεκινήθην νὰ ἴδω ἐκ νέου μὲ τὸν νοῦν μου, ὅτι θὰ διέρχωμαι καὶ
ἐξομολογήσεως

ἤχου ἀγαλλιάσεως

ἐορτάζοντος.

καὶ

δοξολογίας,

μὲ

ἐορταστικοὺς πάλιν διὰ μέσου τοῦ τόπου τῆς θαυμαστῆς σκηνῆς τοῦ Κυρίου, μέχρι

ψαλμοὺς καὶ ὕμνους.

τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀβάτου καὶ ἁγιωτάτου, μὲ τοὺς λοιποὺς
προσκυνητὰς ἐν μέσῳ χαρμοσύνων ψαλμωδιῶν καὶ δοξολογιῶν καὶ
ἐορταστικοῦ ἐνθουσιασμοῦ.

41,6 Ἱνατί περίλυπος εἶ, ἡ ψυχή 6 Διατὶ λοιπόν, ὦ ψυχή μου, εἶσαι περίλυπος; Διατὶ 6 Διατὶ εἶσαι περίλυπος, ὦ ψυχή μου; Καὶ διατί μὲ τοὺς στεναγμούς
μου, καὶ ἱνατί συνταράσσεις με; ἀναταράσσεσαι ἐξ ὁλοκλήρου ἀπὸ αὐτά, ποὺ ἀκούεις; σου μὲ συνταράσσεις; Ἔλπισον εἰς τὸν Θεόν, διότι ἀσφαλῶς θὰ ἔλθῃ
῎Ελπισον

ἐπὶ τὸν

Θεόν,

ἐξομολογήσομαι

ὅτι Ἔχε τὴν ἐλπίδα σου εἰς τὸν Θεόν, διότι θὰ ἔλθῃ πάλιν ἡ ἡμέρα, κατὰ τὴν ὁποίαν θὰ τὸν δοξολογήσω εὐγνωμόνως· Αὐτὸν ὁ

αὐτῷ· ἡμέρα, κατὰ τὴν ὁποίαν θὰ τὸν δοξολογήσω ὡς σωτῆρα ὁποῖος εἶναι ἡ σωτηρία τῆς προσωπικότητάς μου καὶ ὁ μόνος Θεὸς ποὺ

σωτήριον τοῦ προσώπου μου καὶ μου καὶ Θεόν μου. Ἡ ψυχή μου ἐταράχθη καὶ πάλιν λατρεύω καὶ προσκυνῶ.
ὁ Θεός μου.

ἐντός μου.

41,7 Πρὸς ἐμαυτὸν ἡ ψυχή μου 7 Διὰ τοῦτο ἀπὸ τὴν περιοχὴν αὐτήν, ποὺ εὑρίσκομαι, 7 Ἀλλὰ συγκρίνουσα τὰς λαμπρὰς ταύτας ἀναμνήσεις πρὸς τὴν
ἐταράχθη·

διὰ

μνησθήσομαί

σου

τοῦτο κοντὰ εἰς τὸν Ἰορδάνην, ἀπὸ τὰς κορυφὰς τοῦ ὄρους θλιβερὰν εἰκόνα τοῦ παρόντος ἡ ψυχή μου μέσα μου ἐταράχθη καὶ
ἐκ

γῆς Ἐρμών, ἀπὸ τὸν μικρὸν λόφον, ἐνθυμοῦμαι καὶ πάλιν πάλιν. Ἵνα λοιπὸν ἐνισχυθῶ, θὰ σὲ ἐνθυμηθῶ, Κύριε, ἀπὸ τὴν

Ἰορδάνου καὶ Ἐρμωνιείμ, ἀπὸ σὲ καὶ ζητῶ παρηγορίαν ἀπὸ τὴν ἀνάμνησίν σου.

περιοχὴν τῶν πηγῶν τοῦ Ἰορδάνου καὶ ἀπὸ τὰς κορυφὰς τοῦ Ἑρμῶν

ὄρους μικροῦ.

καὶ ἀπὸ τὸ Μικρὸν Ὄρος, ὅπου εἶμαι τώρα ἐξόριστος καὶ φυγάς, ζητῶν
παρηγορίαν ἀπὸ τὴν ἀνάμνησίν σου.

41,8

Ἄβυσσος

ἐπικαλεῖται

εἰς

ἄβυσσον 8 Ὅπως ἐδῶ τὰ ὕδατα τοῦ Ἰορδάνου σὰν κύματα 8 Εἰς αὐτὸν ἐδῶ τὸν τόπον, ὅπου ὁ Ἰορδάνης ὁρμητικὸς ἐκχύνεται πρὸς
φωνὴν

τῶν ἔρχονται καὶ σὰν νὰ ἐπικαλῆται τὸ ἕνα τὸ ἄλλο, ὅπως τὰ κάτω καὶ αἱ βροχαὶ προσθέτουν διαρκῶς καὶ νέους ὄγκους ὑδάτων

καταρρακτῶν σου, πάντες οἱ ἀκούεται ἡ βοὴ τῶν καταρρακτῶν, ποὺ ξεχύνονται ἀπὸ εἰς τὸ ρεῦμα του, ἡ μία ἄβυσσος καὶ τεραστία ποσότης τοῦ ὕδατος
μετεωρισμοί σου καὶ τὰ κύματά τὸ ὄρος Ἐρμών, ἔτσι ἐπῆλθαν καὶ ἐπέρχονται ἐναντίον ἐπιπίπτουσα ἐπὶ τῆς ἄλλης ἀβύσσου φαίνεται σὰν νὰ καλῇ αὐτὴν καὶ
μου ἀλλεπάλληλα ὅλα τὰ ἀγριεμένα κύματα τῆς νὰ τῆς ὁμιλῇ, διὰ νὰ ἀντηχῇ οὕτω ἡ βοὴ τῶν καταρρακτῶν, ποὺ
δικαίας σου ὀργῆς, αἱ συμφοραί μου.

γίνονται ἀπὸ τὰ συνεχῶς ρεοντα ὕδατά σου· οὕτω καὶ τὰ δεινὰ
ἀλλεπάλληλα ἦλθον καὶ ἐμοῦ καὶ σὰν μετεωριζόμενα ὕδατα αἱ
δοκιμασίαι τῆς παιδείας σου καὶ σὰν κύματα σφοδρὰ καὶ ὁρμητικὰ
ἐπέρασαν ἐπάνω μου.
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σου ἐπ' ἐμὲ διῆλθον.

41,9 Ἡμέρας ἐντελεῖται Κύριος 9 Ἀλλὰ ὁ Κύριος θὰ μὲ βοηθήσῃ, θὰ ἀποστείλῃ εἰς ἐμὲ 9 Ἀλλὰ καὶ τώρα ὁ Θεὸς θὰ μὲ ἐλεήσῃ. Εἰς κάποιαν ἡμέραν ὄχι
τὸ ἔλεος αὐτοῦ, καὶ νυκτὸς ᾠδὴ τὸ ἔλεός του, θὰ μὲ ἐπισκεφθῇ κάποιον ἡμέραν καὶ μακρυνὴν ὁ Θεὸς θὰ δώσῃ ἐντολὴν εἰς τὸ ἔλεός του νὰ μὲ ἐπισκεφθῇ
αὐτῷ (Ἄλλη γρ. καὶ νυκτὸς κατὰ τὴν ἐπακολουθοῦσαν νύκτα θὰ ἀναπέμψω καὶ κατὰ τὴν ἑπομένην νύκτα ᾠδὴ εὐχαριστιῶν θὰ ἐκχυθῇ ἀπὸ ἐμέ,
δηλώσει. ) παρ' ἐμοί, προσευχὴ εὐχαριστήριον ᾠδήν, προσευχήν, πρὸς τὸν Θεὸν καὶ προσευχὴ δοξολογίας εὐγνώμονος πρὸς τὸν Θεόν, εἰς τὸν ὁποῖον
τῷ Θεῷ τῆς ζωῆς μου.

Κύριον τῆς ζωῆς μου.

ὀφείλω τὴν ζωήν μου.

41,10 Ἐρῶ τῷ Θεῷ· ἀντιλήπτωρ 10 Θὰ εἴπω τότε, ὅπως λέγω καὶ τώρα, εἰς τὸν Κύριον· 10 Θὰ εἴπω πρὸς τὸν Θεόν· εἶσαι ὁ προστάτης καὶ βοηθός μου· διατὶ μὲ
μου εἶ· διατί μου ἐπελάθου; Καὶ Σὺ εἶσαι ὁ προστάτης μου, διατὶ ἕως τώρα μὲ ἐλησμόνησες; Καὶ διατὶ νὰ περνῶ τὰς ἡμέρας μου μὲ σκυθρωπότητα
ἱνατί σκυθρωπάζων πορεύομαι ἐλησμόνησες; Διατὶ νὰ διέρχωμαι τὰς ἡμέρας μου καὶ θλῖψιν, καθ’ ὃν χρόνον μὲ καταπιέζει ὁ ἐχθρός μου μὲ τὰς
ἐν τῷ ἐκθλίβειν τὸν ἐχθρόν μου; κατηφὴς καὶ πενθῶν καὶ ὁ ἐχθρός μου νὰ μὲ εἰρωνείας του καὶ τοὺς χλευασμούς του;
καταθλίβῃ;
41,11 Ἐν τῷ καταθλᾶσθαι τὰ 11 Ἐνῷ ἀπὸ τὴν πολλὴν ταλαιπωρίαν καὶ ὀδύνην 11 Ἐνῷ τσακίζονται τὰ ὀστᾶ μου καὶ συντρίβονται αἱ δυνάμεις τοῦ
ὀστᾶ μου ὠνείδιζόν με οἱ ἐχθροί συντρίβονται τὰ ὀστᾶ μου, οἱ ἐχθροί μου μὲ ὑβρίζουν, σώματός μου ἀπὸ τὴν ταλαιπωρίαν καὶ τὴν ἐγκατάλειψιν, μὲ
μου, ἐν τῷ λέγειν αὐτούς μοι μὲ ἐμπαίζουν καὶ μοῦ λέγουν κάθε ἡμέραν· Ποῦ εἶναι περιγελοῦν καὶ μὲ ὀνειδίζουν οἱ ἐχθροί μου. Παραλύω ὁλόκληρος,
καθ' ἐκάστην ἡμέραν· ποῦ ἐστιν λοιπὸν ὁ Θεός σου, διὰ νὰ σὲ σώσῃ;

ὅταν αὐτοὶ μοῦ λέγουν καθ’ ἐκάστην ἡμέραν· Ποὺ εἶναι ὁ Θεός σου;

ὁ Θεός σου;

Διατί σὲ ἀφῆκεν ἀβοήθητον;

41,12 Ἱνατί περίλυπος εἶ, ἡ ψυχή 12 Διατί, λοιπόν, εἶσαι τόσον λυπημένη, ὦ ψυχή μου; 12 Διατί εἶσαι βουτηγμένη εἰς τὴν λύπην, ὦ ψυχή μου; Καὶ διατί μὲ
μου; Καὶ ἱνατί συνταράσσεις με; Διατὶ μὲ συγκλονίζεις; Ἔχε τὴν ἐλπίδα σου εἰς τὸν συνταράσσεις; Στήριξε τὰς ἐλπίδας σου εἰς τὸν Θεόν, διότι ἀσφαλῶς
Ἔλπισον

ἐπὶ

τὸν

Θεόν,

ἐξομολογήσομαι

ὅτι Θεόν, διότι θὰ ἔλθῃ καὶ πάλιν ἡμέρα, ποὺ θὰ θὰ ἔλθῃ ἡμέρα, κατὰ τὴν ὁποίαν θὰ εὐχαριστήσω καὶ θὰ δοξολογήσω

αὐτῷ· δοξολογήσω τὸν Κύριον, τὸν σωτῆρα μου καὶ Θεόν μου, αὐτόν, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ σωτηρία τῆς προσωπικότητάς μου καὶ ὁ μόνος

σωτήριον τοῦ προσώπου μου καὶ εἰς τὸν ἱερὸν ναόν του.

Θεὸς ποὺ λατρεύω καὶ ἐπικαλοῦμαι.

ὁ Θεός μου.

ΨΑΛΜΟΣ 42ος (μβ’)
Γιὰ νὰ ἐλευθερωθοῦν οἱ αἰχμάλωτοι ἀπὸ τὶς φυλακὲς τοῦ ἐχθρικοῦ ἔθνους
Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

42,1 Κρῖνόν με, ὁ Θεός, καὶ Κύριε καὶ Θεέ μου, σὺ ὁ δίκαιος κριτής, κάμε τὴν Κάμε τὴν δικαίαν ὑπὲρ ἐμοῦ κρίσιν σου, ὦ Θεέ, ἐκδίκασον τὴν δικαίαν
δίκασον

τὴν

ἔθνους

οὐχ

δίκην

μου

ὁσίου·

ἐξ δικαίαν ὑπὲρ ἐμοῦ κρίσιν σου, δίκασε τὴν ὑπόθεσίν μου ὑπόθεσίν μου κατὰ ἔθνους, ποὺ δὲν ἀνήκει καὶ δὲν εἶναι ἀφωσιωμένον
ἀπὸ ἐναντίον ἑνὸς ἔθνους ἀνοσίου καὶ ξένου πρὸς σέ. εἰς σέ, ἀλλ’ εἶναι ἀποξενωμένον ἀπὸ τὴν διαθήκην τοῦ λαοῦ σου
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Αρχαίο Κείμενο

ἀνθρώπου ἀδίκου καὶ δολίου Γλύτωσέ με καὶ σῶσε με ἀπὸ κάθε ἄδικον καὶ δόλιον Ἰσραήλ· γλύτωσέ με καὶ σῶσέ με ἀπὸ κάθε ἄνθρωπον ἄδικον καὶ
ρυσαί με.
42,2

Ὅτι

ἄνθρωπον.
σὺ

εἶ

ὁ

δόλιον.

Θεός 2 Διότι σύ, ὦ Θεέ μου, εἶσαι ἡ κραταιὰ προστασία μου 2 Διότι σύ, ὦ Θεέ μου, εἶσαι ἡ κραταιὰ προστασία μου, καὶ διὰ τῆς

κραταίωμά μου· ἱνατί ἀπώσω καὶ δύναμις. Διατὶ φαίνεται, σὰν νὰ μὲ ἀπώθησες ἀπὸ ἰδικῆς σου βοηθείας κρατύνομαι καὶ ἀναδεικνύομαι ἰσχυρός. Διατί μὲ
με; Καὶ ἱνατί σκυθρωπάζων κοντά σου; Διατὶ μὲ ἐγκατέλειψες, ὥστε ἐγὼ νὰ ἀπώθησες καὶ μὲ ἔσπρωξες ἀπὸ κοντά σου; Καὶ διατί μὲ ἐγκατέλιπες,
πορεύομαι ἐν τῷ ἐκθλίβειν τὸν διέρχομαι τὰς ἡμέρας μου σκυθρωπὸς καὶ θλιμμένος, ὥστε σκυθρωπὸς καὶ τεθλιμμένος νὰ περνῶ τὰς ἡμέρας μου, καθ' ὃν
ἐχθρόν μου;

καθ' ὃν χρόνον μὲ καταβαρύνει καὶ μὲ καταπατεῖ ὁ χρόνον μὲ καταπιέζει καὶ μὲ καταπατεῖ μὲ τὰς εἰρωνείας του ὁ ἐχθρός
ἐχθρός μου;

μου;

42,3 Ἐξαπόστειλον τὸ φῶς σου 3 Στεῖλε τὸ λυτρωτικὸν καὶ χαρμόσυνον ἰδικόν σου φῶς. 3 Ἐξαπόστειλον τὸ χαρμόσυνον φῶς τῆς ἐπισκέψεως καὶ βοηθείας σου,
καὶ τὴν ἀλήθειάν σου· αὐτά με Δεῖξε

γρήγορα

τὴν

ἀλήθειάν

σου,

τήρησε

τὰς ποὺ θὰ μὲ βγάλῃ ἀπὸ τὸ σκότος τῆς δυστυχίας μου. Δεῖξε γρήγορα καὶ

ὠδήγησαν καὶ ἤγαγόν με εἰς ὑποσχέσεις σου περὶ τῆς σωτηρίας μου. Τὸ ἰδικόν σου τὴν φιλαλήθειάν σου, ἡ ὁποία θὰ φανερωθῇ ἀψευδὴς διὰ τῆς
ὄρος ἅγιόν σου καὶ εἰς τὰ φῶς καὶ ἡ ἀλήθειά σου μὲ ὠδήγησαν ἀσφαλῶς καὶ θὰ τηρήσεως τῶν ὑποσχέσεών σου. Τὸ φῶς τῆς βοηθείας σου καὶ ἡ
σκηνώματά σου.

μὲ φέρουν εἰς τὸ ἅγιον ὄρος, εἰς τὰ σκηνώματα τὰ ἰδικά πιστότης σου καὶ ἡ φιλαλήθειά σου ἐν ταῖς ἐπαγγελίαις σου, αὐτὰ θὰ
σου.

μὲ ὁδηγήσουν ἀσφαλῶς καὶ θὰ μὲ φέρουν εἰς τὸ ἅγιον ὄρος σου Σιὼν
καὶ εἰς τὰ ἐπ’ αὐτοῦ σκηνώματά σου.

42,4 Καὶ εἰσελεύσομαι πρὸς τὸ 4 Θὰ εἰσέλθω εἰς τὸ θυσιαστήριον τοῦ Θεοῦ μου, θὰ 4 Καὶ θὰ εἰσέλθω εἰς τὸ θυσιαστήριον τοῦ Θεοῦ, εἰς τὸν Θεόν, ὁ ὁποῖος
θυσιαστήριον τοῦ Θεοῦ, πρὸς παρουσιασθῶ πρὸς τὸν Θεόν μου, ὁ ὁποῖος εὐφραίνει εὐφραίνει τὴν ὕπαρξίν μου καὶ μὲ τὰ σκιρτήματα τῆς πνευματικῆς
τὸν Θεὸν τὸν εὐφραίνοντα τὴν καὶ ἀνακαινίζει τὴν νεότητά μου. Θὰ σὲ δοξολογήσω μὲ χαρᾶς ποὺ θὰ μοῦ μεταδίδη, θὰ μὲ κάμῃ καὶ πάλιν νέον. Θὰ σὲ
νεότητά μου· ἐξομολογήσομαί ὕμνους κιθάρας, ὦ Κύριέ μου καὶ Θεέ μου.

ἀνυμνήσω μὲ κιθάραν, ὦ Θεέ μου, ποὺ μόνον σὲ προσκυνῶ καὶ

σοι ἐν κιθάρᾳ, ὁ Θεὸς ὁ Θεός

λατρεύω καὶ σὲ ἔχω Θεὸν ἰδικόν μου.

μου.
42,5 Ἱνατί περίλυπος εἶ, ἡ ψυχή 5 Λοιπόν, διατί, ὦ ψυχή μου, εἶσαι περίλυπος; Διατὶ μὲ 5 Διατί εἶσαι γεμάτη ἀπὸ λύπην, ὦ ψυχή μου; Καὶ διατί μὲ ταράσσεις
μου, καὶ ἱνατί συνταράσσεις με; συνταράσσεις καὶ μὲ συγκλονίζεις; Στήριξε τὰς ἐλπίδας καὶ μὲ συγκλονίζεις ὁλόκληρον; Στήριξον τὴν ἐλπίδα σου εἰς τὸν Θεόν,
῎Ελπισον ἐπὶ τὸν Θεόν, ὅτι σου εἰς τὸν Θεόν, διότι αὐτὸς ἀσφαλῶς θὰ ἔλθῃ βοηθός διότι ἀσφαλῶς θὰ ἔλθῃ ἡμέρα, κατὰ τὴν ὁποίαν θὰ εὐχαριστήσω καὶ
ἐξομολογήσομαι

αὐτῷ· σου, καὶ τότε θὰ δοξολογήσω αὐτόν, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ θὰ δοξολογήσω αὐτόν, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ σωτηρία τῆς προσωπικότητάς

σωτήριον τοῦ προσώπου μου σωτηρία μου καὶ ὁ Θεός μου.

μου καὶ ὁ Θεός μου.
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καὶ ὁ Θεός μου.
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ΨΑΛΜΟΣ 43ος (μγ’)
Γιὰ νὰ φανερώσει ὁ Θεὸς τὴν ἀλήθεια στὰ παρεξηγημένα ἀνδρόγυνα, γιὰ νὰ συμφιλιωθοῦν
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

43,1 Ο Θεός, ἐν τοῖς ὠσὶν ἡμῶν Μὲ τὰ αὐτιά μας, ὦ Θεέ, ἠκούσαμεν, ὅταν ἀκόμη Μὲ τὰ αὐτιά μας, ὦ Θεέ, ἠκούσαμεν, ὅταν ἤμεθα ἀκόμη μικρὰ παιδιὰ
ἠκούσαμεν, καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν εἴμεθα παιδιά, καὶ οἱ πατέρες μας σύμφωνα μὲ τὴν καὶ οἱ πατέρες μας σύμφωνα μὲ τὴν ἐντολήν, ποὺ τοὺς ἔδωκες, μᾶς
ἀνήγγειλαν

ἡμῖν

ἔργον,

ὃ ἐντολήν σου μᾶς διηγήθησαν τὸ θαυμαστὸν ἔργον, τὸ ἀφηγήθησαν τὸ θαυμαστὸν ἔργον, τὸ ὁποῖον εἰργάσθης κατὰ τὰς

εἰργάσω ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν, ὁποῖον σὺ εἰς ἐκείνας τὰς ἡμέρας των ἔκαμες.

ἡμέρας αὐτῶν ὑπὸ τὰ ὄμματά των, κατὰ τὰς παλαιὰς καὶ

ἐν ἡμέραις ἀρχαίαις.

ἀλησμονήτους ἐκείνας ἡμέρας.

43,3

Ἡ

χείρ

σου

ἔθνη 3

Ἡ

παντοδύναμος

δεξιά

σου

ἐξωλόθρευσε

τὰ 3 Ἡ ἀκαταγώνιστος δύναμις τῆς χειρός σου ἐξωλόθρευσε τὰ

ἐξωλόθρευσε, καὶ κατεφύτευσας κατοικοῦντα τὴν Χαναὰν ἁμαρτωλὰ εἰδωλολατρικὰ κατοικοῦντα ἐν τῇ γῇ Χαναὰν εἰδωλολατρικὰ ἔθνη καὶ ἐγκατέστησας
αὐτούς, ἐκάκωσας λαοὺς καὶ ἔθνη καὶ κατεφύτευσας εἰς τὴν Χαναὰν ὡς μονίμους τοὺς πατέρας μας ἐκεῖ ὡς ἄλλο ριζοβολημένον δένδρον, ἐκακοποίησας
ἐξέβαλες αὐτούς.

κατοίκους της αὐτούς. Ἐτιμώρησες ἐν τῇ δικαιοσύνῃ λαοὺς ἀσεβεῖς καὶ τοὺς ἐξεδίωξας ἀπὸ τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας.
σου λαοὺς ἀσεβεῖς καὶ τοὺς ἐξεδίωξες ἀπὸ τὴν γῆν τῆς
Ἐπαγγελίας.

43,4 Οὐ γὰρ ἐν τῇ ρομφαίᾳ 4 Οἱ πρόγονοί μας δὲν κατέκτησαν μὲ τὴν ρομφαῖαν 4 Διότι οὐχὶ μὲ τὴν ρομφαίαν, διὰ τῆς ὁποίας ἐμάχοντο, κατέκτησαν οἱ
αὐτῶν ἐκληρονόμησαν γῆν, καὶ των ὡς κληρονομίαν των παντοτεινὴν τὴν γῆν Χαναάν. προπάτορές μας ὡς μόνιμον κληρονομίαν των τὴν γῆν τῆς
ὁ βραχίων αὐτῶν οὐκ ἔσωσεν Δὲν τοὺς ἔσωσε κατὰ τὰς μάχας ἐναντίον τῶν ἐπαγγελίας, καὶ δὲν ἔσωσεν αὐτοὺς εἰς τὰς μάχας των κατὰ τῶν
αὐτούς, ἀλλ' ἡ δεξιά σου καὶ ὁ εἰδωλολατρικῶν ἐθνῶν ἡ δύναμις τοῦ βραχίονός των, ἐθνῶν ἡ δύναμις τοῦ βραχίονός των, ἀλλ' ἡ δεξιά σου χεὶρ καὶ ὁ ἰδικός
βραχίων σου καὶ φωτισμὸς τοῦ ἀλλὰ ἡ παντοδύναμος δεξιά σου, Κύριε, καὶ ὁ ἰδικός σου βραχίων καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ ἱλαροῦ καὶ προστατευτικοῦ προσώπου σου
προσώπου σου, ὅτι εὐδόκησος ἐν σου βραχίων, ἡ προσωπική σου ἐμφάνισις καὶ εὔνοια, προερχόμενος φωτισμὸς καὶ ἡ χαροποιοῦσα εὔνοιά σου, αὐτὰ τοὺς
αὐτοῖς.

αὐτὰ τοὺς ἔσωσαν. Διότι σὺ ἀπὸ τὸν ἑαυτόν σου ἔσωσαν, διότι τοὺς ἠγάπησες καὶ εὐηρεστήθης νὰ προστατεύσῃς καὶ
εὐδόκησες νὰ τοὺς προσφέρῃς τὴν γῆν Χαναάν.

εὐεργετήσῃς αὐτούς.

43,5 Σὺ εἶ αὐτὸς ὁ βασιλεύς μου 5 Σὺ ὁ ἴδιος εἶσαι καὶ σήμερον ὁ ἰδικός μου βασιλεὺς καὶ 5 Σὺ ὁ ἴδιος, ὅστις ἦσο βασιλεὺς καὶ Θεὸς ἐκείνων, εἶσαι καὶ ἰδικός μου
καὶ ὁ Θεός μου ὁ ἐντελλόμενος Θεός, ὁ ὁποῖος διέταξες καὶ ἐπραγματοποιήθησαν βασιλεὺς καὶ Θεός, ὁ ὁποῖος διὰ τῆς ἐντολῆς καὶ προσταγῆς σου
τὰς σωτηρίας Ἰακώβ·

νικηφόροι πόλεμοι τοῦ Ἰσραὴλ κατὰ τὸ παρελθόν.

ἐχάρισας τὰς νίκας καὶ τὰς σωτηρίας εἰς τὸν ἀπὸ τοῦ Ἰακὼβ

43,6 ἐν σοὶ τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν 6

Διὰ σοῦ

καὶ

τώρα

θὰ συντρίψωμεν

καὶ

θὰ 6 Διὰ τῆς ἰσχύος καὶ βοηθείας σου θὰ διαπεράσωμεν ὡσὰν μὲ δυνατὰ

κερατιοῦμεν καὶ ἐν τῷ ὀνόματί καταβάλωμεν τοὺς ἐχθρούς μας καὶ ἐν τῷ ὀνόματί σου κέρατα καὶ θὰ καταβάλωμεν τοὺς ἐχθρούς μας, καὶ ἐπικαλούμενοι τὸ
σου

ἐξουδενώσομεν

τοὺς θὰ ἐκμηδενίσωμεν ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἐπέρχονται ὄνομά σου καὶ μὲ τὴν πεποίθησίν μας ἀκλόνητον εἰς αὐτὸ θὰ
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καταγόμενον λαόν σου.

ἐπανισταμένους ἡμῖν.

ἐναντίον μας.

ἐκμηδενίσωμεν ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἐξεγείρονται ἐναντίον μας.

43,7 Οὐ γὰρ ἐπὶ τῷ τόξῳ μου 7 Δὲν στηρίζω ἐγὼ σήμερον τὰς ἐλπίδας μου εἰς τὸ 7 Διότι δὲν θὰ στηρίξω τὴν ἐλπίδα μου εἰς τὸ τόξον, μὲ τὸ ὁποῖον
ἐλπιῶ, καὶ ἡ ρομφαία μου οὐ τόξον μου, οὔτε πιστεύω ὅτι ἡ ρομφαία μου θὰ μὲ πολεμῶ, καὶ δὲν θὰ μὲ σώσῃ ἡ σπάθη, τὴν ὁποίαν φέρω ἐπὶ τῶν
σώσει με·

σώσῃ, ἀλλὰ Σὺ θὰ μὲ σώσῃς.

χειρῶν μου.

43,8 ἔσωσας γὰρ ἡμᾶς ἐκ τῶν 8 Διότι καὶ εἰς τὸ παρελθὸν σὺ μᾶς διέσωσες ἀπὸ 8 Διότι ἐκ τοῦ παρελθόντος γνωρίζω, ὅτι σὺ μᾶς ἔσωσας ἀπὸ τοὺς
θλιβόντων

ἡμᾶς

καὶ

τοὺς ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι μᾶς κατέθλιβαν, καὶ κατεξηυτέλισες ξένους ποὺ μᾶς ἔθλιβον καὶ μᾶς κατεπίεζον, καὶ σὺ παρέδιδες εἰς

μισοῦντας ἡμᾶς κατήσχυνας.

ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι μᾶς ἐμισοῦσαν.

ἐπαίσχυντον ἧτταν ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι μᾶς ἐμίσουν.

43,9 Ἐν τῷ Θεῷ ἐπαινεθησόμεθα 9 Εἰς σέ, λοιπόν, τὸν παντοδύναμον καὶ πανάγαθον 9 Θὰ καυχηθῶμεν καθ’ ὅλας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μας διότι τοιοῦτον
ὅλην τὴν ἡμέραν καὶ ἐν τῷ Θεὸν θὰ καυχώμεθα ὅλας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μας καὶ ἔχομεν Θεὸν καὶ θὰ δοξάζωμεν τὸ ὄνομά σου ἀκαταπαύστως εἰς τὸν
ὀνόματί σου ἐξομολογησόμεθα θὰ
εἰς τὸν αἰῶνα. (διάψαλμα).
43,10

Νυνὶ

δὲ

κατῄσχυνας
ἐξελεύσῃ,

ἀπώσω

ἡμᾶς
ὁ

Θεός,

δυνάμεσιν ἡμῶν.

καὶ
ἐν

δοξολογοῦμεν

τὴν

παντοδυναμίαν

σου αἰῶνα.

ἀκαταπαύστως.
καὶ 10 Τώρα ὅμως μᾶς ἔσπρωξες μακρυά σου καὶ μᾶς 10 Τώρα ὅμως μᾶς ἔσπρωξες μακράν σου καὶ μᾶς κατεντρόπιασες καὶ
οὐκ ἐντρόπιασες εἰς τὰ μάτια τῶν ἄλλων λαῶν. Δὲν δὲν θὰ ἐξέλθῃς πλέον, ὦ Θεέ, μετὰ τῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων μας,
ταῖς ἐκστρατεύεις

πλέον,

ὦ

Θεέ

μου,

μαζῆ

μὲ

τὰς σύμμαχος καὶ προστάτης καὶ ἀρχηγός μας.

στρατιωτικὰς δυνάμεις μας.

43,11 Ἀπέστρεψας ἡμᾶς εἰς τὰ 11 Παρεχώρησες νὰ γυρίσωμεν νικημένοι τὶς πλάτες 11 Παρεχώρησας νὰ στρέψωμεν νικημένοι τὰ νῶτα πρὸ τῶν ἐχθρῶν
ὀπίσω πάρα τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν, πρὸ τῶν ἐχθρῶν μας καὶ ἐκεῖνοι, ποὺ μᾶς ἐμισοῦσαν, μας καὶ ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι μᾶς ἐμίσουν μᾶς ἐλαφυραγώγουν πρὸς
καὶ οἱ μισοῦντες ἡμᾶς διήρπαζον μᾶς ἐλαφυραγωγοῦσαν, διὰ νὰ θησαυρίζουν εἰς βάρος θησαυρισμόν των.
ἑαυτοῖς.

μας.

43,12 Ἔδωκας ἡμᾶς ὡς πρόβατα 12 Μᾶς παρέδωκες εἰς τοὺς ἐχθρούς μας σὰν πρόβατα 12 Μᾶς παρέδωκας εἰς τοὺς ἐχθρούς μας σὰν πρόβατα προωρισμένα
βρώσεως καὶ ἐν τοῖς ἔθνεσι προωρισμένα

εἰς

διέσπειρας ἡμᾶς·

μεταξὺ

διεσκόρπισες

σφαγὴν
τῶν

καὶ

εἰς

βρῶσιν.

εἰδωλολατρικῶν

Μᾶς νὰ σφαγοῦν καὶ καταφαγωθοῦν, καὶ μᾶς διεσκόρπισας αἰχμαλώτους
ἐθνῶν μεταξὺ τῶν εἰδωλολατρικῦν ἐθνῶν.

αἰχμαλώτους.
43,13 ἀπέδου τὸν λαόν σου ἄνευ 13 Ἐπέτρεψες νὰ πωληθῇ ὁ λαός σου διὰ τὸ τίποτε, σὰν 13 Ἐπέτρεψας νὰ πωληθῇ ὁ λαός σου ἀντὶ μηδαμινοῦ τιμήματος, σὰν
τιμῆς, καὶ οὐκ ἦν πλῆθος ἐν τοῖς ἄχρηστοι καὶ χωρὶς καμμίαν ἀξίαν δοῦλοι. Καὶ ὅλα ἄχρηστοι καὶ χωρὶς καμμίαν ἀξίαν δοῦλοι καὶ ἐπάθαμεν ὅλα αὐτὰ εἰς
αὐτά, καθ' ὃν χρόνον δὲν ἦτο πολὺ τὸ πλῆθος ἐκείνων, καιρὸν ποὺ δὲν ἦτο πολὺ τὸ πλῆθος ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι μὲ ἀλαλαγμοὺς
οἱ ὁποῖοι μὲ ἀλαλαγμοὺς ἐπετέθησαν ἐναντίον μας καὶ ἐπέπεσαν καθ’ ἡμῶν καὶ μᾶς κατενίκησαν.
μᾶς κατενίκησαν.
43,14 Ἔθου ἡμᾶς ὄνειδος τοῖς 14 Παρεχώρησες νὰ γίνωμεν ἐμπαιγμὸς εἰς τοὺς 14 Παρεχώρησας νὰ γίνωμεν ὄνειδος εἰς τοὺς γειτονικούς μας λαούς,
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ἀλαλάγμασιν αὐτῶν.

γείτοσιν ἡμῶν, μυκτηρισμὸν καὶ γειτονικούς μας λαούς. Χλευασμὸς καὶ περίγελως εἰς χλεύη καὶ περιγέλως καὶ ἐμπαιγμὸς εἰς τὰ τριγύρω μας ἔθνη, τοὺς
χλευασμὸν τοῖς κύκλῳ ἡμῶν·

τὰ τριγύρω ἀπὸ ἡμᾶς ἔθνη.

Ἐδωμίτας, Ἀμμωνίτας καὶ Μωαβίτας.

43,15 ἔθου ἡμᾶς εἰς παραβολὴν 15 Παροιμιώδης κατήντησεν ἡ τρομερὰ κατάπτωσίς 15 Κατήντησε παροιμιώδης καὶ μῦθος ἡ κατάπτωσις καὶ ταπείνωσίς
ἐν τοῖς ἔθνεσι, κίνησιν κεφαλῆς μας μεταξὺ τῶν εἰδωλολατρικῶν ἐθνῶν, τῶν ὁποίων οἱ μας εἰς τὰ στόματα τῶν ἐθνικῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπὶ περιπτώσεων μεγάλου
ἐν τοῖς λαοῖς.

λαοὶ κινοῦν ἐμπαικτικῶς τὰς κεφαλάς των διὰ τὴν ἐξευτελισμοῦ καὶ δυστυχίας λέγουν: Ἔπαθον ὁποῖα καὶ οἱ Ἰσραηλῖται.
καταστροφήν μας.

Καὶ οἱ πλέον μεμακρυσμένοι λαοὶ κινοῦν τὰς κεφαλάς των
οἰκτείροντες καὶ ἐλεεινολογοῦντες ἠμᾶς.

43,16

Ὅλην

τὴν

ἡμέραν

ἡ 16 Καθ' ὅλην αὐτὴν τὴν περίοδον, ὁ ἐξευτελισμὸς τοῦ 16 Ἡμέρα δὲν παρέρχεται, κατὰ τὴν ὁποίαν νὰ μὴ εἶναι ἐμπρός μου ἡ

ἐντροπή μου κατεναντίον μού ταπεινωμένου λαοῦ εὑρίσκεται πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν μου ἐντροπή, ποὺ αἰσθάνομαι δι’ ἐμὲ καὶ τὸ ἔθνος μου, καὶ ἡ καταισχύνῃ,
ἐστι,

καὶ

ἡ

αἰσχύνη

προσώπου μου ἐκάλυψέ με

τοῦ καὶ ἡ ἐντροπή μου ἔχει ἀπλωθῆ καὶ ἔχει σκεπάσει τὸ ποὺ μὲ ἀναγκάζει νὰ ρίπτω κάτω κατακόκκινον τὸ πρόσωπόν μου, μὲ
πρόσωπόν μου

κατεπλάκωσε καὶ μὲ ἐσκέπασεν ὁλόκληρον,

43,17 ἀπὸ φωνῆς ὀνειδίζοντος 17 Καὶ τοῦτο ἐξ αἰτίας τῶν ἐμπαιγμῶν ἀπὸ ἐκείνους, οἱ 17 λόγῳ τῆς ὀνειδιστικῆς καὶ περιφρονητικῆς φωνῆς τοῦ καθενὸς ποὺ
καὶ

καταλαλοῦντος,

προσώπου

ἀπὸ ὁποῖοι μᾶς ὑβρίζουν καὶ μᾶς περιφρονοῦν, ἐξ αἰτίας τῆς μᾶς ὑβρίζει καὶ μᾶς κατηγορεῖ, λόγῳ τοῦ ἀγριωποῦ καὶ γεμάτου

ἐχθροῦ

καὶ καταφρονήσεως, ἡ ὁποία διαγράφεται ἔντονα εἰς τὸ περιφρόνησιν προσώπου καὶ τῶν λοξῶν βλεμμάτων τοῦ ἐχθροῦ καὶ

ἐκδιώκοντος.

πρόσωπον καὶ τὸ βλέμμα τῶν ἐχθρῶν μας καὶ τῶν του καταδιώκοντος ἡμᾶς.
καταδιωκόντων ἡμᾶς.

43,18 Ταῦτα πάντα ἦλθεν ἐφ' 18 Ὅλα αὐτὰ τὰ δεινὰ ἐξέσπασαν ἐναντίον μας, καὶ 18 Ὅλα αὐτὰ τὰ δεινὰ ἐπῆλθον καθ’ ἡμῶν, καὶ ὅμως δὲν σὲ
ἡμᾶς καὶ οὐκ ἐπελαθόμεθά σου ὅμως
καὶ

οὐκ

ἠδικήσαμεν

ἐν

ἡμεῖς

δὲν

σὲ

ἐλησμονήσαμεν.

Δὲν ἐλησμονήσαμεν, καὶ δὲν παρεβιάσαμεν τὴν διαθήκην, ποὺ συνῆψας

τῇ κατεπατήσαμεν τὸν νόμον σου καὶ τὴν διαθήκην σου.

μετὰ τοῦ Ἀβραάμ.

διαθήκῃ σου,
43,19 καὶ οὐκ ἀπέστη εἰς τὰ 19 Ἡ καρδία μας δὲν ἀπεμακρύνθη ἀπὸ σέ. Σὺ ὅμως, 19 Καὶ δὲν ἐστράφη πρὸς τὰ ὀπίσω καὶ μακρὰν ἀπὸ σὲ ἡ καρδία μας·
ὀπίσω

ἡ

καρδία

ἡμῶν·

καὶ Κύριε, ἐπέτρεψες μὲ τὰς θλίψεις αὐτὰς νὰ χάσωμεν τὸν καὶ ἐξ αἰτίας τῶν ἀλγεινῶν, ποὺ ἐπέτρεψας νὰ μᾶς συμβοῦν, μᾶς

ἐξέκλινας τὰς τρίβους ἡμῶν ἀπὸ δρόμον μας καὶ νὰ παρεκκλίνωμεν ἀπὸ τὸν ἰδικόν σου ἀφῆκες νὰ χάσωμεν τὸν δρόμον μας καὶ νὰ ἐκτραπῶμεν ἀπὸ τὴν
τῆς ὁδοῦ σου.

δρόμον.

ἰδικήν σου εὐθεῖαν ὁδόν.

43,20 Ὅτι ἐταπείνωσας ἡμᾶς ἐν 20 Διότι μᾶς ἐταπείνωσες εἰς τὸν τόπον αὐτὸν τῆς 20 Διότι μᾶς ἐταπείνωσας εἰς τόπον κακοπαθείας καὶ ὑποδουλώσεως
κακώσεως,

καὶ ταλαιπωρίας καὶ ὑποδουλώσεως. Ἐκεῖ μᾶς ἐκάλυψεν ἡ καὶ ὡς ἄλλο σάβανον μᾶς ἐκάλυψαν τὰ σκότη καὶ οἱ κίνδυνοι τοῦ

ἐπεκάλυψεν ἡμᾶς σκιὰ θανάτου. ζοφερὰ σκιὰ τοῦ θανάτου.
43,21

Εἰ

ἐπελαθόμεθα

θανάτου.

τοῦ 21 Ἐὰν εἴχαμεν λησμονήσει τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ μας, 21 Ἐὰν εἴχαμεν λησμονήσει τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ μας καὶ ἐὰν

ὀνόματος τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ εἰ ἐὰν εἴχαμεν ὑψώσει ἰκετευτικὰς τὰς χεῖρας πρὸς ἄλλον ἐσηκώσαμεν ἱκετευτικὰς τὰς χεῖρας μας πρὸς Θεὸν ξένον καὶ ψευδῆ,
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τόπῳ

διεπετάσαμεν χεῖρας ἡμῶν πρὸς θεὸν ψευδῆ εἰδωλολατρικόν,
Θεὸν ἀλλότριον,
43,22 οὐχὶ ὁ Θεὸς ἐκζητήσει 22 ὁ Θεός μας δὲν θὰ εἶχε ἀντιληφθῆ τοῦτο καὶ δὲν θὰ 22 δὲν θὰ ἀντελαμβάνετο τοῦτο ὁ Θεός, διὰ νὰ μᾶς ζητήσῃ ἀκριβῆ
ταῦτα; Αὐτὸς γὰρ γινώσκει τὰ μᾶς ἐζητοῦσε τὸν λόγον; Αὐτὸς γνωρίζει καὶ τὰ πλέον λόγον διὰ τὴν εἰδωλολατρίαν μας ταύτην; Ἀσφαλῶς ναί. Διότι αὐτὸς
κρύφια τῆς καρδίας.

ἀπόκρυφα αἰσθήματα καὶ βουλεύματα τῶν καρδιῶν γνωρίζει καὶ τὰς ἀποκρύφους σκέψεις καὶ διαθέσεις πάσης καρδίας.
μας

43,23

Ὅτι

ἕνεκά

σου 23 Ἀλλ' ἡμεῖς, Κύριε, πρὸς χάριν σου ὑφιστάμεθα 23 Ἀλλ’ ἠμεῖς ὄχι μόνον τοιοῦτον τι δὲν ἐπράξαμεν, ἀλλὰ

θανατούμεθα ὅλην τὴν ἡμέραν, θανάσιμα μαρτύρια ὅλην τὴν ἡμέραν. Ἐθεωρήθημεν μαρτυροῦμεν διὰ τὸ ὄνομά σου. Διότι ἕνεκα τῆς πρὸς σὲ πίστεώς μας
ἐλογίσθημεν

ὡς

πρόβατα ὡς πρόβατα συρόμενα εἰς τὴν σφαγήν.

σφαγῆς.

ὑφιστάμεθα κατὰ πρόθεσιν θάνατον καθημερινῶς, ἕτοιμοι πάντοτε
νὰ ἀποθάνωμεν διὰ σέ. Ἐθεωρήθημεν σὰν πρόβατα συρόμενα πρὸς
σφαγήν.

43,24 Ἐξεγέρθητι· ἱνατί ὑπνοῖς, 24 Σήκω ἐπάνω. Διατὶ φαίνεται ὅτι κοιμᾶσαι, Κύριε; 24 Σήκω ἐπάνω διὰ νὰ κάμῃς ἐκδίκησιν καὶ νὰ μᾶς βοηθήσῃς, Κύριε.
Κύριε; Ἀνάστηθι καὶ μὴ ἀπώσῃ Σήκω καὶ μὴ μᾶς σπρώχνῃς μακρυὰ ἀπὸ κοντά σου, διὰ Διατὶ φαίνεσαι σὰν νὰ κοιμᾶσαι, ἀδιαφόρων διὰ τὸ κατάντημά μας;
εἰς τέλος.

νὰ μὴ καταστραφῶμεν ἐξ ὁλοκλήρου.

Σήκω καὶ μὴ μᾶς σπρώχνῃς ἀπὸ κοντά σου ὡς ἀνεπιθυμήτους καὶ
ἀπεχθεῖς εἰς τὸ διηνεκές.

43,25 Ἱνατί τὸ πρόσωπόν σου 25 Διατὶ γυρίζεις ἀλλοῦ τὸ πρόσωπόν σου; Λησμονεῖς 25 Διατὶ στρέφεις μὲ ἀδιαφορίαν ἀλλοῦ τὸ πρόσωπόν σου διὰ νὰ μὴ
ἀποστρέφεις; Ἐπιλανθάνῃ τῆς τὴν δυστυχίαν καὶ τὴν θλῖψιν μας;

μᾶς βλέπῃς; Διατὶ λησμονεῖς τὴν ἀθλιότητά μας καὶ τὴν θλῖψιν μας;

πτωχείας ἡμῶν καὶ τῆς θλίψεως
ἡμῶν;
43,26 Ὅτι ἐταπεινώθη εἰς χοῦν ἡ 26 Σπλαγχνίσου μας, Κύριε, διότι ἡ ζωή μας κατέπεσεν 26 Θλιβόμεθα πολύ. Διότι κατέπεσεν εἰς τὸ χῶμα ἐξηντλημένη ἡ ψυχή
ψυχὴ ἡμῶν, ἐκολλήθη εἰς γῆν ἡ εἰς τὸ χῶμα τοῦ τάφου. Ἡ κοιλία μας ἐκολλήθη εἰς τὸ μας καὶ ἐκόλλησαν εἰς τὴν γῆν τὰ σπλάγχνα μας λόγῳ τῆς
γαστὴρ ἡμῶν.

ἔδαφος καὶ ἐποδοπατήθημεν ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς μας.

καταπιέσεως καὶ καταπατήσεως, ποὺ ὑφιστάμεθα ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς
μας.

43,27 Ἀνάστα, Κύριε, βοήθησον 27 Σήκω, Κύριε, βοήθησέ μας, καὶ γλύτωσέ μας εἰς 27 Σήκω, Κύριε· βοήθησέ μας καὶ ἐλευθέρωσέ μας, διὰ τὸ ὄνομά σου
ἡμῖν καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς ἕνεκεν δόξαν τοῦ ἁγίου σου Ὀνόματος.

καὶ τὴν εὐσπλαγχνίαν σου.
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τοῦ ὀνόματός σου.
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ΨΑΛΜΟΣ 44ος (μδ’)
Γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ πάσχουν ἀπὸ τὴν καρδιὰ ἢ ἀπὸ τὰ νεφρά
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

44,1 Εξηρεύξατο ἡ καρδία μου Απὸ τὴν γεμάτην ἱερὰ αἰσθήματα καρδίαν μου Απὸ τὴν γεμάτην θεῖον ἐνθουσιασμὸν καὶ ἔμπνευσιν καρδίαν μου
λόγον ἀγαθόν, λέγω ἐγὼ τὰ ὑπερεξεχείλισε καὶ ἐξεπήγασε λόγος ἔξοχος, ὡραῖος, ὑπερεξεχείλισε καὶ ἀνεπήδησε λόγος ἔξοχος καὶ σωτήριος καὶ
ἔργα μου τῷ βασιλεῖ, ἡ γλῶσσά σωτήριος. Ναί· ἀπαγγέλλω ἐγὼ τὸ ποίημά μου εἰς τὸν καλλιεπής. Λέγω καὶ ἀπαγγέλλω ἐγὼ τὸ ἔργον καὶ τὸ ποίημα, ὅπερ
μου

κάλαμος

γραμματέως βασιλέα. Ἡ γλῶσσά μου θὰ μεταβληθῇ εἰς πένναν συνέταξα, εἰς τὸν βασιλέα Μεσσίαν ψάλλων αὐτό. Ἡ γλῶσσα μου

ὀξυγράφου.

ταχογράφου γραμματέως, διὰ νὰ ἐκφράσῃ τὰ ἱερὰ κινεῖται σὰν κάλαμος γραφέως ταχυγράφου, σπεύδουσα νὰ ἐκφράσῃ
συναισθήματα τῆς καρδίας μου.

τὰ πλημμυρούντα τὴν καρδίαν μου συναισθήματα.

44,3 Ὡραῖος κάλλει παρὰ τοὺς 3 Εἶσαι σύ, ὦ Χριστὲ καὶ Μεσσία, ὡραιότατος. Ἡ 3 Ὡραῖος εἶσαι κατὰ τὸ κάλλος τοῦ προσώπου καὶ τοῦ ὅλου σώματος
υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων, ἐξεχύθη ὡραιότης σου ὑπερβαίνει ὅλας τὰς καλλονὰς τῶν περισσότερον ἀπὸ ὅλους τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων. Ἡ πλεονάζουσα
χάρις ἐν χείλεσί σου· διὰ τοῦτο ἀνθρώπων. Ἰδιαιτέρα χάρις ἔχει χυθῆ εἰς τοὺς λόγους εἰς τὸ ἐσωτερικόν σου χάρις ἐχύθη πρὸς τὰ ἔξω ἄφθονος καὶ εἰς τὰ
εὐλόγησέ σε ὁ Θεὸς εἰς τὸν τῶν χειλέων σου. Διὰ τοῦτο ὁ Θεὸς σὲ ηὐλόγησε, σοῦ χείλη σου αἰχμαλωτίζουσα μὲ τὴν γοητευτικὴν πειθὼ καὶ εὐγενῆ
αἰῶνα.

ἔδωσε χάριτας καὶ δωρεὰς εἰς ὅλους τοὺς αἰῶνας.

γλυκύτητα καὶ προσήνειάν σου. Δι' αὐτὸ δὲ καὶ σὲ ηὐλόγησεν ὁ Θεός,
ὥστε ἡ ἐπιρροὴ καὶ κυριαρχία σου νὰ εἶναι αἰωνία.

44,4 Περίζωσαι τὴν ρομφαίαν 4 Ζῶσε γύρω ἀπὸ τὴ μέσην σου καὶ κρέμασε παρὰ τὸν 4 Ζώσθητι γύρωθεν τῆς ὀσφύος σου τὴν ρομφαίαν σου, ὥστε νὰ πίπτῃ
σου ἐπὶ τὸν μηρόν σου, δυνατέ, μηρόν σου τὴν ρομφαίαν σου, ὦ δυνατέ, ὥστε αὐτὴ νὰ αὕτη ἐπὶ τοῦ μηροῦ σου, ὦ δυνατὲ καὶ ἀνδρειότατε, καὶ ἂς εἶναι αὕτη
τῇ ὡραιότητί σου καὶ τῷ κάλλει εἶναι ὁ ἐπὶ πλέον ὁπλισμὸς εἰς τὴν ὡραιότητά σου καὶ πρόσθετος ὁπλισμός σου μαζὶ μὲ τὴν ὡραιότητά σου καὶ τὸ κάλλος
σου

τὸ κάλλος σου.

σου, ὥστε διὰ μὲν τούτων νὰ ἑλκύῃς καὶ νὰ θέλγῃς τοὺς εὐδιαθέτους
καὶ τοὺς φίλους σου, διὰ δὲ τῆς ρομφαίας νὰ πατάσσῃς τοὺς ἐχθρούς
σου.

44,5 καὶ ἔντεινον καὶ κατευοδοῦ 5 Τέντωσε τὸ τόξον σου καὶ προχώρει μὲ ἐπιτυχίαν. 5 Καὶ τέντωσε τὸ τόξον σου καὶ προχώρει ἀνεμποδίστως καὶ
καὶ βασίλευε ἕνεκεν ἀληθείας Στῆσε τὸ βασίλειον τῆς ἀληθείας σου, τῆς πραότητος ἀκατασχέτως, καὶ κατανικῶν τὰ ἄτακτα στοιχεῖα βασίλευε πρὸς
καὶ πρᾳότητος καὶ δικαιοσύνης, καὶ τῆς δικαιοσύνης. Καὶ ἀσφαλῶς ἡ παντοδύναμος κατίσχυσιν τῆς θείας ἀληθείας καὶ πρὸς ἐπικράτησιν τῆς πραότητος
καὶ ὁδηγήσει σε θαυμαστῶς ἡ δεξιά σου θὰ σὲ ὁδηγήσῃ εἰς θαυμαστὰ κατορθώματα. καὶ εἰρήνης καθὼς καὶ τοῦ δικαίου. Καὶ ἀσφαλῶς ἡ δύναμις τῆς δεξιᾶς
σου θὰ σὲ ὁδηγήσῃ εἰς θαυμαστὰ καὶ ἔνδοξα κατορθώματα.

44,6 Τὰ βέλη σου ἠκονημένα, 6 Τὰ βέλη σου, ὦ δυνατέ, εἶναι ἀκονισμένα καὶ 6 Τὰ βέλη σου εἶναι ἀκονισμένα, ὦ δυνατὲ καὶ ἀήττητε. Καὶ ὅταν θὰ τὰ
δυνατέ

λαοὶ

πεσοῦνται

ἐν

ὑποκάτω

σου αἰχμηρά. Πλῆθος ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς σου θὰ πέσουν ἐκτοξεύῃς, θὰ πίπτουν κάτω ἀπὸ τὸ ἅρμα σου πληγωμένοι καὶ

καρδίᾳ

τῶν νεκροὶ κάτω εἰς τὴν γῆν, διότι αὐτὰ θὰ ἐμπηγνύωνται κτυπημένοι λαοὶ καὶ πλήθη πολλά. Θὰ ἐμπήγνυνται ταῦτα εἰς τὰς
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δεξιά σου.

ἐχθρῶν τοῦ βασιλέως.

εἰς τὰς καρδίας τῶν ἐχθρῶν τοῦ βασιλέως.

καρδίας τῶν ἐχθρῶν τοῦ βασιλέως.

44,7 Ὁ θρόνος σου, ὁ Θεός, εἰς 7 Ὁ βασιλικός σου θρόνος, ὦ Θεὲ Χριστέ μου, θὰ 7 Ὁ θρόνος σου, ὦ Μεσσία καὶ Θεέ, θὰ παραμένῃ ἀκλόνητος εἰς ὅλους
τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, ράβδος παραμένῃ ἀκλόνητος εἰς ὅλους τοὺς αἰῶνας καὶ ἡ τοὺς αἰῶνας, τὸ σκῆπτρον σου καὶ ἡ βασιλική σου ἐξουσία εἶναι
εὐθύτητος

ἡ

ράβδος

βασιλείας σου.

τῆς βασιλική σου ράβδος θὰ εἶναι ἐξουσία εὐθύτητος καὶ σκῆπτρον καὶ ἐξουσία εὐθύτητος καὶ δικαιοσύνης.
δικαιοσύνης.

44,8 Ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ 8 Ἠγάπησες τὴν δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησες τὴν 8 Ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας ἀδικίαν. Δι' αὐτὸ καὶ ὁ Θεὸς
ἐμίσησας ἀνομίαν· διὰ τοῦτο παρανομίαν. Διὰ τοῦτο, ὦ Θεὲ Χριστέ μου, ὁ Θεὸς καὶ πατήρ σου, ὦ Θεέ, σοῦ ἔδωκεν ἀμέτρητον τὸ Ἅγιον Πνεῦμα καὶ σὲ
ἔχρισέ σε ὁ Θεὸς ὁ Θεός σου πατήρ

σου

σὲ

ἔχρισε

μὲ

πνευματικὸν

χρῖσμα ἔχρισε μὲ τὸ πνευματικὸν ἐκεῖνο χρῖσμα, ποὺ φέρει ἀγαλλίασιν εἰς

ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς ἀγαλλιάσεως, ἀσυγκρίτως ἀνώτερον ἀπὸ τὸ χρῖσμα τοὺς χρισμένους, καὶ ἐξέχυσε τοῦτο εἰς σὲ πολὺ παραπάνω ἀπὸ
μετόχους σου.

τοῦ ἐλαίου, μὲ τὸ ὁποῖον ἐχρίοντο οἱ ἱερεῖς, οἱ προφῆται ἐκείνους τοὺς βασιλεῖς καὶ τοὺς προφήτας καὶ ἀρχιερεῖς, ὅσοι
καὶ οἱ βασιλεῖς, αὐτοὶ ποὺ συμβολικῶς μετεῖχον εἰς μετέχουν μαζὶ μὲ σὲ εἰς τὴν χρῖσιν ταύτην.
ὁμοίαν χρίσιν μὲ τὴν ἰδικήν σου.

44,9 Σμύρνα καὶ σταχτὴ καὶ 9 Εὐώδη μῦρα, σμύρνα, ἀρωματῶδες δάκρυ πολυτίμου 9 Εὐώδη μύρα, σμύρνα καὶ ἄρωμα ποὺ κατὰ σταγόνας πίπτει καὶ
κασία ἀπὸ τῶν ἱματίων σου ἀπὸ δένδρου καὶ κασία, ἐκπέμπουν τὴν εὐωδίαν των ἀπὸ τὰ συλλέγεται ἐκ πολυτίμου δένδρου, καὶ κασία ἐκπέμπουν τὴν εὐωδίαν
βαρέων ἐλεφαντίνων,
εὔφρανάν σε.

ἐξ ὧν ἱμάτιά σου, τὰ ὁποῖα μόλις τώρα ἐξήχθησαν ἀπὸ των ἀπὸ τὰ ἱμάτιά σου, τὰ ὁποῖα μόλις τὰ ἔβγαλαν ἀπὸ ἀνάκτορα δι’
πολύτιμα κιβώτια ἐλεφαντοστοῦ καὶ σὲ ηὔφραναν μὲ ἐλεφαντοστοῦ περιενδεδυμένα, σὲ ηὔφραναν διὰ τῆς γλυκείας
τὴν γλυκεῖαν εὐωδίαν των.

ἀποπνοίας των.

44,10 Θυγατέρες βασιλέων ἐν τῇ 10 Πριγκίπισσαι, θυγατέρες βασιλέων, ἀποτελοῦν τὴν 10 Ἠγεμονίδες καὶ θυγατέρες βασιλέων ἀποτελοῦν τὴν τιμητικὴν
τιμῇ σου· παρέστη ἡ βασίλισσα τιμητικὴν

συνοδείαν

σου.

Εἰς

τὰ

δεξιά

σου συνοδείαν σου. Καὶ ἐκ δεξιῶν σου ἐξόχως τιμημένη ὑπὸ σοῦ παρέστη ἡ

ἐκ δεξιῶν σου ἐν ἱματισμῷ μεγαλοπρεπὴς ἵσταται ἡ βασίλισσα, στολισμένη καὶ βασίλισσα Ἐκκλησία σου, μὲ ἱματισμὸν ἀρετῶν καὶ ἄλλων χαρίτων
διαχρύσῳ

περιβεβλημένη, φέρουσα φόρεμα ὑφασμένον μὲ χρυσᾶς κλωστὰς καὶ τοῦ

πεποικιλμένη.

ποικίλα κεντήματα καὶ χρώματα.

Πνεύματος

διάχρυσον

περιβεβλημένη

καὶ

πολυποίκιλον

στολισμὸν φοροῦσα.

44,11 Ἄκουσον, θύγατερ, καὶ ἴδε 11 Σύ, ὦ μελλόνυμφος κόρη, ἄκουσε τὴν συμβουλήν 11 Ἄκουσε σύ, ὦ θυγάτερ, ἡ ὁποία πρόκειται νὰ γίνῃς Νύμφη καὶ
καὶ κλῖνον τὸ οὖς σου καὶ μου. Κλῖνε τὸ αὐτί σου, ὥστε νὰ ἀκούῃ μὲ προσοχὴν καὶ Σύζυγος τοῦ Μεσσίου· ἄκουσε τὰς συμβουλὰς ἐμοῦ τοῦ πρεσβύτου· ἴδε
ἐπιλάθου τοῦ λαοῦ σου καὶ τοῦ νὰ δέχεται τὰς ἐντολάς του καὶ λησμόνησε ἐντελῶς τὸν τὴν δόξαν τοῦ κατηγλαϊσμένου περιβάλλοντός σου. Κλῖνον τὸ οὖς σου
λαόν, εἰς τὸν ὁποῖον μέχρι τώρα ἀνῆκες, καὶ αὐτὸν εὐήκοον εἰς τὰ κελεύσματα τοῦ Βασιλέως καὶ ξέχασε ἐντελῶς τὸν
ἀκόμη τὸν πατρικόν σου οἶκον.

λαόν, εἰς τὸν ὁποῖον ἕως τώρα ἀνῆκες, καθὼς καὶ τὸν οἶκον τοῦ
πατρός σου. Λησμόνησε ἐξ ὁλοκλήρου τὸ παρελθόν σου διὰ νὰ
ἀφοσιωθῇς εἰς τὸν νέον οἶκον σου καὶ εἰς τὸν νέον λαόν σου.
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οἴκου τοῦ πατρός σου·

44,12 καὶ ἐπιθυμήσει ὁ βασιλεὺς 12 Τότε ὁ βασιλεὺς νυμφίος σου θὰ ἀγαπήσῃ τὸ κάλλος 12 Καὶ τότε ὁ Βασιλεὺς Νυμφίος θὰ ἐπιθυμήσῃ τὴν καλλονήν σου. Μὴ
τοῦ κάλλους σου, ὅτι αὐτός ἐστι σου. Ἐπειδὴ ὅμως αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ Κύριός σου,

λησμονήσῃς ὅμως ποτὲ ὅτι αὐτὸς δὲν παύει νὰ εἶναι καὶ Κύριός σου,

Κύριός σου,
44,13 καὶ προσκυνήσεις αὐτῷ. 13

θὰ

προσκυνήσῃς

αὐτόν.

Ἡ

περίφημος

καὶ 13 καὶ ὀφείλεις προσκύνησιν εἰς αὐτόν. Ἡ πλουσιωτάτη καὶ ἐξακουστὴ

(Ἄλλη γρ. καὶ προσκυνησουσιν πλουσιωτάτη Τύρος θὰ ἀποστείλῃ, τιμῆς ἕνεκεν, πολλὰ πόλις τῆς Τύρου ἦλθε δι’ ἀντιπροσώπων της καὶ ἔφερε δῶρα εἰς σέ· καὶ
αὐτῷ θυγατέρες Τύρου). Καὶ δῶρα. Οἱ πλούσιοι ἄρχοντες τῶν λαῶν θὰ ζητοῦν οἱ πλούσιοι τοῦ λαοῦ καὶ οἱ ἄρχοντές του θὰ ἔλθουν διὰ νὰ ζητήσουν
θυγάτηρ Τύρου ἐν δώροις· τὸ ἰκετευτικῶς, ὡσὰν εἰς λιτανείαν, τὴν εὔνοιαν τοῦ ἱκετευτικοὺς τὴν εὐμένειαν καὶ εὔνοιαν τοῦ προσώπου σου.
πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν οἱ προσώπου σου.
πλούσιοι τοῦ λαοῦ.
44,14 Πᾶσα ἡ δόξα τῆς θυγατρὸς 14 Ὅλη ἡ δόξα τῆς νύμφης, ἡ ὁποία εἶναι θυγάτηρ τοῦ 14 Ὅλη ἡ δόξα τῆς Νύμφης, ἡ ὁποία εἶναι συγχρόνως καὶ θυγάτηρ
τοῦ βασιλέως ἐσωθεν, (Ἄλλη γρ. βασιλέως, προέρχεται ἀπὸ τὸν πλούσιον ἐσωτερικὸν γεννηθεῖσα ὑπ’ αὐτοῦ τοῦ Νυμφίου Βασιλέως, προέρχεται ἀπὸ τὸν
βασιλέως

Ἐσεβών)

κροσσωτοῖς

ἐν στολισμὸν τῆς ἀρετῆς καὶ τῶν πνευματικῶν της ἐσωτερικὸν στολισμὸν τῆς ἀρετῆς καὶ τῶν χαρίτων της, μὲ κροσσωτὸν
χρυσοῖς χαρίτων. Μὲ κροσσωτὸν χρυσοκέντητον ἔνδυμα εἶναι χρυσοκέντητον ἔνδυμα εἶναι περιβεβλημένη καὶ στολισμένη.

περιβεβλημένη, πεποικιλμένη.
44,15

Ἀπενεχθήσονται

περιβεβλημένη καὶ στολισμένη.

τῷ 15 Θὰ προσαχθοῦν εἰς τὸν βασιλέα παρθένοι, αἱ ὁποῖαι 15 Θὰ προσαχθοῦν πρὸς τὸν βασιλέα παρθένοι ἀκολουθοῦσαι ὀπίσω

βασιλεῖ παρθένοι ὀπίσω αὐτῆς, θὰ ἀκολουθοῦν ὀπίσω ἀπὸ αὐτὴν ὡς τιμητική της ἀπὸ αὐτήν· αἱ φίλαι της αἱ συνοδεύουσαι αὐτὴν θὰ προσαχθοῦν εἰς σὲ
αἱ

πλησίον

αὐτῆς συνοδεία. Αἱ φίλαι της, ποὺ τὴν συνοδεύουν, θὰ τὸν βασιλέα.

ἀπενεχθήσονταί σοι·
44,16

προσαχθοῦν εἰς σὲ τὸν βασιλέα καὶ νυμφίον.

ἀπενεχθήσονται

εὐφροσύνῃ

καὶ

ἐν 16 Οὕτως αἱ δύο μεγαλοπρεπεῖς πομπαί, νυμφίου καὶ 16

θὰ προσαχθοῦν

μὲ

σκιρτήματα

καὶ

ᾄσματα

πνευματικῆς

ἀγαλλιάσει, νύμφης, θὰ προχωροῦν μὲ χαρὰν καὶ ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνης καὶ ἀγαλλιάσεως· θὰ ὁδηγηθοῦν εἰς τὰ ἀνάκτορα, τὰ

ἀχθήσονται εἰς ναὸν βασιλέως. θὰ φθάσουν εἰς τὸ ἀνάκτορον τοῦ βασιλέως νυμφίου.

ὁποῖα εἶναι ἡ κατοικία καὶ ὁ ναὸς τοῦ Βασιλέως.

44,17 Ἀντὶ τῶν πατέρων σου 17 Ὦ βασίλισσα, ἀντὶ τῶν προγόνων σου τοὺς ὁποίους 17 Ἀντὶ τῶν προγόνων σου, τοὺς ὁποίους ἐγκατέλιπες καὶ ἠρνήθης,
ἐγενήθησαν

οἱ

υἱοί

σου· ἐγκατέλειψες καὶ ἠρνήθης, θὰ εἶναι τώρα εἰς τὴν θέσιν καὶ εἰς τὴν θέσιν αὐτῶν θὰ εἶναι τὰ τέκνα σου, τὰ ὁποῖα ἐγεννήθησαν

καταστήσεις αὐτοὺς ἄρχοντας αὐτῶν τὰ τέκνα σου, τὰ ὁποῖα ἐγεννήθησαν εἰς σὲ ἀπὸ εἰς σὲ ἐκ τοῦ πνευματικοῦ σου γάμου μετὰ τοῦ Νυμφίου Χριστοῦ· θὰ
ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν.

τὸν πνευματικόν σου γάμον μὲ τὸν νυμφίον Χριστόν. ἀναδείξῃς καὶ θὰ ἐγκαταστήσῃς αὐτοὺς ἄρχοντας ἐφ' ὁλοκλήρου τῆς
ὁλόκληρον τὴν γῆν.

44,18

Μνησθήσομαι

τοῦ 18 Ὦ βασιλεῦ, θὰ μνημονεύω καὶ θὰ διαλαλῶ τὸ 18 Θὰ μνημονεύω, ὦ βασιλεῦ, καὶ θὰ διαλαλῶ τὸ ὄνομά σου εἰς γενεὰν

ὀνόματός σου ἐν πάσῃ γενεᾷ Ὄνομά σου εἰς τὰς γενεὰς τῶν γενεῶν. Διὰ τοῦτο λαοὶ καὶ γενεάν· διὰ τοῦτο γνωρίζοντες αὐτὸ λαοὶ καὶ φυλαὶ καὶ γλῶσσαι
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Θὰ ἀναδείξῃς καὶ θὰ καταστήσῃς αὐτοὺς ἄρχοντας εἰς γῆς.

καὶ

γενεᾷ·

διὰ

τοῦτο

λαοὶ καὶ φυλαὶ διάφοροι θὰ σὲ ὑμνολογοῦν ἀκατοπταύστως διάφοροι θὰ σὲ ἀνυμνοῦν ἀπαύστως καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.

ἐξομολογήσονταί σοι εἰς τὸν εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ
αἰῶνος.

ΨΑΛΜΟΣ 45ος (με’)
Γιὰ τοὺς νέους, ποὺ ἐμποδίζει ὁ ἐχθρός, ἀπὸ φθόνο, νὰ δημιουργήσουν οἰκογένεια (νὰ παντρευτοῦν)
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

45,1 Ο Θεὸς ἡμῶν καταφυγὴ Ο Θεός μας εἰς τὸ παρελθὸν ὑπῆρξε τὸ ἀπόρθητον Ο Θεὸς εἶναι ἡ καταφυγή μας καὶ ἡ δύναμίς μας, εἶναι ὁ πανίσχυρος
καὶ δύναμις, βοηθὸς ἐν θλίψεσι καταφύγιόν μας, ἡ ἀκατανίκητος δύναμίς μας, ὁ βοηθός μας εἰς τὰς θλίψεις ποὺ μᾶς εὗρον.
ταῖς εὑρούσαις ἡμᾶς σφόδρα.

βοηθὸς εἰς τὰς μεγάλας θλίψεις, αἱ ὁποῖαι μᾶς εἶχαν
εὕρει.

45,3

Διὰ

τοῦτο

οὐ 3 Διὰ τοῦτο δὲν θὰ φοβηθῶμεν καὶ τώρα, ἔστω καὶ ἂν 3 Διὰ τοῦτο καὶ ἂν ἀκόμη ἐπισυμβοῦν αἱ κατὰ τὴν συντέλειαν

ἐν

τῷ συγκλονίζεται ἐκ θεμελίων ὅλη ἡ γῆ, καὶ βουνὰ ἀνατροπαί, δὲν θὰ φοβηθῶμεν, ὅταν ἐκ θεμελίων θὰ σείεται ἡ γῆ καὶ

φοβηθησόμεθα
ταράσσεσθαι

τὴν

γῆν

καὶ ὁλόκληρα ἀποσπῶνται καὶ βυθίζωνται εἰς τὸ μέσον θὰ ἀποσπῶνται ἀπὸ τὴν θέσιν των βουνὰ ὁλόκληρα διὰ νὰ

μετατίθεσθαι ὅρη ἐν καρδίαις τῶν ὠκεανῶν.

μεταθέτωνται ἐν μέσῳ τῶν θαλασσῶν.

θαλασσῶν.
45,4 Ἤχησαν καὶ ἐταράχθησαν 4 Ἔστω καὶ ἄν ταραχθοῦν καὶ βουΐζουν τὰ ὕδατα τῶν 4 Ἔστω ὅτι ἐβούϊξαν καὶ ἐταράχθησαν ἀφρίζοντα εἰς ἀλλεπάλληλα
τὰ ὕδατα αὐτῶν, ἐταράχθησαν θαλασσῶν, καὶ ἂν ἀναστατωθοῦν τὰ ὅρη μὲ τὴν καὶ τεράστια κύματα τὰ ὕδατά των. Ἔστω ὅτι ἐσείσθησαν τὰ ὅρη διὰ
ὅρη

ἐν

τῇ

κραταιότητι τρομερὰν

αὐτοῦ. (διάψαλμα).

Θεοῦ·

τὴν

ἡγίασε

τὸ

αὐτοῦ ὁ Ὕψιστος.

τοῦ

Κυρίου,

ἡμεῖς

δὲν

φοβηθῶμεν.

45,5 Τοῦ ποταμοῦ τὰ ὁρμήματα 5
εὐφραίνουσι

δύναμιν

πόλιν

Ἡ

Ἱερουσαλὴμ

θὰ τῶν κραταιῶν μεταβολῶν καὶ ἀναστατώσεων, τὰς ὁποίας ἐργάζεται ὁ
Θεός. Ἠμεῖς δὲν θὰ φοβηθῶμεν.

κατὰ

τὸν

καιρὸν

αὐτὸν

τῆς 5 Ἡ Ἱερουσαλὴμ ὅμως κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον θὰ διατηρηθῇ ἐν

τοῦ ἀναταραχῆς τῶν στοιχείων θὰ διατηρηθῇ ἐν ἀσφαλείᾳ. ἀσφαλείᾳ. Τὰ ρεύματα καὶ οἱ κατεβασιὲς τοῦ ποταμοῦ, ποὺ εέει

σκήνωμα Τὰ ρεύματα τοῦ ποταμοῦ, ὁ ὁποῖος ρέει πλησίον της, πλησίον της, εὔφραινουν τὴν πόλιν τοῦ Θεοῦ, τὴν ὁποίαν ὁ Ὕψιστος
εὐφραίνουν τὴν πόλιν τοῦ Θεοῦ, τὴν ὁποίαν ὁ Ὕψιστος ἡγίασε διὰ νὰ εἶναι σκήνωμα καὶ κατοικητήριόν του.
ἡγίασε, διὰ νὰ εἶναι ἱερὸς τόπος κατοικίας του.

45,6 Ὁ Θεὸς ἐν μέσῳ αὐτῆς καὶ 6 Ὁ Θεὸς κατοικεῖ ἐν τῷ μέσῳ αὐτῆς καὶ τὴν 6 Ὁ Θεὸς παραμένει ἐν μέσῳ αὐτῆς καὶ λόγῳ τῆς εἰς αὐτὴν
οὐ

σαλευθήσεται·

βοηθήσει προστατεύει, ὥστε νὰ μὴ σαλευθῇ. Ταχέως εἰς τὸν προστασίας του, δὲν θὰ σαλευθῇ αὕτη, ἀλλὰ θὰ μείνῃ σώα καὶ
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τὰ

αὐτῇ ὁ Θεὸς τῷ προσπρωῒ κατάλληλον καιρὸν καὶ ἀποτελεσματικῶς θὰ τὴν ἀσφαλής. Τάχιστα καὶ ἐγκαιρότατα θὰ βοηθήσῃ αὐτὴν ὁ Κύριος.
πρωΐ.

βοηθήσῃ ὁ Κύριος.

45,7

Ἐταράχθησαν

ἔκλιναν

ἔθνη, 7 Ἐταράχθησαν τὰ ἔθνη ἐναντίον τῆς Ἱερουσαλήμ, 7 Ἐταράχθησαν κατὰ τῆς Ἱερουσαλὴμ ἔθνη· μετεκινήθησαν κατ’

βασιλεῖαι·

ἔδωκε ἐκινήθησαν ἐναντίον της βασίλεια ὁλόκληρα, ἀλλὰ ὁ αὐτῆς βασίλεια ὁλόκληρα· ἀλλ' ὁ Κύριος ἐξαπέλυσεν ἄνωθεν φωνὴν

φωνὴν αὐτοῦ ἐσαλεύθη ἡ γῆ.

Κύριος ἐξαπέλυσεν ἐκ τῶν ἄνω φωνὴν καὶ ἐβροντησε καὶ ἐβρόντησε καὶ ἐσείσθη ὁλόκληρος ἡ γῆ.
καὶ ἐσείσθη ὁλόκληρος ἡ γῆ.

45,8 Κύριος τῶν δυνάμεων μεθ' 8 Ὁ Κύριος ὅλων τῶν δυνάμεων τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς 8 Ὁ Κύριος τῶν ἐν οὐρανοῖς ἀγγελικῶν δυνάμεων εἶναι μαζί μας· ὁ
ἡμῶν,

ἀντιλήπτωρ

ἡμῶν

Θεὸς Ἰακώβ. (διάψαλμα).

ὁ γῆς εἶναι μαζῆ μας. Προστάτης μας εἶναι αὐτὸς οὗτος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰακὼβ εἶναι ὁ βοηθὸς καὶ προστάτης μας.
Θεὸς τοῦ πατριάρχου μας Ἰακώβ.

45,9 Δεῦτε καὶ ἴδετε τὰ ἔργα τοῦ 9 Ἐλᾶτε ὅλοι καὶ ἴδετε τὰ μεγάλα ἔργα τοῦ Θεοῦ. Τὰ 9 Ἔλθετε λαοὶ καὶ ἴδετε τὰ ἔργα τοῦ Κυρίου, τὰ ὅσα καταπληκτικὰ καὶ
Θεοῦ, ἃ ἔθετο τέρατα ἐπὶ τῆς θαυμαστὰ τρόπαια, τὰ ὁποῖα ἔστησεν εἰς τὴν χώραν θαυμαστὰ ὡς ἄλλα τρόπαια ἔστησεν ἐπὶ τῆς γῆς.
γῆς.
45,10

μας.
Ἀνταναιρῶν

πολέμους 10 Αὐτὸς εἶναι ποὺ καταπαύει τοὺς πολέμους ἕως εἰς τὰ 10 Κατέπαυσεν ὁλοτελῶς τοὺς πολέμους μέχρι τῶν ἐσχατιῶν τῆς

μέχρι τῶν περάτων τῆς γῆς πέρατα τῆς γῆς τῆς Ἐπαγγελίας. Συντρίβει τὰ τόξα τῶν εὐλογημένης γῆς τῆς ἐπαγγελίας. Τελειωτικῶς καὶ ὁριστικῶς θὰ
τόξον συντρίψει καὶ συνθλάσει ἐχθρῶν, σπάζει τὰ ὅπλα των καὶ κατακαίει τὰς συντρίψῃ κάθε τόξον καὶ θὰ τσακίσῃ κάθε ὅπλον πολεμικὸν καὶ θὰ
ὅπλον καὶ θυρεοὺς κατακαύσει μεγάλας ἀσπίδας των μὲ φωτιά.

κατακαύσῃ εἰς τὸ πῦρ τὰς ἀσπίδας.

ἐν πυρί.
45,11 Σχολάσατε καὶ γνῶτε ὅτι 11 Ἀφήσατε κατὰ μέρος κάθε βιοτικὸν περισπασμὸν 11 Ἐλευθερωθῆτε παντὸς περισπασμοῦ καὶ μὲ ἤρεμον διάνοιαν
ἐγώ εἰμι ὁ Θεός. Ὑψωθήσομαι καὶ μάθετε ὅτι ἐγὼ εἶμαι ὁ ἀληθινὸς Θεός. Θὰ δοξασθῶ προσέξατε καὶ μάθετε, ὅτι ἐγὼ εἶμαι ὁ Θεός, ποὺ κρατῶ εἰς χεῖρας μου
ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὑψωθήσομαι δὲ καὶ μεταξὺ τῶν ἄλλων ἐθνῶν, θὰ μεγαλυνθῶ εἰς καὶ διευθύνω τὰ πάντα· θὰ ὑψωθῶ μέγας καὶ κραταιὸς καὶ θαυμαστὸς
ἐν τῇ γῇ.

ὅλην τὴν οἰκουμένην.

ἐπάνω ἀπὸ ὅλα τὰ ἔθνη, θὰ ὑπερυψωθῶ ἀνώτερος ἀπὸ τὴν γῆν καὶ
ἀπὸ τοὺς κατοίκους αὐτῆς, ἰσχυρότερος πάντων καὶ κυρίαρχων ἐπὶ
πάντων.

45,12 Κύριος τῶν δυνάμεων 12 Ὁ Κύριος τῶν ἀγγελικῶν δυνάμεων εἶναι μαζῆ μας, 12 Ὁ Κύριος τῶν ἐν οὐρανοῖς ἀγγελικῶν δυνάμεων εἶναι μαζί μας· ὁ
μεθ' ἡμῶν, ἀντιλήπτωρ ἡμῶν ὁ ὁ Θεός τοῦ Ἰακὼβ αὐτὸς εἶναι ὁ βοηθὸς καὶ προστάτης Θεὸς τοῦ Ἰακὼβ εἶναι ὁ βοηθὸς καὶ προστάτης μας.
μας.
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Θεὸς Ἰακώβ.
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ΨΑΛΜΟΣ 46ος (μστ’)
Γιὰ νὰ εἰρηνεύσει ὁ ὑπηρέτης ἢ ὁ δοῦλος, ὅταν φύγει πληγωμένος ἀπὸ τὸ ἀφεντικό του καὶ νὰ βρεῖ δουλειά
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

46,1 Πάντα τὰ ἔθνη κροτήσατε Όλα τὰ ἔθνη χειροκροτήσατε. Ζητωκραυγάσατε καὶ Όλα τὰ ἔθνη χειροκροτήσατε, ἐπευφημήσατε καὶ κραυγάσατε
χεῖρας, ἀλαλάξατε τῷ Θεῷ ἐν ἀλαλάξατε πρὸς δόξαν τοῦ Θεοῦ μὲ φωνὴν μεγάλης θριαμβευτικῶς πρὸς τιμὴν τοῦ Θεοῦ μὲ φωνὴν πλεοναζούσης χαρᾶς.
φωνῇ ἀγαλλιάσεως.
46,3

Ὅτι

Κύριος

χαρᾶς.
ὕψιστος, 3 Διότι ὁ Κύριος εἶναι ὁ Ὕψιστος Θεός, φοβερός, μέγας 3 Διότι ὁ Κύριος εἶναι Ὕψιστος, φοβερός, βασιλεὺς μέγας ἐφ’ ὅλης τῆς

φοβερός, βασιλεὺς μέγας ἐπὶ βασιλεὺς ὁλοκλήρου τῆς οἰκουμένης.

γῆς.

πᾶσαν τὴν γῆν.
46,4 Ὑπέταξε λαοὺς ἡμῖν καὶ 4
ἔθνη ὑπὸ τοὺς πόδας ἡμῶν·
46,5

ἐξελέξατο

κληρονομίαν

ἡμῖν
αὐτοῦ,

Ὑπεδούλωσεν

εἰς

ἡμᾶς

ἄλλους

λαούς,

εἰδωλολατρικὰ ὑπέταξε κάτω ἀπὸ τοὺς πόδας μας.

ἔθνη 4 Ὑπέταξεν ὁλοκλήρους λαοὺς εἰς ἡμᾶς καὶ ὑπεδούλωσεν ὑπὸ τοὺς
πόδας μας ἔθνη.

τὴν 5 Ἐδιάλεξε καὶ ἔδωκεν εἰς ἡμᾶς ὡς μόνιμον πατρίδα 5 Ἐξέλεξε τὴν γῆν τῆς Παλαιστίνης, ὡς τόπον ξεχωρισμένον πρὸς
τὴν τὴν ἰδικήν του κληρονομίαν, τὴν ὡραιοτάτην αὐτὴν λατρείαν του καὶ ἐγκατάστασιν τῆς σκηνῆς του. Καὶ δὲν ἐκράτησε

καλλονὴν Ἰακώβ, ἣν ἠγάπησε. χώραν τοῦ ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ, τὴν ὁποίαν πολὺ ταύτην δι' ἑαυτόν, ἀλλ’ ἔδωκεν εἰς ἡμᾶς τὴν κληρονομίαν του ταύτην,
(διάψαλμα).

ἠγάπησεν.

τὴν γῆν δηλαδὴ τῆς ἐπαγγελίας, ἥτις κατέστη ἡ καλλονὴ καὶ τὸ
ἐγκαλλώπισμα τοῦ λαοῦ τοῦ Ἰακώβ, ὁ ὁποῖος τόσον πολὺ τὴν
ἠγάπησε.

46,6

Ἀνέβη

ὁ

Θεὸς

ἐν 6 Ἐνίκησεν ὁ Θεὸς καὶ ἀνέβη εἰς τὸν οὐρανὸν ἐν μέσῳ 6 Καὶ ἀφοῦ κατενίκησε τὰ ἔθνη καὶ ὑπέταξε ταῦτα εἰς ἡμᾶς,

ἀλαλαγμῷ Κύριος ἐν φωνῇ ἀλαλαγμῶν. Ἀνέβη ὁ Κύριος, ἐνῷ αἱ σάλπιγγες θριαμβευτὴς κατὰ πασῶν τῶν ἐναντίων δυνάμεων, ἀνέβη ὁ Θεὸς καὶ
σάλπιγγος.

ἀντηχοῦσαν θριαμβευτικὰ θούρια.

πάλιν εἰς τὸν οὐρανὸν ἐν μέσῳ ἀλαλαγμῶν, ἀνῆλθεν ὁ Κύριος, ἐνῷ
σάλπιγγες ἀντήχουν χαρμοσύνως.

46,7 Ψάλατε τῷ Θεῷ ἡμῶν, 7 Ψάλατε ὕμνους εἰς τὸν Θεόν μας, ψάλατε, ψάλατε μὲ 7 Ψάλατε ὕμνον εἰς τὸν Θεόν μας. Ψάλατε. Ψάλατε ἐγκωμιάζοντες
ψάλατε, ψάλατε τῷ βασιλεῖ μουσικὰ ὄργανα ἐγκωμιάζοντες τὸν βασιλέα μας.

τὸν βασιλέα μας· ψάλατε.

ἡμῶν, ψάλατε,
γῆς ὁ Θεός, ψάλατε συνετῶς.

κόσμου. Ψάλατε πρὸς αὐτὸν μὲ ἐπίγνωσιν τοῦ ἐντέχνως καὶ μουσικῶς, ἀλλὰ καὶ ἀναλογιζόμενοι τὸ μέγεθος τῆς
μεγαλείου του.

χάριτός του, μὲ συγκεντρωμένην τὴν προσοχὴν τοῦ νοῦ σας καὶ μὲ
πλήρη κατανόησιν καὶ παρακολούθησιν τῶν ὕμνων σας.
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46,8 ὅτι βασιλεὺς πάσης τῆς 8 Ψάλατε, διότι ὁ Θεός μας εἶναι βασιλεὺς ὅλου τοῦ 8 Διότι ὁ Θεὸς εἶναι βασιλεὺς ὁλοκλήρου τῆς γῆς· ψάλατε ὄχι μόνον

46,9 Ἐβασίλευσεν ὁ Θεὸς ἐπὶ τὰ 9 Ὁ Θεός μας ἐβασίλευσε καὶ θὰ βασιλεύσῃ εἰς ὅλα τὰ 9 Ὁ Θεὸς ἐβασίλευσεν ἐπὶ τῶν ἐθνῶν, τὰ ὁποῖα ἄλλοτε ἐλάτρευον τὰ
ἔθνη,

ὁ Θεὸς

κάθηται

ἐπὶ εἰδωλολατρικὰ ἔθνη. Ὁ Θεὸς κάθεται ἐπάνω εἰς τὸν εἴδωλα· ὁ Θεὸς κάθηται ἐπὶ τοῦ ἁγίου θρόνου του βασιλεὺς ὅλης τῆς

θρόνου ἁγίου αὐτοῦ.
46,10

ἅγιον, τὸν ὑπέρλαμπρον οὐράνιον θρόνον του.

Ἄρχοντες

γῆς.

λαῶν 10 Οἱ ἄρχοντες τῶν λαῶν συνήχθησαν ἐνώπιον τοῦ 10 Οἱ ἄρχοντες τῶν λαῶν συνηθροίσθησαν καὶ συνηνώθησαν μετὰ

συνήχθησαν μετὰ τοῦ Θεοῦ Θεοῦ τοῦ Ἁβραάμ, διότι τοῦ Θεοῦ δοῦλοι εἶναι οἱ τοῦ Θεοῦ Ἀβραὰμ καὶ εἰς αὐτὸν ἀφωσιώθησαν καὶ ψυχικῳς
Ἁβραάμ,

ὅτι

κραταιοὶ

τῆς

τοῦ

Θεοῦ

γῆς

οἱ κραταιοὶ αὐτοὶ ἄρχοντες τοῦ κόσμου καὶ διὰ τοῦτο παρεδόθησαν. Διότι εἰς τὸν Θεὸν πλέον ἀνήκουν καὶ αὐτοῦ δοῦλοι

σφόδρα πλησίον τοῦ Θεοῦ ἐξυψώθησαν καὶ ἐδοξάσθησαν πάρα εἶναι οἱ κραταιοὶ τῆς γῆς. Ἐξ αἰτίας δὲ τῆς ὑποταγῆς των ταύτης

ἐπῄρθησαν.

πολύ.

ἐξυψώθησαν καὶ ἐδοξάσθησαν ὑπερβαλλόντως.

ΨΑΛΜΟΣ 47ος (μζ’)
Ὅταν γίνονται μεγάλες καταστροφὲς καὶ λῃστεῖες ἀπὸ βαρβαρικὲς συμμορίες -πειρατῶν-. (Νὰ διαβάζεται συνέχεια ἐπὶ 40 ἡμέρες).
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

47,1 Μέγας Κύριος καὶ αἰνετὸς Μέγας εἶναι, ὁ Κύριος καὶ ἄξιος νὰ ὑμνολογῆται Μέγας εἶναι ὁ Κύριος καὶ ὑπεράξιος νὰ ὑμνηταὶ ἐν τῇ πόλει τοῦ Θεοῦ
σφόδρα ἐν πόλει τοῦ Θεοῦ ἀκαταπαύστως μὲ τὸ παραπάνω ἀπὸ ὅλους μας εἰς τὴν μας, εἰς τὸ ἅγιόν του ὄρος Σιών,
ἡμῶν, ἐν ὅρει ἁγίῳ αὐτοῦ,

πόλιν του καὶ εἰς τὸν ἱερὸν λόφον τῆς Σιών·

47,3 εὐρίζῳ ἀγαλλιάματι πάσης 3 εἰς τὸ ἀσφαλῶς καὶ ἀκλονήτως ριζωμένον ἀγαλλίαμα 3 τὸ ὁποῖον ὡς πηγὴ τῆς εὐσεβείας καὶ ὡς τόπος τῆς λατρείας τοῦ μόνου
τῆς γῆς. ῎Ορη Σιών, τὰ πλευρὰ αὐτὸ ὅλου τοῦ κόσμου. Πόσον ὡραῖα εἶναι τὰ ὑψώματά ἀληθινοῦ Θεοῦ εἶναι καλῶς ριζωμένον καὶ στερεωμένον ἀγαλλίαμα καὶ
τοῦ

Βορρᾶ,

ἡ

πόλις

βασιλέως τοῦ μεγάλου,

τοῦ σου, Σιών! Μάλιστα τὰ πρὸς βορρᾶν ὑψωμένα πλευρά χαρὰ ὅλης τῆς γῆς, Ὤ! τὰ ὑψώματα τοῦ ὄρους Σιών, τὰ βόρεια πλευρά
του, ὅπου εἶναι ὁ ναὸς καὶ κάτω ἀπὸ αὐτὰ ἡ του, ὅπου ἐπὶ τοῦ λόφου Μορία ὑψοῦται ὁ ναὸς καὶ ὑποκάτω ἐκτείνεται
Ἱερουσαλήμ, ἡ πόλις τοῦ μεγάλου βασιλέω

ἡ πόλις τοῦ μεγάλου βασιλέως, ἡ ἁγία Ἱερουσαλήμ.

47,4 ὁ Θεὸς ἐν ταῖς βάρεσιν 4 Ὁ Θεὸς καθιστᾷ γνωστὴν καὶ ἐμφανῆ τὴν παρουσίαν 4 Ὁ Θεὸς κάμνει γνωστὴν τὴν παρουσίαν καὶ ἀκαταγώνιστον
αὐτῆς

γινώσκεται,

ἀντιλαμβάνηται αὐτῆς.

ὅταν του εἰς τοὺς ὀχυροὺς πλουσίους πύργους τῆς πόλεως, προστασίαν του εἰς τὰ πυργωτὰ οἰκοδομήματα καὶ τὰ ἀνάκτορά της,
ὅταν προσφέρῃ τὴν ἔγκαιρον βοήθειάν του καὶ ὅταν προσφέρῃ εἰς αὐτὴν τὴν ἔγκαιρον βοήθειαν καὶ ὑποστήριξίν του.
προστασίαν εἰς αὐτήν.

γῆς συνήχθησαν, ἤλθοσαν ἐπὶ τὰς διαφόρους χώρας. Εἰσῆλθον ὅλοι μαζῆ εἰς τὰ αὐτῆς, συνήχθησαν ἀπὸ διάφορα μέρη εἰς κοινὸν στρατόπεδον καὶ
τὸ αὐτό·

σύνορα

τῆς

Ἰουδαίας,

ἔφθασαν

ἀπέναντι

τῆς διέβησαν τὰ ἰουδαϊκὰ σύνορα ὅλοι μαζί, διὰ νὰ τὴν κυριεύσουν.

Ἱερουσαλήμ.
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47,5 ῞Οτι ἰδοὺ οἱ βασιλεῖς τῆς 5 Διότι ἰδού, οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς συνεκεντρώθησαν ἀπὸ 5 Διότι, ἰδοὺ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, ποὺ τρέφουν ἐχθρικὰς διαθέσεις κατ'

47,6

αὐτοὶ

ἰδόντες

ἐθαύμασαν,

οὕτως 6 Μόλις ὅμως ἀντίκρυσαν τὴν πόλιν, κατεπλάγησαν, 6 Ἀλλὰ μόνον εἶδον αὐτὴν ἀπὸ μακρὰν καὶ ἀπὸ τὴν θέαν τῆς

ἐταράχθησαν, ἐταράχθησαν, συνεκλονίσθησαν,

κατεπλάγησαν, ἐταράχθησαν καὶ συνεκλονίσθησαν.

ἐσαλεύθησαν,
47,7 τρόμος ἐπελάβετο αὐτῶν, 7 τρόμος τοὺς κατέλαβε. Ἐδοκίμασαν πόνους, ὡσὰν 7 Τρόμος ἐκυρίευσεν αὐτούς. Ἐκεῖ ἐνώπιον τῆς ἁγίας πόλεως
ἐκεῖ ὠδῖνες ὡς τικτούσης.

ἐκείνους ποὺ αἰσθάνεται ἡ ἐπίτοκος γυνή.

κατελήφθησαν ἀπὸ ἀγωνίαν, καὶ ἀπὸ τὰς τιμωρίας, ποὺ ἐξαπέλυσε
κατ’ αὐτῶν ὁ Θεός, ἐδοκίμασαν πόνους, ὁμοίους πρὸς ἐκείνους τοὺς
ὁποίους ὑποφέρει ἡ γυναῖκα ὅταν γεννᾷ.

47,8

Ἐν

πνεύματι

βιαίῳ 8 Θὰ τοὺς συντρίψῃς, σὺ Κύριε, μὲ τὴν δύναμίν σου, 8 Ποῖος ἠμπορεῖ νὰ ἀντισταθῇ εἰς σέ; Θὰ τοὺς συντρίψῃς, καθὼς μὲ τὸν

συντρίψεις πλοῖα θαρσίς.

ὅπως μὲ τὸν ὁρμητικὸν ἄνεμον συντρίβεις τὰ περίφημα βίαιον ἐξ ἀνατολῶν ἄνεμον συντρίβεις τὰ ὑπερμεγέθη πλοῖα τῆς
πλοῖα, τὰ ὁποῖα πλέουν εἰς τὴν Θαρσίς, ἕως εἰς τὰ ἄκρα πόλεως Θαρσίς, ποὺ κεῖται πρὸς τὰς ἀνατολικὰς ἀκτὰς τῆς Ἰσπανίας.
τῆς Μεσογείου.

47,9

Καθάπερ

ἠκούσαμεν, 9 Καθὼς ἠκούσαμεν νὰ μᾶς διηγοῦνται οἱ πρόγονοί 9

Καθὼς

ἠκούσαμεν

νὰ

μᾶς

διηγοῦνται

οἱ

πατέρες

μας

τὰ

οὕτως καὶ εἴδομεν ἐν πάλει μας, ἔτσι εἴδαμεν σήμερον εἰς τὴν πόλιν αὐτὴν τοῦ μεγαλουργήματά σου, οὕτω καὶ εἴδομεν μὲ τοὺς ἰδικούς μας ὀφθαλμοὺς
Κυρίου τῶν δυνάμεων, ἐν πόλει Κυρίου καὶ βασιλέως τῶν οὐρανίων καὶ ἐπιγείων νὰ γίνεται ἐν τῇ πόλει τοῦ Κυρίου τῶν οὐρανίων δυνάμεων, ἐν τῇ πόλει
τοῦ

Θεοῦ

ἐθεμελίωσεν

ἡμῶν·
αὐτὴν

ὁ
εἰς

αἰῶνα. (διάψαλμα).

Θεὸς δυνάμεων, εἰς τὴν πόλιν τοῦ Θεοῦ μας. Εἴδομεν μεγάλα τοῦ Θεοῦ μας, τῇ ἁγία Ἱερουσαλήμ. Ὁ Θεὸς τὴν ἐστερέωσε ὥστε νὰ
τὸν πράγματα. Ὁ Θεὸς ἔχει θεμελιώσει τὴν Ἱερουσαλήμ, μένῃ ἀπόρθητος αἰωνίως.
διὰ νὰ μένῃ ἀκλόνητος εἰς τὸν αἰῶνα.

47,10 Ὑπελάβομεν, ὁ Θεός, τὸ 10 Ἀπὸ τὴν προσωπικήν μας πεῖραν ἐγνωρίσαμεν, ὦ 10 Ἐγνωρίσαμεν ἐκ πείρας καὶ ἀντελήφθημεν ἡμεῖς οἱ ἴδιοι, ὦ Θεέ, τὸ
ἔλεός σου ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ Θεέ μας, τὸ ἔλεός σου, νὰ πραγματοποιῇ θαυμαστὰ ἔλεός σου νὰ θαυματουργῇ ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ σου.
σου.

ἔργα ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ σου.

47,11 Κατὰ τὸ ὄνομά σου, ὁ 11 Ὅπως τὸ ὄνομά σου, ὦ Θεέ, εἶναι μέγα καὶ φοβερόν, 11 Ὅπως τὸ ὄνομά σου, ὦ Θεέ, εἶναι μέγα καὶ φοβερόν, οὕτω καὶ ὁ εἰς σὲ
Θεός, οὕτως καὶ ἡ αἴνεσίς σου ἔτσι πρέπει καὶ ἡ δοξολογία σου κατὰ παρόμοιον ὀφειλόμενος ὕμνος θὰ ἐξαπλωθῇ καὶ θὰ ἀντηχῇ ἕως τὰς ἐσχατιὰς τῆς
ἐπὶ

τὰ

πέρατα

τῆς

γῆς· τρόπον νὰ ἀκουσθῇ ἕως εἰς τὰ πέρατα τῆς γῆς. Ἡ γῆς. Ἡ δεξιά σου εἶναι γεμάτη ἀπὸ δικαιοσύνην καὶ ἀπονέμει πάντοτε

δικαιοσύνης πλήρης ἡ δεξιά παντοδύναμος δεξιά σου εἶναι γεμάτη ἀπὸ δικαίας τὸ δίκαιον εἰς ἐκείνους ποὺ ἀδικοῦνται καὶ προσβάλλονται ἀπὸ ἀδίκους
47,12
Σιών,

ἀμοιβὰς ἀλλὰ καὶ δικαίας τιμωρίας.
Εὐφρανθήτω

τὸ

ἀγαλλιάσθωσαν

ἐχθρούς.

ὄρος 12 Ἄς εὐφρανθῇ, λοιπόν, ὁ λόφος Σιὼν διὰ τὴν 12 Ἂς εὐφρανθῇ ἐπὶ τῇ προστασίᾳ ταύτῃ τοῦ Κυρίου τὸ ὄρος τῆς Σιών·
αἱ προστασίαν, ποὺ ἀπολαμβάνει ἐκ μέρους σου. Ἂς ἂς σκιρτήσουν ἀπὸ χαρὰν καὶ ἀγαλλίασιν αἱ γύρω ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλὴμ

θυγατέρες τῆς Ἰουδαίας ἕνεκα πλημμυρίσουν, Κύριε, ἀπὸ χαρὰν καὶ ἀγαλλίασιν αἱ θυγατέρες πόλεις τῆς Ἰουδαίας, Κύριε, διὰ τὰς δικαίας ταύτας ἐπὶ τῶν
τῶν κριμάτων σου, Κύριε.

πόλεις τῆς Ἰουδαίας διὰ τὰς δικαίας αὐτὰς ἐπὶ τῶν λαῶν κρίσεις σου.
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σου.

λαῶν κρίσεις καὶ ἀποφάσεις σου.
47,13

Κυκλώσατε

Σιὼν

καὶ 13 Σεῖς δὲ οἱ κάτοικοι τῆς Ἱερουσαλὴμ περιτριγυρίσατε 13 Σεῖς ποὺ διὰ θαύματος ἐσώθητε, ἐξέλθετε ἀπὸ τὰ τείχη καὶ

περιλάβετε αὐτήν, διηγήσασθε μὲ χαρὰν τὴν πόλιν σας, κυττάξατέ την καὶ μετρήσατε περιτριγυρίσατε τὴν λυτρωθεῖσαν ἐκ τῆς ἐπιδρομῆς Σιών. Κυττάξατέ
ἐν τοῖς πύργοις αὐτῆς,

ἕνα πρὸς ἕνα τοὺς πύργους, οἱ ὁποῖοι μὲ τὴν δύναμιν την μὲ καύχησιν καὶ μὲ ὑπερηφάνειαν καὶ χορτάσατέ την μὲ τὰ ὄμματά
τοῦ Θεοῦ διεφυλάχθησαν ἀκέραιοι καὶ σῶοι.

σας. Καταμετρήσατε καὶ ἐξετάσατε ἕνα πρὸς ἕνα τοὺς πύργους της.
Πῶς διεφυλάχθησαν ὅλοι ἀβλαβεῖς!

47,14 θέσθε τὰς καρδίας ὑμῶν 14 Ἀναλογισθῆτε τὴν δύναμίν της καὶ κατανοήσατε, 14 Συγκεντρώσατε τὸν νοῦν σας εἰς τὴν δύναμίν της καὶ κατανοήσατε
εἰς τὴν δύναμιν αὐτῆς καὶ πόσον
καταδιέλεσθε

τὰς

εἶναι

βάρεις μεγαλυτέραν

αὐτῆς, ὅπως ἐν διηγήσησθε εἰς ὑπερηφάνους
γενεὰν ἑτέραν.

ἰσχυρά.

Περιεργασθῆτε

προσοχὴν
πύργους

ἕνα
τῶν

πρὸς

μὲ

ἀκόμη πόσον εἶναι ἰσχυρά. Μοιράσατε μεταξύ σας πρὸς ἐξέτασιν τοὺς πύργους

ἕνα

θησαυρῶν,

διὰ

τοὺς της καὶ τὰ ἀνάκτορά της καὶ περιεργάσθητε μὲ περισσοτέραν ἀκρίβειαν
νὰ τὰ διάφορα τμήματα καὶ διαμερίσματα ἐνὸς ἐκάστου ἀπὸ αὐτά, διὰ νὰ

διηγηθῆτε αὐτὰ καὶ εἰς τὴν ἄλλην γενεάν, ἡ ὁποία καὶ διηγηθῆτε καὶ εἰς τὴν ἄλλην γενεάν, ποὺ θὰ σᾶς διαδεχθῇ,
θὰ σᾶς διαδεχθῇ·

47,15 ῞Οτι οὗτός ἐστιν ὁ Θεὸς 15 νὰ διηγηθῆτε ὅτι ὁ Θεός μας εἶναι ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος 15 ὅτι ὁ ἐργασθεὶς τὴν θαυμαστὴν ἀπολύτρωσίν μας εἶναι αὐτός, ὁ
ἡμῶν εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν ἔστειλε τὴν σωτηρίαν μας. Ὁ Θεός μας, ὁ ζῶν εἰς τοὺς ὁποῖος εἶναι Θεός μας καὶ τώρα καὶ μετὰ τὸν θάνατόν μας, αἰωνίως καὶ
αἰῶνα

τοῦ

αἰῶνος·

αὐτὸς αἰῶνας τῶν αἰώνων, αὐτὸς θὰ μᾶς προστατεύῃ καὶ θὰ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. Αὐτὸς θὰ μᾶς ποιμάνῃ εἰς γενεᾶς γενεῶν,

ποιμανεῖ ἡμᾶς εἰς τοὺς αἰῶνας. μᾶς καθοδηγῇ διὰ παντός.

ἀτελευτήτως.

ΨΑΛΜΟΣ 48ος (μη’)
Γι᾿ αὐτοὺς ποὺ κάνουν ἐπικίνδυνη δουλειά
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

48,1 Ακούσατε ταῦτα, πάντα τὰ Όλα τὰ ἔθνη αὐτὰ τὰ ὁποῖα θὰ σᾶς πῶ. Ἀνοίξατε τὰ Ακούσατε τὰ ὅσα θὰ εἴπω, πάντες ἀνεξαρτήτως ἐθνικότητος καὶ
ἔθνη, ἐνωτίσασθε πάντες οἱ αὐτιά σας καὶ ἀκροασθῆτε μὲ προσοχὴν ὅλοι οἱ καταγωγῆς· ἀκούσατέ τα ὅλα ἀνεξαιρέτως τὰ ἔθνη· βάλετε τὰ εἰς τὰ
κατοικοῦντες τὴν οἰκουμένην,

κάτοικοι τῆς γῆς,

αὐτιά σας ὅλοι ὅσοι κατοικεῖτε εἰς τὴν οἰκουμένην.

48,3 οἵ τε γηγενεῖς καὶ οἱ υἱοὶ 3 οἱ ἐντόπιοι κάθε περιοχῆς καὶ οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι, 3 Τόσον οἱ ἐντόπιοι, ὅσον καὶ οἱ εἰς κάθε μέρος τῆς γῆς ἄνθρωποι, ὅλοι
μαζὶ προσέλθετε ἐδῶ, πλούσιοι καὶ πένητες.

πλούσιος καὶ πένης.
48,4 Τὸ στόμα μου λαλήσει 4 Τὸ στόμα μου θὰ λαλήσῃ σοφίαν, βαθειὰ καὶ 4 Τὸ στόμα μου θὰ λαλήσῃ σοφίαν καὶ ἡ βαθεῖα καὶ μελετημένη
σοφίαν

καὶ

ἡ

μελέτη

τῆς ἐμπεριστατωμένη μελέτη τῆς καρδίας καὶ τοῦ νοῦ μου σκέψις τῆς καρδίας μου θὰ ἐξωτερικευθῇ εἰς λόγους γεμάτους
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τῶν ἀνθρώπων, ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὅλοι μαζῆ πλούσιοι καὶ πτωχοί.

καρδίας μου σύνεσιν·

θὰ ἐκφρασθῇ μὲ λόγους γεμάτους σύνεσιν.

φρόνησιν καὶ σύνεσιν.

48,5 κλινῶ εἰς παραβολὴν τὸ 5 Ἐγὼ ὁ ἴδιος θὰ κλίνω τὸ αὐτί μου εἰς τὰς ἀληθείας, 5 Θὰ κλίνω τὸ οὖς μου εἰς ἀληθείας, τὰς ὁποίας τὸ Πνεῦμα ὑπὸ
οὖς μου, ἀνοίξω ἐν ψαλτηρίῳ τὰς
τὸ πρόβλημά μου.

ὁποίας

τὸ

Πνεῦμα

τοῦ

Θεοῦ

ὑπὸ

μορφὴν μορφὴν παραβολῆς μοῦ ἐμπνέει, καὶ θὰ ἐξηγήσω τῇ συνοδείᾳ

παραβολῆς μοῦ ἐμπνέει. Μὲ τὴν μουσικὴν ἁρμονίαν ψαλτηρίου καὶ τῆς μουσικῆς ἁρμονίας αὐτοῦ τὸ σκοτεινὸν καὶ
τοῦ ψαλτηρίου θὰ ἐκθέσω τὸ σκοτεινὸν καὶ δύσκολον δύσκολον πρόβλημα καὶ θέμα, ποὺ θὰ διαπραγματευθῶ.
πρόβλημα, ποὺ θὰ διαπραγματευθῶ.

48,6 Ἱνατί φοβοῦμαι ἐν ἡμέρᾳ 6 Διατὶ νὰ φοβοῦμαι κατὰ τὰς ἡμέρας τῶν δοκιμασιῶν 6 Πρὸς τί νὰ φοβοῦμαι κατὰ τὰς ἡμέρας τῶν δοκιμασιῶν καὶ τῆς
πονηρά; Ἡ ἀνομία τῆς πτέρνης καὶ τῶν κινδύνων; Μόνον ἡ ἰδική μου ἁμαρτία καὶ ὁ πενίας μου; Φοβοῦμαι μήπως αὐτοὶ ποὺ συστηματικῶς ἀσκοῦν τὴν
μου κυκλώσει με.

κακὸς τρόπος τῆς ζωῆς μου ἠμπορεῖ νὰ μὲ βλάψῃ, ἀλλὰ ἀνομίαν, ὑπούλως παραμονεύοντες διὰ νὰ πλήξουν τὴν ἐκτεθειμένην
δὲν μοῦ καταμαρτυρεῖ κάτι τέτοιο ἡ συνείδησίς μου.

καὶ ἀπροφύλακτον πτέρναν μου, μὲ κυκλώσουν ἐπὶ τέλους καὶ
ἐπιτύχουν τὴν ἐξόντωσίν μου.

48,7

Οἱ

πεποιθότες

ἐπὶ

τῇ 7 Ἄλλοι εἶναι, ποὺ ζητοῦν τὴν ἐξοντωσίν μου· ἐκεῖνοι 7 Ποῖοι δὲ εἶναι αὐτοί; Εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι στηρίζουν τὴν

δυνάμει αὐτῶν καὶ ἐπὶ τῷ ποὺ ἔχουν πεποίθησιν εἰς τὴν δύναμίν των, αὐτοὶ ποὺ πεποίθησιν των εἰς τὴν κοινωνικὴν αὐτῶν δύναμιν καὶ ἐπιρροὴν καὶ οἱ
πλήθει τοῦ πλούτου αὐτῶν καυχῶνται διὰ τὸν πολὺν αὐτῶν πλοῦτον.

ὁποῖοι καυχῶνται διὰ τὸ πολὺ πλῆθος τοῦ πλούτου τω

καυχώμενοι,
48,8 ἀδελφὸς οὐ λυτροῦται, 8 Θὰ ἀντικρύσουν ὅμως καὶ αὐτοὶ τὸν θάνατον, ἀπὸ 8 Θὰ ἀντικρύσουν καὶ αὐτοὶ τὸν θάνατον. Καὶ ἀπὸ αὐτὸν οὐδὲ ὁ
λυτρώσεται

ἄνθρωπος;

Οὐ τὸν ὁποῖον οὔτε ὁ στοργικώτερος ἀδελφὸς δὲν ἠμπορεῖ προσφιλέστατος ἀδελφὸς ἠμπορεῖ νὰ ἐλευθερώσῃ καὶ ἐξαγοράσῃ

δώσει τῷ Θεῷ ἐξίλασμα ἑαυτοῦ νὰ τοὺς σώσῃ. Πῶς λοιπὸν εἶναι δυνατὸν νὰ τοὺς αὐτούς. Πῶς εἶναι λοιπὸν δυνατὸν νὰ τοὺς ἐλευθερώσῃ ὁ οἱοσδήποτε
γλυτώσῃ ὁ ὁποιοσδήποτε ξένος ἄνθρωπος; Κανεὶς δὲν ξένος καὶ ἄγνωστος ἄνθρωπος; Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ δώσῃ ὁ
ἠμπορεῖ νὰ προσφέρῃ πρὸς τὸν Θεὸν ἐξιλεωτικὴν ἄνθρωπος προσφορὰν εἰς τὸν Θεόν, μὲ τὴν ὁποίαν νὰ καταπραΰνη
προσφοράν, διὰ νὰ διαφύγῃ τὸν θάνατον·

αὐτὸν καὶ νὰ τὸν καταστήσῃ εὐμενῆ ὑπὲρ τοῦ ἑαυτοῦ του πρὸς
παράτασιν τῆς ζωῆς του.

48,9

καὶ

τὴν

τιμὴν

τῆς 9 νὰ προσφέρῃ τίμημα, διὰ νὰ ἐξαγοράσῃ τὴν ζωήν του 9 Εἶναι ἀδύνατον ὁ ἄνθρωπος νὰ προσφέρῃ τίμημα, μὲ τὸ ὁποῖον νὰ

λυτρώσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. ἀπὸ τὸν θάνατον, ἔστω καὶ ἂν ἐκοπίασεν εἰς ὅλην του ἐξαγοράσῃ τὴν ζωήν του, ἔστω καὶ ἂν ἐκοπίασε εἰς τὸν αἰῶνα, ὥστε νὰ
Καὶ ἐκοπίασεν εἰς τὸν αἰῶνα

τὴν ζωήν, ὥστε νὰ θησαυρίσῃ πολλὰ χρήματα,

θησαυρίσῃ χρήματα πολλά, τὰ ὁποῖα νὰ προσφέρῃ

ὄψεται καταφθοράν,

ἀσεβὴς δὲν θὰ θελήσῃ νὰ ἵδῃ καὶ νὰ ἐννοήσῃ τὴν φθορὰν καὶ διάλυσιν τοῦ μνήματος ἡ ὁποία περιμένει ὅλους,
φθορὰν τοῦ ἀνθρώπου διὰ τοῦ θανάτου,

48,11

ὅταν

ἴδῃ

σοφοὺς 11 ἔστω καὶ ἂν βλέπῃ καὶ αὐτοὺς ἀκόμη τοὺς σοφοὺς 11 ὅταν θὰ ἴδῃ καὶ αὐτοὺς ἀκόμη τοὺς σοφοὺς νὰ ἀποθνήσκουν, χωρὶς
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48,10 καὶ ζήσεται εἰς τέλος· οὐκ 10 διὰ νὰ ζήσῃ παντοτεινὰ εὐτυχὴς μέχρι τέλους. Ὁ 10 διὰ νὰ ζήσῃ παντοτεινὰ καὶ μέχρι τέλους. Δὲν θὰ ἴδῃ λοιπὸν τὴν

ἀποθνήσκοντας. Ἐπὶ τὸ αὐτὸ νὰ ἀποθνήσκουν. Κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον, ὁ ἄφρων ἡ σοφία καὶ ἐπιστήμη των νὰ βοηθῇ αὐτοὺς εἰς τίποτε ἔναντι τοῦ
ἄφρων καὶ ἄνους ἀπολοῦνται ἀσεβὴς καὶ ὁ ἀνόητος ἁμαρτωλὸς θὰ ἀποθάνουν καὶ θανάτου!! Ἐξ ἴσου καὶ ὁ ἀνόητος καὶ μωρὸς θὰ ἐξαφανισθοῦν ἀπὸ τὴν
καὶ καταλείψουσιν ἀλλοτρίοις θὰ ἀφήσουν τὰ πλούτη των εἰς τὰ χέρια ξένων.

γῆν καὶ θὰ ἀφήσουν εἰς ξένους τὸν πλοῦτον, τὸν ὁποῖον τόσον

τὸν πλοῦτον αὐτῶν,

ἐκοπίασαν διὰ νὰ ἀποκτήσουν.

48,12 καὶ οἱ τάφοι αὐτῶν οἰκίαι 12 Οἱ τάφοι των θὰ εἶναι αἱ παντοτειναὶ κατοικίαι των. 12 Καὶ ἐφ’ ὅσον διαρκεῖ ὁ παρών αἰών, οἱ τάφοι των θὰ εἶναι αἱ
αὐτῶν

εἰς

τὸν

αἰῶνα, Αὐτὴ θὰ εἶναι ἡ κατασκήνωσίς των, εἰς τὴν ὁποίαν θὰ παντοτειναὶ κατοικίαι των· αὐτοὶ θὰ εἶναι οἱ σκηναί των, εἰς τὰς

σκηνώματα αὐτῶν εἰς γενεὰν μένουν εἰς ὅλας τὰς γενεάς. Κατέγραψαν ἀνοήτως ἐπ' ὁποίας θὰ διαμένουν καθ’ ὅλας τὰς γενεᾶς. Ἐπέγραψαν λοιπὸν
καὶ γενεάν. Ἐπεκαλέσαντο τὰ ὀνόματί των τὰ κτήματα καὶ τὰ οἰκόπεδά των ἀνοήτως τὰ ὀνόματά των ἐπὶ τῶν κτημάτων καὶ οἰκοπέδων των,
ὀνόματα αὐτῶν ἐπὶ τῶν γαιῶν νομίζοντες ὅτι ἔτσι θὰ τὰ κατέχουν αἰωνίως.

νομίζοντες ὅτι θὰ κατεῖχον αὐτὰ αἰωνίως.

αὐτῶν.
48,13 Καὶ ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν 13 Ταλαίπωρος ἄνθρωπος! Ἐνῷ ἔχει τιμὴν καὶ ἀξίαν, 13 Ταλαίπωρος ὁ ἄνθρωπος! Ἐνῷ ἔχει τιμὴν καὶ ἀξίαν, ὡς
οὐ

συνῆκε,

παρασυνεβλήθη ὡς λογικὸν δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, δὲν κατενόησε δημιουργηθεὶς κατ’ εἰκόνα Θεόν, δὲν ἀντελήφθη καὶ δὲν κατενόησε

τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ τοῦτο. Ἀλλὰ ἦλθε καὶ ἐτάχθη εἰς τὴν θέσιν τῶν τοῦτο· κατέρριψε καὶ ἐξίσωσε τὸν ἑαυτόν του πρὸς τὰ κτήνη τὰ
ὡμοιώθη αὐτοῖς.

ἀνοήτων κτηνῶν, ἔγινεν ὅμοιος μὲ αὐτὰ κατὰ τὴν ἀνόητα, τὰ μὴ ἔχοντα νοῦν καὶ λογικόν, ὅπως αὐτός, καὶ ὡμοιώθη
ἀνοησίαν καὶ τὴν ζωήν.

48,14

Αὕτη

ἡ

ὁδὸς

πρὸς αὐτά, ὡς κτῆνος ζῶν καὶ αὐτὸς καὶ ὡς κτῆνος ἀποθνήσκων.

αὐτῶν 14 Αὐτὸς εἶναι ὁ τρόπος τῆς ζωῆς τῶν ἁμαρτωλῶν, ποὺ 14 Αὐτὴ εἶναι ἡ συμπεριφορά των καὶ ὁ ἐν γένει τρόπος τῆς ζωῆς των,

σκάνδαλον αὐτοῖς, καὶ μετὰ τοὺς ἐξομοιώνει μὲ τὰ κτήνη καὶ γίνεται εἰς αὐτοὺς ποὺ τοὺς ἐξομοιώνει πρὸς τὰ κτήνη, καὶ γίνεται εἰς αὐτοὺς σκάνδαλον
ταῦτα ἐν τῷ στόματι αὐτῶν πρόσκομμα διὰ τὴν ἀρετὴν καὶ αἰτία τῆς καταστροφῆς καὶ ἐμπόδιον πρὸς ἀρετὴν καὶ αἰτία καταστροφῆς των. Καὶ μ’ ὅλα
εὐδοκήσουσι. (διάψαλμα).

των. Καὶ παρ' ὅλα αὐτά, ἀφοῦ αὐτοὶ ἀποθάνουν, ταῦτα

διὰ

τοῦ

στόματός

των

ἐκδηλώνουν

εὐαρέσκειαν

καὶ

παρουσιάζονται ἄλλοι ἀσεβεῖς, οἱ ὁποῖοι τοὺς ἐπαινοῦν ἱκανοποίησιν διὰ τὴν κατάστασίν των.
μὲ τὰ λόγια των, ἐγκρίνουν τὴν διαγωγὴν καὶ τὴν ζωήν
των καὶ θέλουν νὰ τοὺς μιμηθοῦν.
48,15 Ὡς πρόβατα ἐν ᾅδῃ ἔθετο, 15 Σὰν πρόβατα πρὸς σφαγὴν τοὺς ἔρριψεν ὁ Θεὸς εἰς 15 Σὰν πρόβατα παχυνόμενα διὰ νὰ σφαγοῦν ἔθεσαν οἱ ἴδιοι ἑαυτοὺς
θάνατος ποιμανεῖ αὐτούς· καὶ τὸν ᾅδην. Ὁ θάνατος ὡς ἄλλος κακὸς ποιμὴν θὰ τοὺς ἐντὸς τοῦ Ἅδου· ὁ θάνατος θὰ ποιμάνῃ αὐτοὺς εἰς αἰωνίους βασάνους
κατακυριεύσουσιν

αὐτῶν

οἱ ὁδηγῇ ἐκεῖ. Ἐξ ἄλλου πολὺ σύντομα οἱ πρὸς τὸ παρὸν καθοδηγῶν τούτους· καὶ πολὺ γρήγορα οἱ πρὸς τὸ παρὸν ἀφανεῖς καὶ

εὐθεῖς τὸ πρωΐ, καὶ ἡ βοήθεια ἀφανεῖς καὶ πτωχοὶ δίκαιοι θὰ ἀναδειχθοῦν ὑπέρτεροί πτωχοὶ δίκαιοι θὰ ἀναδειχθοῦν κύριοι καὶ ὑπέρτεροί των, καὶ ἡ
ᾅδῃ,

ἐκ

τῆς

ἐξώσθησαν.

δόξης

αὐτῶν ἀντλοῦσαν ἀπὸ τὰ πλούτη των, θὰ ἀποδειχθῇ ἐντελῶς ἄλλην ἐπιρροήν των ἐν τῇ ἐπιγείῳ ζωῇ, θὰ παλαιωθῇ καὶ ὡς ράκος θὰ
ἄχρηστος μέσα εἰς τὸν ᾅδην. Ἀπὸ τὴν ἐπίγειον δόξαν ἀχρηστευθῇ ἐν τῷ Ἅδῃ. Ἐκ τῆς ἐν τῷ βίῳ τούτῳ δόξῃς τῶν
καὶ

μεγαλοπρέπειάν

των

ἐξεδιώχθησαν

καὶ ἀπεδιώχθησαν καὶ ἀπεγυμνώθησαν.
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αὐτῶν παλαιωθήσεται ἐν τῷ των καὶ κύριοί των καὶ ἡ βοήθεια, τὴν ὁποίαν ἐκεῖνοι βοήθεια τὴν ὁποίαν ἐκεῖνοι ἤντλουν ἀπὸ τὰ πλούτη των καὶ τὴν

ἀπεγυμνώθησαν.
48,16 Πλὴν ὁ Θεὸς λυτρώσεται 16 Ἀλλὰ ὡς πρὸς ἐμέ, ὁ Θεὸς θὰ ἐλευθερώσῃ τὴν ψυχήν 16 Πλὴν ὅσον ἀφορᾷ εἰς ἐμέ, ὁ Θεὸς θὰ ἐλευθερώσῃ τὴν ψυχήν μου
τὴν ψυχήν μου ἐκ χειρὸς ᾅδου, μου ἀπὸ τὴν ἐξουσίαν τοῦ ᾅδου, ὅταν θὰ μὲ παραλάβῃ ἀπὸ τὸ κράτος καὶ τὴν δύναμιν τοῦ Ἅδου, ὅταν θὰ μὲ παραλάβῃ ἀπὸ
ὅταν λαμβάνῃ με. (διάψαλμα). ἀπὸ τὴν παροῦσαν ζωήν.
48,17

Μὴ

φοβοῦ,

τὴν παροῦσαν ζωήν.

ὅταν 17 Μὴ καταπλήσσεσαι, λοιπόν, καὶ μὴ ταράσσεσαι 17 Μὴ πτοῆσαι καὶ μὴ ξιππάζεσαι, ὅταν εἷς ἄνθρωπος πλουτήσῃ ἢ

πλουτήσῃ ἄνθρωπος καὶ ὅταν ψυχικῶς, ὅταν ὁ ἀσεβὴς ἄνθρωπος πλουτίζῃ, ὅταν ὅταν αὐξηθῇ μεγάλως ἡ δόξα τοῦ οἴκου του.
πληθυνθῇ ἡ δόξα τοῦ οἴκου μεγαλώνῃ ἡ δόξα τοῦ οἴκου του.
αὐτοῦ.
48,18

Ὅτι

οὐκ

ἐν

τῷ 18 Διότι, ὅταν θὰ ἀποθάνῃ, τίποτε δὲν θὰ πάρῃ μαζῆ 18 Διότι, ὅταν θὰ ἀποθάνῃ, δὲν θὰ παραλάβῃ μαζί του τίποτε ἀπὸ ὅλα

ἀποθνήσκειν αὐτὸν λήψεται τὰ του ἀπὸ τὰ πλούτη του, οὔτε ἡ δόξα του θὰ κατεβῇ αὐτά, οὔτε ἡ δόξα του θὰ συγκαταβῇ μετ’ αὐτοῦ εἰς τὸν τάφον καὶ δὲν
πάντα, οὐδὲ συγκαταβήσεται μαζῆ μὲ αὐτὸν εἰς τὸν ᾅδην.

θὰ ἀκολουθήσῃ αὐτὸν καὶ μετὰ θάνατον.

αὐτῷ ἡ δόξα αὐτοῦ.
48,19 Ὅτι ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν τῇ 19 Ἐφ' ὅσον βέβαια ζῇ τὸν παρόντα ἐπίγειον βίον, θὰ 19 Καθ’ ὅσον ἡ ὕπαρξίς του μόνον ἐν τῇ προσκαίρῳ ταύτῃ ζωῇ θὰ
ζωῇ

αὐτοῦ

εὐλογηθήσεται· ἐπαινῆται ἀπὸ τοὺς κόλακας, αὐτὸς δὲ ὁ ἴδιος θὰ ἐπαινῆται καὶ θὰ μακαρίζεται ἀπὸ τοὺς ὁμοίους του καὶ κόλακάς του.

ἐξομολογήσεταί
ἀγαθύνῃς αὐτῷ.

σοι,

ὅταν ἐπαινέσῃ καὶ σέ, ὅταν θὰ ἐκτραπῇς εἰς κολακείας καὶ Τότε δὲ καὶ μόνον θὰ σὲ ἐπαινέσῃ καὶ αὐτός, ὅταν καὶ σὺ λέγῃς περὶ
ἐπαίνους πρὸς αὐτόν.

αὐτοῦ ἀγαθὰ καὶ ἐπαίνους καὶ ὄχι ὅταν σὲ βλέπῃ νὰ ἀσκῇς τὸ δίκαιον
καὶ τὴν ἀρετήν.

48,20 Εἰσελεύσεται ἕως γενεᾶς 20 Θὰ ἀποθάνῃ ὅμως καὶ θὰ μεταβῇ νὰ συναντήσῃ 20 Θὰ εἰσέλθῃ καὶ αὐτὸς εἰς τὸν Ἅδην, προχωρῶν ἕως ἐκεῖ ποὺ θὰ
πατέρων αὐτοῦ, ἕως αἰῶνος τοὺς προγόνους του. Ποτὲ πλέον δὲν θὰ ἴδῃ τὸ φῶς τοῦ συναντήσῃ τὴν ἀποθανοῦσαν γενεὰν τῶν προγόνων του, καὶ αἰωνίως
οὐκ ὄψεται φῶς.

ἡλίου.

πλέον δὲν θὰ ἴδῃ τὸ ἡλιακὸν φῶς.

48,21 Καὶ ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν 21 Ταλαίπωρος ἄνθρωπος! Ἐνῷ ἔχει πάρει ἀπὸ τὸν 21 Ὤ! τὸν ταλαίπωρον ἄνθρωπον! Ἐνῷ εἶχε τιμὴν καὶ ἀξίαν ὡς φέρων
οὐ

συνῆκε,

παρασυνεβλήθη Θεὸν τὴν ἀνυπολόγιστον τιμὴν τῆς λογικῆς του ἐν ἑαυτῷ τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, δὲν κατενόησε τοῦτο. Ἐξισώθη πρὸς τὰ

τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ φύσεως, δὲν ἐσυνετίσθη, ἀλλὰ ἔταξε τὸν ἑαυτόν του εἰς ἀνόητα καὶ ἄλογα κτήνη καὶ ὡμοιώθη πρὸς αὐτά.
τὴν θέσιν τῶν ἀνοήτων κτηνῶν, ἔγινε ὅμοιος μὲ αὐτὰ
κατὰ τὸν τρόπον τῆς ζωῆς καὶ τὰ ἔνστικτα.
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ὡμοιώθη αὐτοῖς.
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ΨΑΛΜΟΣ 49ος (μθ’)
Γιὰ νὰ μετανοήσουν καὶ νὰ ἐπιστρέψουν στὸν Θεὸ οἱ ἀπομακρυσμένοι ἄνθρωποι, γιὰ νὰ σωθοῦν
Αρχαίο Κείμενο
49,1

Άκουε,

διαβαίνεις

Ἰσραήλ·
σήμερον

Ἰορδάνην

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

σὺ Άκουσε, λαέ του Ἰσραήλ, θὰ διαβῇς κατὰ τὸν χρόνον Άκουε, λαὲ τοῦ Ἰσραήλ! Ἦλθε πλέον ὁ καιρὸς καὶ περνᾷς τὸν
τὸν αὐτὸν τὸν Ἰορδάνην, θὰ εἰσέλθῃς εἰς τὴν γῆν τῆς Ἰορδάνην, διὰ νὰ εἰσέλθῃς εἰς τὴν Χαναὰν καὶ νὰ κληρονομήσῃς

εἰσελθεῖν Ἐπαγγελίας διὰ νὰ γίνῃς κύριος καὶ κληρονόμος λαῶν χώρας, ποὺ τὰς κατέχουν ἔθνη μεγάλα καὶ πολὺ πιὸ δυνατὰ ἀπὸ σᾶς·

κληρονομῆσαι

ἔθνη

μεγάλα μεγάλων κατὰ πολὺ ἰσχυροτέρων ἀπὸ σέ, πόλεων πόλεις μεγάλας καὶ ὠχυρωμένας μὲ τείχη ὑψηλά, ποὺ φθάνουν ἕως

καὶ ἰσχυρότερα μᾶλλον ἢ ὑμεῖς, μεγάλων, τῶν ὁποίων τὰ ὀχυρὰ τείχη φθάνουν ἕως τὸν τὸν οὐρανόν.
πόλεις μεγάλας καὶ τειχήρεις οὐρανόν.
ἕως τοῦ οὐρανοῦ,
Θεὸς Θεῶν Κύριος ἐλάλησε καὶ Ο αἰώνιος καὶ ἀπειροτέλειος Θεός, ὁ Κύριος ὅλων τῶν Ο Θεὸς τῶν ἐν οὐρανοῖς ἀγγέλων καὶ κατὰ χάριν Θεῶν, ὁ Κύριος
ἐκάλεσε

τὴν

γῆν

ἀπὸ κατὰ χάριν Θεῶν, τῶν ἀρχόντων καὶ δικαστῶν τῆς γῆς, ἐλάλησε καὶ προσεκάλεσεν αὐτοὺς ποὺ κατοικοῦν εἰς τὴν γῆν ἀπὸ τὴν

ἀνατολῶν ἡλίου μέχρι δυσμῶν. προσκαλεῖ ὅλην τὴν οἰκουμένην ἀπὸ ἀνατολῶν μέχρι μίαν ἄκραν της ἕως τὴν ἄλλην, ἀπὸ ἀνατολῶν μέχρι δυσμῶν.
δυσμῶν.
49,2 Ἐκ Σιὼν ἡ εὐπρέπεια τῆς 2
ὡραιότητος αὐτοῦ,

Ἀκτινοβολεῖται

ἀπὸ

τὴν

Σιὼν

ἡ

ἀσύλληπτος 2 Ἐξέλαμψεν ἀπὸ τὴν Σιὼν ἡ ἔκπαγλος λαμπρότης τῆς ἀπείρου

λαμπρότης καὶ ὡραιότης τῆς ἀπείρου τελειότητός του.

τελειότητος καὶ ὡραιότητός του.

49,3 ὁ Θεὸς ἐμφανῶς ἥξει, ὁ 3 Ὁ Κύριος ἔρχεται ὁλοφάνερα μὲ τὸ μεγαλεῖον τῆς 3 Ὁ Θεὸς θὰ ἔλθῃ φανερά, μετὰ δόξης πολλῆς· ἔρχεται ὁ Θεός μας καὶ
Θεὸς

ἡμῶν,

καὶ

οὐ δόξης του. Δὲν θὰ τηρήσῃ πλέον σιωπήν. Καυστικὸν δὲν θὰ τηρήσῃ πλέον σιωπήν· πῦρ καταφλέγον καὶ καταναλίσκον θὰ

παρασιωπήσεται· πῦρ ἐνώπιον πῦρ προπορεύεται

ἔμπροσθέν

του.

Καὶ

καταιγὶς κατακαίεται ἐνώπιόν του, καὶ τριγύρω του καταιγὶς μεγάλη καὶ

αὐτοῦ καυθήσεται, καὶ κύκλῳ μεγάλη ἐκσπᾷ ὁλόγυρά του.

τρομερὰ θὰ ἐκσπᾷ.

αὐτοῦ καταιγὶς σφόδρα.
49,4

Προσκαλέσεται

τὸν 4 Προσκαλεῖ ὡς μάρτυρας τὸν οὐρανὸν ἄνω καὶ τὴν 4 Θὰ προσκαλέσῃ ὡς μάρτυρας ἐν τῷ κριτηρίῳ του ἀπ' ἐπάνω τὸν

οὐρανὸν ἄνω καὶ τὴν γῆν τοῦ γῆν κάτω, προκειμένου νὰ στήσῃ δικαστήριον καὶ νὰ οὐρανὸν καὶ κάτωθεν τὴν γῆν, ἐπειδὴ ἐμφανίζεται διὰ νὰ κρίνῃ τὸν
διακρῖναι τὸν λαὸν αὐτοῦ·

δικάσῃ τὸν λαόν του.

λαόν του.

ὁσίους

αὐτοῦ

διατιθεμένους

τὴν

αὐτοῦ ἐπὶ θυσίαις,

τοὺς τοὺς ἁγίους του, τοὺς ἐκλεκτοὺς Ἰσραηλίτας, οἱ ὁποῖοι Ἰσραηλίτας, οἱ ὁποῖοι διὰ θυσιῶν ἐπεβεβαίωσαν καὶ ἀπεδέχθησαν τὴν
διαθήκην ἔδειξαν τὴν ἀγαθὴν διάθεσίν των μὲ τὰς εὐλαβεῖς διαθήκην του.
θυσίας τότε, ποὺ ἐδέχθησαν τὴν διαθήκην του εἰς τὸ
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49,5 συναγάγετε αὐτῷ τοὺς 5 Σεῖς οἱ ἄγγελοι συναθροίσατε, λοιπόν, ἐνώπιόν του 5 Συναθροίσατε, ὦ ἄγγελοι, ἐνώπιόν του τοὺς ἀφιερωμένους εἰς αὐτὸν

ὄρος Σινᾶ.
49,6

καὶ

οὐρανοὶ

ἀναγγελοῦσιν
τὴν

οἱ 6 Οἱ οὐρανοὶ θὰ καταθέσουν ὡς μάρτυρες διὰ τὴν 6 Καὶ ἀφοῦ τοὺς συναθροίσετε ὅλους, θὰ διακηρύξουν οἱ οὐρανοὶ τὴν

δικαιοσύνην δικαιοσύνην του, διότι αὐτὸς εἶναι τώρα ὁ ὑπέρτατος δικαιοσύνην αὐτοῦ, διότι αὐτὸς ὁ δίκαιος Θεὸς εἶναι κριτῆς καὶ

αὐτοῦ, ὅτι ὁ Θεὸς κριτής ἐστι. δικαστής.

δικαστὴς εἰς τὸ δικαστήριον αὐτό, ποὺ τώρα συνεκροτήθη.

(διάψαλμα).
49,7 Ἄκουσον, λαός μου, καὶ 7 Ὁ Κύριος ὁμιλεῖ. Ἄκουσε, λαέ μου, διότι θὰ ὁμιλήσω 7 Ὁ Θεὸς ἤδη λαλεῖ καὶ ἰδοὺ τί ἀπὸ τοῦ βήματος τῆς κρίσεώς του λέγει·
λαλήσω

σοι,

Ἰσραήλ,

καὶ πρὸς σέ, ἰσραηλιτικὲ λαέ· δῶσε προσοχήν, διότι θὰ Ἄκουσε, λαέ μου, καὶ θὰ σοῦ ὁμιλήσω· ἄκουσε Ἰσραήλ, καὶ θὰ προβῶ

διαμαρτύρομαί σοι· ὁ Θεὸς ὁ διαμαρτυρηθῶ ἐντόνως πρὸς σέ. Ἐγώ, ποὺ ὁμιλῶ, εἶμαι εἰς ἔντονον μαρτυρίαν πρὸς σέ· ὁ Κυρίαρχος τῶν πάντων Θεός, ὁ
Θεός σού εἰμι ἐγώ.

ὁ Θεὸς ὅλου τοῦ κόσμου καὶ ἰδιαιτέρως ὁ ἰδικός σου ἰδιαιτέρως προστατεύσας σε Θεός σου εἶμαι ἐγώ.
Θεός.

49,8 Οὐκ ἐπὶ ταῖς θυσίαις σου 8 Δὲν θὰ σὲ ἐλέγξω διὰ τὰς διαφόρους θυσίας σου. Τὰ 8 Βεβαίως δὲν θὰ σὲ ἐλέγξω διὰ τὰς θυσίας σου, τὰ ζῶα δέ, ποὺ
ἐλέγξω

σε,

ὁλοκαυτώματά

τὰ
σου

δὲ ὁλοκαυτώματά σου, ποὺ προσφέρονται πρὸς ἐμέ, προσφέρεις ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου διὰ να καοῦν ὁλόκληρα εἰς αὐτὸ

ἐνώπιόν εὑρίσκονται πάντοτε ἐνώπιόν μου.

μού ἐστι διαπαντός.

πρὸς λατρείαν μου, εἶναι ἐνώπιόν μου πάντοτε, καθ’ ὅσον συνεχῶς
προσφέρονται ὑπὸ σοῦ.

49,9 Οὐ δέξομαι ἐκ τοῦ οἴκου 9 Ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀνάγκην νὰ δεχθῶ μόσχους ἀπὸ τὸν 9 Ἀλλὰ δὲν προσέφερες καὶ πνευματικωτέρας θυσίας εἰς ἐμέ. Καὶ δι’
σου

μόσχους

οὐδὲ

ἐκ

τῶν οἶκον σου καὶ τράγους ἀπὸ τὰ κοπάδια σου.

ποιμνίων σου χιμάρους.

αὐτὸ δὲν θὰ δεχθῶ ὡς θυσίαν εὐάρεστον εἰς ἐμὲ μόσχους, οἱ ὁποῖοι
τρέφονται εἰς τὸν οἶκον σου, οὔτε τράγους, οἱ ὁποῖοι προέρχονται ἀπὸ
ποίμνια ἰδικά σου.

49,10 Ὅτι ἐμά ἐστι πάντα τὰ 10 Διότι ὅλα τὰ ἄγρια θηρία τῶν δασῶν εἶναι ἰδικά μου, 10 Διότι τοιαῦτα ζῶα ἔχω ἀναρίθμητα. Ἰδικά μου εἶναι ὅλα τὰ ἄγρια
θηρία τοῦ δρυμοῦ, κτήνη ἐν ὅπως καὶ τὰ κατοικίδια ζῶα, τὰ ὁποῖα βόσκουν εἰς τὰ θηρία τοῦ δάσους, καθὼς καὶ τὰ ἥμερα κτήνη ποὺ βόσκουν εἰς τὰ ὅρη
τοῖς ὅρεσι καὶ βόες·

ὅρη, καὶ οἱ βόες, ὅλα εἶναι ἰδικά μου.

καὶ οἱ βόες.

49,11 ἔγνωκα πάντα τὰ πετεινὰ 11 Ἐγὼ γνωρίζω πολὺ καλὰ τὰ πάντα. Εἶμαι ὁ Κύριος 11 Ἐγνώρισα ὡς ἰδιοκτησίαν μου τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἡ ὡραία
τοῦ

οὐρανοῦ,

καὶ

ὡραιότης ἐπὶ τῶν πτηνῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἡ ὡραῖα πολύχρωμος βλάστησις καὶ καρποφορία παντὸς ἀγροῦ ὑπάρχει ἐν τῇ ἐξουσίᾳ μου

ἀγροῦ μετ' ἐμοῦ ἐστιν.

βλάστησις τοῦ ἀγροῦ εὑρίσκεται πάντοτε εἰς τὴν καὶ εἰς τὴν διάθεσίν μου.
κυριότητά μου.

εἴπω·

ἐμὴ

γάρ

ἐστιν

ἡ δώσῃς φαγητόν, διότι ἰδική μου εἶναι ὅλη ἡ γῆ καὶ ὅλα φάγω, διότι εἶναι ἰδική μου ἡ οἰκουμένη καὶ ὅλα ἐκεῖνα ἀπὸ τὰ ὁποῖα

οἰκουμένη καὶ τὰ πλήρωμα ἐκεῖνα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα αὐτὴ εἶναι γεμάτη.

αὕτη εἶναι γεμάτη.

αὐτῆς.
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49,12 Ἐὰν πεινάσω, οὐ μή σοι 12 Ἐὰν θὰ πεινάσω, δὲν πρόκειται νὰ σοῦ εἴπω νὰ μοῦ 12 Ἐὰν ὑποτεθῇ ὅτι κάποτε θὰ πεινάσω, δὲν θὰ σοῦ εἴπω, δός μου νὰ

49,13

Μὴ

φάγομαι

κρέα 13 Μήπως ἔχω ἐγὼ ἀνάγκην νὰ φάγω κρέατα ταύρων 13 Ἀλλὰ μήπως ἐγὼ θὰ πεινάσω ποτέ, ὥστε νὰ ἔχω ἀνάγκην, ὅπως

ταύρων, ἢ αἷμα τράγων πίομαι; καὶ νὰ πίω αἷμα τράγων; Ὄχι βέβαια.

φάγω κρέατα ταύρων ἢ ὅπως πίω αἵματα τράγων;

49,14 Θῦσον τῷ Θεῷ θυσίαν 14 Δι' αὐτὸ σὺ πρόσφερε εἰς τὸν Θεόν σου ὡς θυσίαν 14 Αὐτὸ ποὺ ἠμπορεῖς πράγματι ὡς ἰδικόν σου νὰ μοῦ προσφέρῃς,
αἰνέσεως

καὶ

ἀπόδος

Ὑψίστῳ τὰς εὐχάς σου·

τῷ τὴν δοξολογίαν καὶ ἐκπλήρωσε ὅλα τὰ τάματα, ποὺ εἶναι αἱ πνευματικοὶ θυσίαι. Θυσίασε λοιπὸν εἰς τὸν Θεὸν θυσίαν
ἔχεις τάξει πρὸς αὐτόν.

δοξολογίας ἐκ ψυχῆς εὐγνώμονος προερχομένην καὶ ὅ,τι ἐν ὥραις
κινδύνου ηὐχήθης καὶ ἔταξας εἰς τὸν Ὕψιστον ἐκπλήρωσέ το ὡς χρέος
ἱερόν.

49,15 καὶ ἐπικαλέσαί με ἐν 15 Ἐπικάλεσαί με εἰς περίοδον θλίψεως καὶ ἐγὼ θὰ σὲ 15 Καὶ στηρίζων ὁλόκληρον τὴν πεποίθησιν καὶ ἐλπίδα σου εἰς ἐμέ,
ἡμέρᾳ θλίψεως, καὶ ἐξελοῦμαί ἀπαλλάξω ἀπὸ αὐτὴν καὶ σὺ εὐγνωμονῶν θὰ μὲ ἐπικαλέσθητί με ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς σου καὶ θὰ σὲ ἀπαλλάξω ἀπὸ τὰ
σε,

καὶ

δοξάσεις

με. δοξολογήσῃς.

δεινά σου καὶ θὰ μὲ δοξάσῃς.

(διάψαλμα).
49,16 Τῷ δὲ ἁμαρτωλῷ εἶπεν ὁ 16 Εἰς δὲ τὸν ἁμαρτωλὸν εἶπεν ὁ Θεός· Διατὶ σὺ τολμᾷς 16 Καὶ ταῦτα μὲν εἶπεν ὁ Θεὸς εἰς τοὺς περιορίζοντας τὴν εὐσέβειάν
Θεός·

ἱνατί

δικαιώματά

σὺ

διηγῇ

μου

τὰ καὶ διηγεῖσαι τοὺς νόμους καὶ τὰς ἐντολάς μου καὶ των μόνον εἰς τοὺς ἐξωτερικοὺς τύπους καὶ τὰς ζωοθυσίας. Εἰς τὸν
καὶ παίρνεις εἰς τὸ ἁμαρτωλὸν στόμα σου τὴν διαθήκην ἁμαρτωλὸν ὅμως καὶ ὑποκριτήν, ὁ ὁποῖος ἀναπαυόμενος μὲ τὸ

ἀναλαμβάνεις τὴν διαθήκην μου, τὴν ὁποίαν σὺ καταπατεῖς;

φρόνημα,

ὅτι

μελετᾷ

καὶ

διδάσκει

τὸν

νόμον,

παραβαίνει

μου διὰ στόματός σου;

συστηματικῶς τοῦτον, εἶπεν ὁ Θεός· Διατί σὺ παρουσιάζεσαι ὡς
διδάσκαλος τοῦ νόμου καὶ ἐκδιηγεῖσαι τὰς ἐν αὐτῷ ἐντολὰς καὶ
δικαιώματά μου, τὰ ὁποῖα σὺ παραβαίνεις; Καὶ διατὶ σὺ λαμβάνεις εἰς
τὸ στόμα σου τὴν διαθήκην μου περιοριζόμενος μόνον εἰς τὸ νὰ ὁμιλῇς
περὶ αὐτῆς;

49,17 Σὺ δὲ ἐμίσησας παιδείαν 17 Σὺ ἐμίσησες τὴν διορθωτικὴν παιδαγωγίαν μου καὶ 17 Ὁμιλεῖς περὶ τῶν ἐντολῶν μου, ἀλλὰ ἐμίσησας πᾶσαν παιδαγωγίαν
καὶ ἐξέβαλες τοὺς λόγους μου πετᾷς πρὸς τὰ ὀπίσω μὲ περιφρόνησιν τοὺς λόγους καὶ νουθεσίαν καὶ καθοδήγησιν ἐκ τοῦ νόμου καὶ ἀπορρίπτεις ἐν τῇ
εἰς τὰ ὀπίσω.

μου.

πράξει μετὰ περιφρονήσεως τοὺς λόγους μου, στρέφων τὰ νῶτα σου
πρὸς αὐτούς.

Εἰ

συνέτρεχες

ἐθεώρεις
αὐτῷ,

κλέπτην, 18 Ἐὰν ἔβλεπες κλέπτην ἔτρεχες καὶ σὺ μαζῆ του ὡς 18 Ἐὰν ἔβλεπες κλέπτην τινά, ἔτρεχες καὶ σὺ μαζί του συνεργὸς εἰς
καὶ

μετὰ συνεργός του· συμμετεῖχες δὲ εἰς τὰς ἀθλιότητας τῶν τὴν κλοπήν, καὶ μὲ οἱονδήποτε μοιχὸν εἶχες καὶ σὺ τὸ μερίδιόν σου

μοιχοῦ τὴν μερίδα σου ἐτίθεις. μοιχῶν.

ἀκολασταίνων μετ’ αὐτοῦ.

49,19 Τὸ στόμα σου ἐπλεόνασε 19 Τὸ στόμα σου εἶναι ἀπύλωτον εἰς πλῆθος κακιῶν, ἡ 19 Τὸ στόμα σου τὸ ἄφηνες ἀχαλίνωτον εἰς τὴν κακίαν, ὥστε αὕτη νὰ
κακίαν, καὶ ἡ γλῶσσά σου δὲ γλῶσσα σου ἐξυφαίνει πάντοτε δολιότητας.

ἐκχειλίζῃ ἐν αὐτῷ, καὶ ἡ γλῶσσα σου περιέπλεκεν ἐπινοήσεις
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49,18

περιέπλεκε δολιότητα·

πανούργους καὶ δολερὰς πρὸς παγίδευσιν καὶ συκοφαντίαν τοῦ
πλησίον.

49,20

καθήμενος

κατὰ

τοῦ 20 Καθήμενος ἀργὸς κατηγοροῦσες καὶ δυσφημοῦσες 20 Καθήμενος, σὰν νὰ μὴ εἶχες ἄλλο τι νὰ κάμῃς, κατελάλεις κατὰ τοῦ

ἀδελφοῦ σου κατελάλεις καὶ τὸν ἀδελφόν σου καὶ ἐναντίον τοῦ υἱοῦ τῆς μητρός σου, ἀδελφοῦ σου δυσφήμων αὐτόν, καὶ κατὰ τοῦ υἱοῦ τῆς μητρός σου, ἀπὸ
κατὰ τοῦ υἱοῦ τῆς μητρός σου ἐναντίον τοῦ ἀδελφοῦ σου, ἔστηνες παγίδας καὶ ἔθετες τὰ σπλάγχνα τῆς ὁποίας ἐξῆλθες καὶ σὺ καὶ ἐκεῖνος, ἡτοίμαζες
ἐτίθεις σκάνδαλον.
49,21

Ταῦτα

ἐσίγησα·

προσκόμματα, διὰ νὰ σκοντάψῃ καὶ πέσῃ.

ἐποίησας,

ὑπέλαβες

παγίδας καὶ ἐμπόδια διὰ νὰ σκοντάψῃ καὶ καταπέσῃ.

καὶ 21 Αὐτὰ ἔπραξες καὶ ἐγὼ ἔδειξα μακροθυμίαν καὶ 21 Ταῦτα ἐποίησας καὶ ἐγὼ δὲν ὕψωσα τὴν ράβδον μου κατὰ σοῦ, ἀλλ’

ἀνομίαν, ἐσιώπησα. Ἐνόμισες ὅμως παραλόγως καὶ παρανόμως, ἐσιώπησα μακροθύμων. Ἐνόμισα μωρῶς καὶ ἀνόμως ὅτι θὰ εἶμαι

ὅτι ἔσομαί σοι ὅμοιος· ἐλέγξω ὅτι θὰ εἶμαι ὅμοιος μὲ σέ. Θὰ ἔλθῃ ὅμως ἡ στιγμή, ὅμοιός σου, καὶ ὅτι θεωρητικῶς μόνον ἐνδιαφέρομαι περὶ τῆς ἠθικῆς.
σε

καὶ

παραστήσω

κατὰ ὁπότε θὰ σὲ ἐλέγξω καὶ θὰ φανερώσω ἐνώπιόν σου καὶ Θὰ σὲ ἐλέγξω δι’ αὐτὸ καὶ θὰ σὲ θεατρίσω καὶ θὰ παρουσιάσω ἐμπρός

πρόσωπόν σου τὰς ἁμαρτίας ἐνώπιον τῶν ἄλλων τὰς ἁμαρτίας σου, διὰ νὰ σὲ σου καὶ κατὰ πρόσωπον τὰς ἁμαρτίας σου καὶ τὸ βδελυρὸν ποῖον σου.
σου.
49,22

ἐξευτελίσω.
Σύνετε

δὴ

ἐπιλανθανόμενοι

ταῦτα,
του

οἱ 22 Ἐννοήσατε, λοιπόν, ὅλα αὐτὰ ὅσοι λησμονεῖτε τὸν 22 Κατανοήσατε ταῦτα ὅσοι λησμονεῖτε τὸν Θεόν, μήπως σᾶς ἁρπάση

Θεοῦ, Θεόν, μήπως καὶ σᾶς ἁρπάσῃ εἰς τὰς χεῖρας της ἡ θεία εἰς τὰς χεῖρας του, ὁπότε πλέον κανεὶς δὲν θὰ δύναται νὰ σᾶς

μήποτε ἁρπάσῃ καὶ οὐ μὴ ὁ δικαιοσύνη, ὁπότε δὲν θὰ ὑπάρχῃ κανεὶς νὰ σᾶς γλυτώσῃ ἀπὸ αὐτάς.
ρυόμενος.

γλυτώσῃ.

49,23 Θυσία αἰνέσεως δοξάσει 23 Θυσία δοξολογίας ἀπὸ ἁγνὴν καρδίαν ἀρκεῖ νὰ μὲ 23 Θυσία αἰνέσεως ἐκ καρδίας εὐγνώμονος καὶ ἀφωσιωμένης, αὐτὴ
με, καὶ ἐκεῖ ὁδός, ᾗ δείξω αὐτῷ δοξάσῃ πράγματι· καὶ αὐτὸς εἶναι ὁ εὐθὺς δρόμος, τὸν καὶ μόνη θὰ μὲ δοξάσῃ, καὶ ἐκεῖ ὑπάρχει ἡ ὁδός, ἐν τῇ ὁποίᾳ εἰς πάντα
τὸ σωτήριόν μου.

ὁποῖον ἐγὼ θὰ δείξω εἰς καθένα, ποὺ ποθεῖ τὴν βαδίζοντα ἐν αὐτῇ θὰ δείξω τὴν σωτηρίαν μου.
σωτηριώδη βοήθειάν μου.

ΨΑΛΜΟΣ 50ος (ν’)
Ὅταν ἐξ ἁμαρτιῶν μας ἔρθει παιδαγωγικὴ ὀργὴ Θεοῦ (ἐπιδημία ἀρρώστιας καὶ θανατικὸ στοὺς ἀνθρώπους ἢ στὰ ζῷα).
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ σου· καὶ σύμφωνα μὲ τὸ ἀπέραντον πλῆθος τῶν σου, καὶ σύμφωνα πρὸς τὸ πλῆθος τὸ ἀπέραντον τῶν οἰκτιρμῶν σου
πλῆθος

τῶν

οἰκτιρμῶν

σου οἰκτιρμῶν σου σβῆσε ἐντελῶς τὴν παρανομίαν μου.

σβῆσε ὁλοτελῶς τοῦ ἀνομήματός μου τὸ βαρὺ χρέος.

ἐξάλειψαν τὸ ἀνόμημά μου·
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50,1 Ελέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ Ελέησέ με, ὦ Θεέ μου, σύμφωνα πρὸς τὸ ἄπειρον ἔλεός Ελέησόν με, ὦ Θεέ μου, σύμφωνα πρὸς τὸ μέγα καὶ ἄμετρον ἔλεός

50,4 ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ 4 Πλῦνε με καὶ ξαναπλῦνε με ἀπὸ τὴν παρανομίαν 4 Πάλιν καὶ πάλιν πλῦνε με ἀπὸ τὸν ρύπον τῆς διπλῆς παραβάσεως
τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς μου, καὶ ἀπὸ τὸν ρύπον τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισέ με. τοῦ νόμου σου, εἰς τὴν ὁποίαν παρεσύρθην, καὶ ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν μου,
ἁμαρτίας καθάρισόν με.

ἡ ὁποία μὲ κατέστησε μολυσμένον καὶ ἀκάθαρτον, καθάρισέ με.

50,5 Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ 5 Τὸ ἔλεός σου ζητῶ, διότι καὶ ἐγὼ ἀναγνωρίζω καὶ 5 Ἐλέησόν με καὶ οἰκτείρησόν με, διότι τὴν ἀνομίαν μου, τὴν ὁποίαν
γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου ὁμολογῶ τὴν παρανομίαν μου. Αὐτὴ δὲ ἡ ἁμαρτία μου πρότερον τυφλωμένος δὲν ἀντελαμβανόμην, ἐγὼ τώρα τὴν γνωρίζω
ἐνώπιόν μού ἐστι διαπαντός.

εἶναι πάντοτε ἐνώπιόν μου, εἰς τὴν καρδίαν μου καὶ εἰς καὶ τὴν συναισθάνομαι, μέχρι σημείου ὥστε ἡ ἁμαρτία μου αὐτὴ νὰ
τὴν σκέψιν, διὰ νὰ μὲ ἐλέγχῃ καὶ νὰ μὲ τυραννῇ.

μὴ φεύγῃ ποτὲ ἀπὸ τὸν νοῦν μου, ἀλλὰ νὰ τὴν ἔχω πάντοτε ἐμπρός
μου καὶ νὰ συντρίβωμαι διηνεκῶς δι’ αὐτήν.

50,6 Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ 6 Ζητῶ ἀπὸ σὲ τὴν συγχώρησιν, διότι αἱ ἁμαρτίαι, τὰς 6 Παρὰ σοῦ ζητῶ τὴν ἄφεσιν τῆς ἁμαρτίας μου, διότι ὁποιονδήποτε
πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα, ὁποίας διέπραξα, εἶναι παράβασις τοῦ ἰδικοῦ σου καὶ ἐὰν ἠδίκησα δι’ αὐτῆς, τὸν ἰδικόν σου νόμον παρέβην καὶ ἡ κατὰ
ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς Νόμου. Ἐνώπιόν σου ἐγὼ διέπραξα τὸ πονηρόν. τοῦ πλησίον παρεκτροπὴ καὶ προσβολή μου ἐπὶ σὲ διαβαίνει. Εἰς σὲ
λόγοις σου, καὶ νίκησῃς ἐν τῷ Ὁμολογῶ ὅτι εἶμαι ἄξιος τιμωρίας διὰ τὰς ἁμαρτίας καὶ μόνον ἡμάρτησα καὶ διέπραξα ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον εἰς τοὺς
κρίνεσθαί σε.

μου, διὰ νὰ φανῇ ἔτσι πόσον δίκαιον εἶχες εἰς τὰς ὀφθαλμούς σου εἶναι πονηρόν. Ὁμολογῶ καὶ κηρύττω δημοσίᾳ τὴν
ἐναντίον μου καταδικαστικὰς ἀποφάσεις καὶ νὰ πρὸς σὲ ἁμαρτίαν μου, ἵνα ὅσοι βλέπουν τὰς τιμωρίας ποὺ μοῦ
ἐξέλθῃς ἔτσι νικητής, ὅταν ἀσεβεῖς καὶ μωροὶ θελήσουν ἐπέβαλες δι’ αὐτήν, μὴ σὲ ἐκλάβουν ἄδικον, ἀλλὰ ἀναγνωρισθῇς
νὰ σὲ ἐπικρίνουν.

δίκαιος εἰς τοὺς λόγους καὶ τὰς περὶ ἐμοῦ κρίσεις σου καὶ ἐξέλθῃς
νικητής, ὅταν οἱ ἀγνοοῦντες τὰ πράγματα σὲ ἐπικρίνουν.

50,7 Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις 7 Ἐλέησέ με, διότι ἀπὸ γονεῖς ἁμαρτωλοὺς συνελήφθην 7 Ἐλέησόν με καὶ οἰκτείρησόν με, διότι ἰδού, φέρω κληρονομικὴν τὴν
συνελήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις καὶ ἐν μέσῳ ἁμαρτιῶν μὲ ἐκυοφόρησεν ἡ μητέρα μου.

κλίσιν καὶ ροπὴν πρὸς τὴν ἁμαρτίαν. Διότι ἐν μέσῳ ἀνομιῶν καὶ

ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου.

παραβάσεων τοῦ νόμου σου συνελήφθην ἐν τῇ κοιλίᾳ τῆς μητρός μου
καὶ ἐν μέσῳ ἁμαρτιῶν μὲ ἐκυοφόρησε καὶ μὲ ἐγέννησεν ἡ μήτηρ μου.
Οἱ γονεῖς μου, ὅταν ἐγὼ συνελαμβανόμην καὶ ἐγεννώμην, διετέλουν
ὅπως καὶ ὅλον τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων ὑπὸ τὸ κράτος τοῦ
προπατορικοῦ

ἁμαρτήματος

καὶ

παρεσύροντο

ὑπ’

αὐτοῦ

εἰς

καθημερινὰς παραβάσεις τοῦ νόμου.
50,8

Ἰδοὺ

γὰρ

ἀλήθειαν 8 Θεὸς τῆς ἀληθείας σὺ ἠγάπησες καὶ ἀγαπᾷς πάντοτε 8 Ἀλλὰ σὺ δὲν ἀρέσκεσαι εἰς τὴν ἁμαρτωλὸν αὐτὴν κατάστασιν, διότι

κρύφια

τῆς

ἐδήλωσάς μοι.

σοφίας

σου ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου, διὰ νὰ ἔχω ἔτσι δι' αὐτὸ δὲ καὶ μοῦ ἀπεκάλυψας καὶ μου ἐφανέρωσας τὰ ἄδηλα καὶ
τὴν δυνατάτητα νὰ προφυλαχθῶ ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν.

ἀπόκρυφα τῆς σοφίας σου, ἵνα διὰ τούτων ἀπαλλαγῶ ἀπὸ τὴν
ἁμαρτίαν, ποὺ ἐμφωλεύει μέσα μου ἀπ’ αὐτῆς τῆς συλλήψεώς μου εἰς
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ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ τὴν ἀλήθειαν καὶ τὴν εὐθύτητα. Ἐφανέρωσες εἰς ἐμὲ τὰ ἠγάπησας τὴν εὐθύτητα καὶ τὴν εἰλικρίνειαν τοῦ νοῦ καὶ τῆς καρδίας,

τὴν κοιλίαν τῆς μητρός μου. Τοῦτο ὅμως θὰ ἐπιτευχθῇ μόνον διὰ τῆς
βοηθείας σου.
50,9 Ραντιεῖς με ὑσσώπω, καὶ 9 Σὰν μὲ συμβολικὰ κλωνάρια ὑσσώπου θὰ μὲ 9 Θὰ μὲ ραντίσῃς σὺ μὲ τὸ ἔλεος καὶ τὴν χάριν σου ὡσὰν διὰ
καθαρισθήσομαι, πλυνεῖς με, ραντίσῃς μὲ τὸ ἔλεός σου, καὶ ἔτσι ἐγὼ θὰ καθαρισθῶ ραντιστηριοῦ ἐκ κλώνων ὑσσώπου καὶ θὰ καθαρισθῶ· θὰ μὲ πλύνῃς
καὶ

ὑπὲρ

χιόνα ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν μου. Θὰ μὲ πλύνῃς μὲ τὴν χάριν σου καὶ θὰ λευκανθῶ γινόμενος λευκότερος καὶ ἀπὸ τὴν χιόνα.

λευκανθήσομαι.

καὶ θὰ γίνω τόσον καθαρός, ὥστε νὰ εἶμαι λευκώτερος
ἀπὸ τὸ χιόνι.

50,10 Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν 10 Τότε θὰ μὲ κάμῃς νὰ αἰσθανθῶ ἀγαλλίασιν καὶ 10 Ὅταν δὲ οὕτω μὲ συγχωρήσῃς καὶ μὲ λευκάνῃς, θὰ μὲ κάμῃς νὰ
καὶ

εὐφροσύνην, εὐφροσύνην, ὥστε καὶ αὐτὰ τὰ συντετριμμένα καὶ ἀκούσω καὶ νὰ αἰσθανθῶ ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην, καὶ τὰ ἐκ τῆς

ἀγαλλιάσονται

ὀστέα παράλυτα ὀστᾶ μου νὰ σκιρτήσουν ἀπὸ χαράν.

τεταπεινωμένα.
50,11

ἀνασκιρτήσουν ἐν χαρᾷ καὶ ἀγαλλιάσει.

Ἀπόστρεψον

πρόσωπόν

σου

ὀδύνης καὶ βαθείας συναισθήσεως συντετριμμένα ἥδῃ ὀστᾶ μου θὰ

ἀπὸ

τὸ 11 Γύρισε τὸ πρόσωπόν σου μακρυὰ ἀπὸ τὰς ἁμαρτίας 11 Στρέψε μακρὰν ἀπὸ τὰς ἁμαρτίας μου τὸ πρόσωπόν σου, ὥστε νὰ
τῶν μου, ὥστε νὰ μὴ τὰς βλέπῃς, καὶ σβῆσε ὀλες τὶς μὴ βλέπης, ἀλλὰ νὰ λησμονήσῃς αὐτάς, καὶ σβῆσε τελείως, ὥστε νὰ

ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας τὰς παρανομίες μου.

μὴ φαίνωνται πλέον, πάσας τὰς ἀνομίας μου.

ἀνομίας μου ἐξάλειψον.
50,12 Καρδίαν καθαρὰν κτίσον 12 Πλάσε μέσα μου καὶ κτίσε νέαν καρδίαν καθαράν, 12 Κτίσε μέσα μου καρδίαν καθαράν, ἀνακαινίζων αὐτήν, ἡ ὁποία
ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα Θεέ μου, διὰ νὰ ἐνθρονίσῃς καὶ ἐγκαινιάσῃς εἰς τὰ τώρα εἶναι ἀκάθαρτος καὶ ρέπει πρὸς τὸ κακόν, καὶ καθάρισον τὸν
εὐθὲς

ἐγκαίνισον

ἐν

ἐγκάτοις μου.

τοῖς βάθη τῆς ψυχῆς μου πνεῦμα ἀληθείας, πνεῦμα νοῦν μου, ὥστε νὰ ἐγκαινιάσῃς εἰς τὸ ἐσωτερικόν μου πνεῦμα καὶ
ὀρθοφροσύνης.

κινήσεις τοῦ νοὸς εὐθείας καὶ ὀρθάς. Γέμισε τὸ ἐσωτερικόν μου μὲ
ἁγνοὺς λογισμοὺς καὶ ἀγαθὴν προαίρεσιν.

50,13 Μὴ ἀπορρίψῃς με ἀπὸ τοῦ 13 Μὴ μὲ ἀπομακρύνῃς καὶ μὴ μὲ ἀπορρίψῃς ἀπὸ τὸ 13 Μὴ μὲ ἀπορρίψης καὶ μὴ μὲ ἀποδιώξῃς ἀπὸ τὸ πρόσωπόν σου, ὥστε
προσώπου σου καὶ τὸ πνεῦμά γεμᾶτον καλωσύνην πρόσωπόν σου καὶ τὸ Ἅγιόν σου νὰ στερηθῶ τῆς ἐπιβλέψεώς σου καὶ τῆς συμπαθείας σου, καὶ μὴ μοῦ
σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ' Πνεῦμα μὴ τὸ ἀφαιρέσῃς ἀπὸ ἐμέ.

ἀφαιρέσῃς τὸ Πνεῦμα σου τὸ Ἅγιον, ὥστε νὰ στερηθῶ τῆς βοηθείας

ἐμοῦ.

καὶ ἐνισχύσεώς σου.

50,14

Ἀπόδος

μοι

τὴν 14 Ξαναδός μου τὴν χαρὰν καὶ ἀγαλλίασιν τῆς 14 Δός μου πάλιν τὴν ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας φυγαδευθεῖσαν χαρὰν

καὶ

πνεύματι

στήριξόν με.

ἡγεμονικῷ μὲ σταθερὰν καὶ ἄκαμπτον θέλησιν εἰς τὸ ἀγαθόν, εἰς σου σωτηρία. Καὶ στήριξόν με ἐν τῇ νέᾳ ταύτῃ καταστάσει διὰ
τὸν ἅγιον Νόμον σου.

σκέψεων σταθερῶν καὶ βουλήσεως ἰσχυρᾶς, ἡ ὁποία νὰ κυριαρχῇ
μέσα μου καὶ να μὲ κατευθύνῃ εἰς τὸ ἀγαθόν.
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ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου σωτηρίας μου, ποὺ προέρχεται ἀπὸ σέ, καὶ στήριξέ με παρέχων μοι τὴν ἀγαλλίασιν, τὴν ὁποίαν δημιουργεῖ ἡ ἐκ τοῦ ἐλέους

50,15

Διδάξω

ἀνόμους

τὰς 15 Ἔτσι δὲ ἐξηγνισμένος καὶ φωτισμένος ἐγὼ θὰ 15 Οὕτω δὲν θὰ παρέχω διὰ τοῦ παραδείγματός μου σκάνδαλον εἰς

ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ διδάξω εἰς πολλοὺς παρανομοῦντας τοὺς ἰδικούς σου τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ θὰ ἀφοσιωθῶ εἰς τὸ ἑξῆς εἰς τὴν οἰκοδομὴν αὐτῶν.
ἐπιστρέψουσι.

δρόμους, τὸν Νόμον σου. Μὲ τὸ παράδειγμά μου δὲ καὶ Θὰ διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου, εἰς τὰς ὁποίας θέλεις νὰ
μὲ τὰ λόγια μου θὰ συντελέσω, ὥστε πολλοὶ ἀσεβεῖς νὰ βαδίζωμεν, καὶ πολλοὶ ἐξ ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἀσεβῶς ἀθετοὺῦν τὰς
ἐπιστρέψουν ἐν μετάνοιᾳ πρὸς σέ, ὅπως ἐπέστρεψα καὶ ἐντολάς σου, θὰ ἐπιστραφοῦν ἐν μετανοίᾳ εἰς σέ.
ἐγώ.

50,16 Ρῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ 16 Ἀπάλλαξέ με, Κύριε, ἀπὸ τὴν ἐνοχὴν τῶν ἀθώων 16 Ἐλευθέρωσέ με, ὦ Θεέ μου, ἐκ τῆς ἐνοχῆς τῶν αἱμάτων καὶ τοῦ
Θεὸς ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου· αἱμάτων, ποὺ ἐχύθησαν ἐξ αἰτίας μου, Θεὲ καὶ Κύριε φόνου· ὦ Θεέ μου, ὅστις εἶσαι ὁ Σωτήρ μου. Ἡ γλῶσσα μου μὲ χαρὰν
ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τῆς σωτηρίας μου. Ἡ γλῶσσα γεμάτη χαρὰν θὰ καὶ ἀγαλλίασιν θὰ ὑμνῇ τὴν δικαιοσύνην σου, διὰ τῆς ὁποίας τιμωρῶν
τὴν δικαιοσύνην σου.

διαλαλῇ τὴν δικαιοσύνην καὶ τὴν ἀγαθότητά σου.

ἐν ἐλέει τὸ κακόν, ὁδηγεῖς καὶ πάλιν τοὺς διαπράττοντας αὐτὸ εἰς τὴν
σωτηρίαν.

50,17

Κύριε,

τὰ

χείλη

μου 17 Ναί, Κύριε, θὰ ἀνοίξῃς σὺ τὰ χείλη μου καὶ τὸ στόμα 17 Κύριε, διὰ τῆς ἀφέσεως, τὴν ὁποίαν θὰ μοῦ παράσχῃς, θὰ ἀνοίξῃς

ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου μου μὲ παρρησίαν καὶ θάρρος καὶ θὰ ἀναπέμπῃ αἴνους τὰ κλεισμένα ἀπὸ τὴν ἐντροπὴν τῆς ἁμαρτίας καὶ τὸν ἔλεγχον τῆς
ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου.

καὶ δοξολογίας πρὸς σέ.

συνειδήσεως χείλη μου, καὶ τὸ στόμα μου θὰ ἐξαγγείλῃ τὸν ὕμνον καὶ
τὸν ἔπαινόν σου.

50,18 Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, 18 Δοξολογίας ὁλοθέρμους θὰ σοῦ ἀναπέμπω, Κύριε, 18 Θὰ περιορισθῶ νὰ σὲ ὑμνήσω μὲ ὅλην τὴν καρδίαν μου, διότι ἐὰν
ἔδωκα ἂν· ὁλοκαυτώματα οὐκ διότι ἐὰν ἤθελες καὶ κάποιαν θυσίαν διὰ τὴν ἄφεσιν θὰ ἤθελες θυσίαν ὑλικήν, εὐχαρίστως θὰ ἔδιδα ταύτην. Ἀλλὰ σύ, καὶ
εὐδοκήσεις.

τῶν ἁμαρτιῶν μου, θὰ σοῦ τὴν προσέφερα. Σὺ ὅμως ἂν σοῦ προσφέρωμεν ὡς θυσίαν ζῶα, διὰ νὰ κατακαοῦν ἐπὶ τοῦ
δὲν εὐαρεστεῖσαι τόσον εἰς τὰ ὁλοκαυτώματα τῶν θυσιαστηρίου σου ὁλόκληρα, δὲν θὰ εὐαρεστηθῇς.
θυσιῶν.

50,19 Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα 19 Ἡ εὐάρεστος θυσία διὰ σὲ τὸν Θεὸν εἶναι ψυχὴ 19 Θυσία εὐπρόσδεκτος καὶ ἀρεστὴ εἰς τὸν Θεὸν εἶναι τὸ πνεῦμα, ποὺ
συντετριμμένον,

καρδίαν συντετριμμένη ἀπὸ τὸν πόνον καὶ τὴν συναίσθησιν τῆς ἔχει συντριβῆ ἀπὸ εἰλικρινῆ μετάνοιαν· καρδίαν συντετριμμένην καὶ

συντετριμμένην

καὶ ἁμαρτίας. Καρδίαν δὲ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία ἔχει συντριβῇ τεταπεινωμένην δὲν θὰ ἀπορρίψη ποτὲ ὁ Θεός.

τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἀπὸ
ἐξουδενώσει.

τὴν

μετάνοιαν

καὶ

ἔχει

ταπεινωθῆ,

σὺ

ὁ

πανάγαθος καὶ πολυέλεος Θεὸς οὐδέποτε θὰ τὴν

50,20 Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ 20 Εὐδόκησον, λοιπόν, Κύριε, νὰ φανῇς ἀγαθὸς καὶ 20 Εὐδόκησον, Κύριε, νὰ φανῇς ἀγαθὸς καὶ πρὸς τὴν Σιὼν καὶ διὰ τῆς
εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών, καὶ εὐεργετικὸς εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ. Δεῖξε τὴν καλωσύνην εὐδοκίας σου καὶ τῆς καλωσύνης σου ταύτης ἂς οἰκοδομηθοῦν τὰ
οἰκοδομηθήτω

τὰ

τείχη σου, ὥστε νὰ ἀνοικοδομηθοῦν καὶ πάλιν τὰ τείχη τῆς τείχη τῆς Ἱερουσαλήμ.
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ἐξουθενώσῃς.

Ἱερουσαλήμ·

Ἱερουσαλήμ.

50,21 τότε εὐδοκήσεις θυσίαν 21 Τότε θὰ εὐδοκήσῃς νὰ δεχθῇς κάθε θυσίαν, ἡ ὁποία 21 Τότε θὰ εὐαρεστηθῇς νὰ δεχθῇς πάντων τῶν εἰδῶν τὰς θυσίας· θὰ
δικαιοσύνης,

ἀναφορὰν

ὁλοκαυτώματα·

καὶ θὰ σοῦ προσφέρεται σύμφωνα μὲ ὅσα ἔχεις διατάξει εἰς δεχθῇς θυσίαν προσφερομένην σύμφωνα πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ
τότε τὸν Νόμον σου, θυσίας ἀναφερομένας εἰς σέ, θυσίας Νόμου καὶ πρὸς τὸ δίκαιον. Θὰ δεχθῇς καὶ θυσίαν ἀναφοράς, καθὼς

ἀνοίσουσιν

ἐπὶ

τὸ ὁλοκαυτωμάτων.

θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Τότε

θὰ

ἀνεβάσουν

εἰς

τὸ καὶ θύματα ἀκόμη καιόμενα ὁλόκληρα ἐπί του θυσιαστηρίου· τότε θὰ

θυσιαστήριον τῶν ὁλοκαυτωμάτων σου μόσχους πρὸς ἀνεβάσουν ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου σου μόσχους, διὰ νὰ τοὺς
θυσίαν εἰς ἔκφρασιν εὐγνωμοσύνης καὶ δοξολογίας προσφέρουν θυσίαν εἰς σέ.
πρὸς σέ.

ΨΑΛΜΟΣ 51ος (να’)
Γιὰ νὰ μετανοήσουν οἱ σκληρόκαρδοι ἄρχοντες καὶ νὰ γίνουν εὐσπλαχνικοί, γιὰ νὰ μὴ βασανίζουν τὸν λαό
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

51,1 Τίς ἐγκαυχᾷ ἐν κακίᾳ, ὁ Διατὶ ἀλαζονεύεσαι διὰ τὴν κακίαν σου σύ, ὦ δυνατέ, Πρὸς τί ἀλαζονεύεσαι καὶ καυχᾶσαι διὰ τὴν κακίαν σου σύ, ὦ
δυνατός, ἀνομίαν ὅλην τὴν ὥστε νὰ διαπράττῃς ἀνομίας μὲ θρασύτητα καὶ νὰ δυνατέ, ὥστε ἀσυστόλως νὰ ἐνεργῇς ἀνομίαν καὶ χωρὶς καμμίαν
ἡμέραν;
51,4

παραβαίνῃς ὅλην τὴν ἡμέραν τὸν νόμον τοῦ Θεοῦ;

Ἀδικίαν

γλῶσσά

ἐλογίσατο

σου·

ὡσεὶ

τύψιν νὰ παραβαίνῃς τὸν θεῖον νόμον καθ’ ὅλην τὴν ἡμέραν;

ἡ 4 Ἀδίκους λογισμοὺς τῆς καρδίας σου ἐλάλησε τὸ 4 Ἀδίκους λογισμοὺς καὶ ὀλεθρίας σκέψεις ἐλάλησεν ἡ γλῶσσά σου·

ξηρὸν ἀπύλωτον στόμα σου· ὡσὰν μὲ ξυράφι ἀκονισμένον διὰ σὰν ξυράφιον ἀκονισμένον καὶ πολὺ κοπτερὸν εἰργάσθης δι’ αὐτῆς

ἠκονημένον ἐποίησας δόλον.

τῆς γλώσσης σου εἰργάσθης δολίως πρὸς καταστροφὴν δόλον ὀλέθριον κατὰ τοῦ πλησίον.
τοῦ πλησίον.

51,5 Ἠγάπησας κακίαν ὑπὲρ 5 Ἠγάπησες τὴν κακίαν καὶ ὄχι τὴν ἀγαθότητα. 5 Ἠγάπησας τὴν κακίαν καὶ δὲν ἠθέλησας νὰ εἶσαι ἀγαθὸς καὶ
ἀγαθωσύνην, ἀδικίαν ὑπὲρ τὸ Ἐπροτίμησες τὴν δολιότητα καὶ συκοφαντίαν ἀπὸ τοῦ εὐεργετικὸς πρὸς τοὺς ὁμοίους σου· προετίμησας τὴν ἀδικίαν ἀπὸ
λαλῆσαι

δικαιοσύνην. νὰ λαλῇς τὴν ἀλήθειαν καὶ τὴν δικαιοσύνην.

τοῦ νὰ λαλῇς τὰ δίκαια καὶ ἀληθῆ.

(διάψαλμα).
Ἠγάπησας

ρήματα

πάντα

τὰ 6 Ἐπροτίμησες νὰ λέγῃς λόγους, οἱ ὁποῖοι φέρουν 6 Ἠγάπησας ὅλους τοὺς λόγους, οἱ ὁποῖοι προκαλοῦν τὴν ἐξόντωσιν

καταποντισμοῦ, καταποντισμὸν καὶ ὄλεθρον, καὶ νὰ ἔχῃς γλῶσσαν καὶ τὸν καταποντισμὸν τοῦ πλησίον, μὲ ὅλην σου τὴν διάθεσιν

γλῶσσαν δολίαν.

δολίαν καὶ συκοφαντικὴν ἐναντίον τῶν ἄλλων.

ἠθέλησας νὰ ἔχῃς γλῶσσαν δολίαν, ἡ ὁποία κάτω ἀπὸ λόγους
γλυκεῖς καὶ ὑποκριτικοὺς κρύπτει τὸ θανατηφόρον δηλητήριον κατὰ
τοῦ καλοῦ ὀνόματος τῶν ὁμοίων σου.
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51,6

51,7 Διὰ τοῦτο ὁ Θεὸς καθέλοι 7 Διὰ τοῦτο ὁ Θεὸς θὰ σὲ κατακρημνίσῃ, θὰ σὲ 7 Πλὴν διὰ τοῦτο ὁ Θεὸς θὰ σὲ καταστρέψῃ ὁλοτελῶς· θὰ σὲ
σε εἰς τέλος· ἐκτίλαι σε καὶ ξερριζώσῃ ἐντελῶς, θὰ σὲ μαδήσῃ καὶ θὰ σὲ γυμνώσῃ ξερριζώσῃ ὡς πονηρὰν καὶ ἀγρίου χόρτου φυτείαν καὶ θὰ σὲ
μεταναστεύσαι

σε

ἀπὸ ἀπὸ ὅλα ὅσα ἔχεις. Θὰ σὲ ἐκδιώξῃ καὶ θὰ σὲ ἐξορίσῃ ἐκπατρίσῃ ἀπομακρύνων σε ἀπὸ τὸν τόπον τῆς κατοικίας σου, καὶ

σκηνώματός σου καὶ τὸ ρίζωμά ἀπὸ τὴν πατρίδα σου, καὶ αὐτὰς ἀκόμη τὰς ρίζας τῶν αὐτὰς ἀκόμη τὰς ρίζας σου θὰ ἀφανίσῃ ἀπὸ τὴν γῆν τῶν ζώντων.
σου

ἐκ

γῆς

ζώντων. ἀπογόνων σου θὰ ἐξαφανίσῃ ἐκ μέσου τῶν ζώντων.

(διάψαλμα).
51,8

Ὄψονται

δίκαιοι

καὶ 8 Θὰ ἴδουν οἱ δίκαιοι τὴν δικαίαν ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ 8 Θὰ ἴδουν οἱ δίκαιοι τὴν πτῶσιν του καὶ τὸν ἐξαφανισμόν του καὶ θὰ

φοβηθήσονται καὶ ἐπ' αὐτὸν τιμωρίαν σου καὶ θὰ φοβηθοῦν. Κατόπιν ὅμως θὰ φοβηθοῦν διὰ τὴν ὑπὸ τῆς δικαιοκρισίας τοῦ Θεοῦ αὐστηρὰν
γελάσονται καὶ ἐροῦσιν·

γελάσουν μὲ ἰκανοποίησιν καὶ χαράν, διότι ἀπεδόθη ἡ τιμωρίαν, ἀλλὰ καὶ θὰ γελάσουν δι’ αὐτὸν ἱκανοποιούμενοι ἀπὸ τὸν
πρέπουσα δικαιοσύνη καὶ θὰ εἴπουν·

θρίαμβον τῆς θείας δικαιοσύνης. Καὶ θὰ εἴπουν:

51,9 ἰδοὺ ἄνθρωπος, ὃς οὐκ 9 Ἰδοὺ ὁ ἄνθρωπος αὐτός, ὁ ὁποῖος δὲν ἠθέλησε τὸν 9 Ἰδοὺ ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος δὲν ἔθεσε τὸν Θεὸν βοηθόν του, ἀλλ’
ἔθετο τὸν Θεὸν βοηθὸν αὐτοῦ, Θεὸν ὡς συμπαραστάτην καὶ βοηθόν του, ἀλλὰ ἐστήριξε τὴν ἐλπίδα εἰς τὸ πλῆθος τοῦ πλούτου του καὶ ᾠκοδόμησε
ἀλλ' ἐπήλπισεν ἐπὶ τὸ πλῆθος ἤλπισεν εἰς τὸν πολὺν πλοῦτον του. Ἐστήριξε καὶ τὴν δύναμιν καὶ ἐπιρροήν του ἐπὶ τῆς ματαιότητός του.
τοῦ

πλούτου

ἐνεδυναμώθη

αὐτοῦ
ἐπὶ

καὶ ἐμεγάλωσε τὴν δύναμίν του ἐπὶ ματαίων καὶ ἐφημέρων
τῇ πραγμάτων.

ματαιότητι αὐτοῦ.
51,10

Ἐγὼ

δὲ

ὡσεὶ

ἔλαια 10 Ἐγὼ ὅμως ἀντιθέτως θὰ εἶμαι μέσα εἰς τὸν οἶκον τοῦ 10 Ἀντιθέτως ἐγώ, σὰν ἐλαία ἀειθαλὴς καὶ γεμάτη καρπόν, εὑρίσκω

κατάκαρπος ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου, ὅπως ἡ κατάκαρπος ἐλαία. Ἐγὼ ἐστήριξα τὰς ἀσφαλὲς καταφύγιον ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου, καὶ παραμένω
Θεοῦ· ἤλπισα ἐπὶ τὸ ἔλεος τοῦ ἐλπίδας μου εἰς τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ μου πάντοτε, εἰς ἀχώριστος ἀπὸ τῆς μετ’ αὐτοῦ ἐπικοινωνίας καὶ ἐνισχύσεως.
Θεοῦ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἐστήριξα τὴν ἐλπίδα μου ὄχι εἰς τὸν πλοῦτον καὶ εἰς τὴν

αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.

ἀνθρωπίνην ἐπιρροήν, ἀλλ' ἐπὶ τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ διὰ παντὸς καὶ
εἰς τοὺς ἀτελευτήτους αἰῶνας.

51,11 Ἐξομολογήσομαί σοι εἰς 11 Κύριε, σὲ δοξολογῶ καὶ θὰ σὲ δοξολογῶ πάντοτε, 11 Κύριε, θὰ σὲ δοξολογῶ αἰωνίως, διότι ἐποίησας τὰ αἰτήματα τῆς
τὸν αἰῶνα, ὅτι ἐποίησας, καὶ διότι ἔκαμες καὶ θὰ κάμῃς δεκτὰ τὰ αἰτήματά μου. Εἰς προσευχῆς μου· καὶ εἰς πᾶσαν δυσχερῆ περίστασίν μου μετ'
ὑπομενῶ τὸ ὄνομά σου, ὅτι κάθε δὲ δυσκολίαν τῆς ζωῆς μου θὰ περιμένω τὴν ἐγκαρτερήσεως θὰ ἀναμένω τὴν θείαν παρουσίαν καὶ ἐπέμβασίν
χρηστὸν ἐναντίον τῶν ὁσίων ἰδικήν σου ἐπέμβασιν, διότι αὐτὴ εἶναι πάντοτε σου, διότι ἐκδηλοῦται αὕτη εὐεργετικὴ εἰς τοὺς εἰς σὲ ἀφωσιωμένους
ἀγαθοποιὸς καὶ εὐεργετικὴ εἰς τοὺς ἀφωσιωμένους δούλους σου.
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σου.

πρὸς σέ.
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ΨΑΛΜΟΣ 52ος (νβ’)
Γιὰ νὰ εὐλογήσει ὁ Θεὸς τὰ δίχτυα, νὰ γεμίζουν ψάρια
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

52,1 Εἶπεν ἄφρων ἐν καρδίᾳ Σκοτισμένος μέχρις ἀφροσύνης ἀπὸ τὰς πολλάς του Εἶπεν εἰς τὸ βάθος τοῦ ἐσωτερικοῦ του ὁ σκοτισθεὶς ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν
αὐτοῦ·

οὐκ

ἐστὶ

Θεός. ἁμαρτίας ὁ ἀσεβὴς λέγει ἀπὸ μέσα του: Δὲν ὑπάρχει μέχρις ἀφροσύνης ἀνθρωπος· δὲν ὑπάρχει Θεός. Αὐτὸς καὶ οἱ ὅμοιοί

Διεφθάρησαν

καὶ Θεός. Αὐτὸς καὶ οἱ ὅμοιοί του διεφθάρησαν ἀπὸ τὴν του διεφθάρησαν καὶ μὲ τὴν παράνομον καὶ ἀδιορθώτως ἁμαρτωλὴν

ἐβδελύχθησαν ἐν ἀνομίαις, οὐκ κακίαν των. Ἔγιναν ἀηδιαστικοὶ καὶ συχαμεροὶ μὲ τὰς ζωήν των ἔγιναν βδελυκτοὶ καὶ σιχαμένοι τόσον ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ,
ἔστι ποιῶν ἀγαθόν.

παρανομίας των. Κανεὶς ἀπὸ αὐτοὺς δὲν σκέπτεται καὶ ὅσον καὶ ἐνώπιον τῶν ἐναρέτων ἀνθρώπων.
δὲν πράττει τὸ ἀγαθόν.

52,3 Ὁ Θεὸς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 3 Ὁ Θεὸς ἔσκυψεν ἀπὸ τὸν οὐρανόν, διὰ νὰ ἴδῃ τοὺς 3 Ὁ Θεὸς ἔσκυψεν ἀπὸ τὸν οὐρανὸν πρὸς τὰ κάτω καὶ ἔρριψε τοὺς
διέκυψεν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῶν υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων· ἐὰν ὑπάρχῃ κανεὶς μεταξὺ ὀφθαλμούς του ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων, διὰ νὰ ἴδῃ ἐὰν ὑπάρχῃ κανεὶς μὲ
ἀνθρώπων τοῦ ἰδεῖν εἰ ἔστι αὐτῶν, ποὺ νὰ ἔχῃ σύνεσιν καὶ γνῶσιν Θεοῦ ἢ νὰ σύνεσιν ποὺ νὰ ἔχῃ γνῶσιν τοῦ Θεοῦ ἢ νὰ ποθῇ καὶ ἐπικαλῆται αὐτὸν
συνιῶν ἢ ἐκζητῶν τὸν Θεόν.

ἀναζητῇ καὶ νὰ προσεύχεται πρὸς τὸν Θεόν.

προσπαθῶν μὲ τὰς ἐναρέτους πράξεις του νὰ πλησιάσῃ πρὸς τὸν
Θεὸν καὶ νὰ εὐαρεστήσῃ εἰς αὐτόν.

52,4 Πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα 4 Εἶδεν ὅτι ὅλοι ἔχουν παρεκκλίνει ἀπὸ τὴν ὀρθὴν ὁδόν. 4 Ἀλλ’ εἶδεν ὅτι ὅλοι ἐξετράπησαν ἀπὸ τὴν εὐθεῖαν ὁδὸν καὶ ὅλοι
ἠχρειώθησαν, οὐκ ἔστι ποιῶν Ἔγιναν διεφθαρμένοι καὶ ἀχρεῖοι. Δὲν ὑπάρχει κανείς, κατήντησαν εἰς ἐξαχρείωσιν καὶ διαφθοράν. Δὲν ὑπάρχει κανεὶς ποὺ
ἀγαθόν, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός.

ποὺ νὰ ζητῇ τὸ ἀγαθόν, δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνας.

νὰ πράττῃ τὸ ἀγαθόν· δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνας.

52,5 Οὐχὶ γνώσονται πάντες οἱ 5 Δὲν θὰ βάλουν ἐπὶ τέλους ποτὲ γνῶσιν καὶ δὲν θὰ 5 Δὲν θὰ συνετισθοῦν λοιπὸν καὶ δὲν θὰ βάλουν ποτὲ γνῶσιν ὅλοι
ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν; Οἱ συνετισθοῦν ὅλοι αὐτοί, οἱ ὁποῖοι διαπράττουν τὰς ἐκεῖνοι ποὺ ἐργάζονται τὴν ἀνομίαν; Δὲν θὰ συνέλθουν ἐπὶ τέλους καὶ
κατεσθίοντες τὸν λαόν μου ἐν παρανομίας; Αὐτοί, οἱ ὁποῖοι κατατρώγουν τὸν λαόν δὲν θὰ σωφρονισθοῦν; Αὐτοὶ ποὺ κατατρώγουν τὸν λαόν μου μὲ
βρώσει ἄρτου τὸν Κύριον οὐκ μου μὲ τόσην εὐκολίαν καὶ χαράν, μὲ ὅσην τρώγουν τὸ τόσην εὐκολίαν καὶ εὐχαρίστησιν σὰν νὰ ἔτρωγον ἄρτον, δὲν
ἐπεκαλέσαντο.

ψωμί των, οὐδέποτε ἐστράφησαν πρὸς τὸν Θεόν, ἐπεκαλέσθησαν ποτὲ τὸν Κύριον.
οὐδέποτε ἐπεκαλέσθησαν τὸν Κύριον.

52,6 Ἐκεῖ ἐφοβήθησαν φόβον, 6 Αὐτοὶ ἐφοβήθησαν καὶ ἐπανικοβλήθησαν ἐκεῖ, ὅπου 6 Ἀλλα δι’ αὐτὸ κυριευθέντες ἀπὸ δεισιδαιμονίας κατεπτοήθησαν ἀπὸ
οὗ οὐκ ἦν φόβος, ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ὑπῆρχε φόβος. Συνετρίβησαν, διότι, ὁ Θεὸς ἀνύπαρκτα φαντάσματα καὶ κατελήφθησαν ἀπὸ φόβον ἐκεῖ, ὅπου δὲν
ἀνθρωπαρέσκων·

ὀστᾶ συνέτριψε καὶ διεσκόρπισε τὰ ὀστᾶ τῶν ἀνθρώπων ὑπῆρχε κανεὶς λόγος να φοβηθοῦν. Καὶ συνετρίβησαν, διότι ὁ Θεὸς
ἐκείνων, ποὺ θέλουν νὰ ἀρέσουν εἰς τοὺς ἄλλους καὶ διεσκόρπισε τὰ ὀστᾶ ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ζητοῦν νὰ ἀρέσουν εἰς

κατῃσχύνθησαν, ὅτι ὁ Θεὸς ὄχι εἰς τὸν Θεόν. Αὐτοὶ κατεξηυτελίσθησαν, διότι ὁ ἀνθρώπους καὶ ὄχι εἰς αὐτόν. Κατεντροπιάσθησαν καὶ καταισχύνῃ
ἐξουδένωσεν αὐτούς.

Θεὸς τοὺς ἐξουθένωσε.

κατεκάλυψεν αὐτούς, διότι ὁ Θεὸς τοὺς ἐξεμηδένισε.
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διεσκόρπισεν

52,7 Τίς δώσει ἐκ Σιὼν τὸ 7 Ποῖος ἄλλος ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Κύριον ξεκινῶν ἀπὸ τὴν 7 Ποῖος θὰ ἔλθῃ ἐκ τῆς Σιών, ἐκ τοῦ ἐν τῇ ἁγίᾳ πόλει τῆς Ἱερουσαλὴμ
σωτήριον τοῦ Ἰσραήλ; Ἐν τῷ Ἱερουσαλὴμ θὰ προσφέρῃ σωτηρίαν καὶ ἀσφάλειαν εἰς ναοῦ τοῦ Θεοῦ, διὰ νὰ δώσῃ τὴν σωτηρίαν εἰς τὸν Ἰσραήλ; Οὐδεὶς
ἀποστρέψαι

Κύριον

τὴν τὸν ἰσραηλιτικὸν λαόν; Κανεὶς ἄλλος, παρὰ ὁ Θεός. ἄλλος παρὰ μόνος ὁ Θεός. Ὅταν δὲ ὁ Κύριος θὰ ἐπαναφέρῃ ἐκ τῆς

αἰχμαλωσίαν τοῦ λαοῦ αὐτοῦ Ὅταν ὁ Κύριος ἐπαναφέρῃ τοὺς ἐξορίστους τοῦ λαοῦ αἰχμαλωσίας τοὺς ἐξορίστους τοῦ λαοῦ του, θὰ σκιρτήσουν ἀπὸ
ἀγαλλιάσεται

Ἰακὼβ

εὐφρανθήσεται Ἰσραήλ.

καὶ του ἀπὸ τὴν αἰχμαλωσίαν, θὰ πλημμυρίσουν ἀπὸ ἀγαλλίασιν οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἰακὼβ καὶ θὰ εὐφρανθοῦν αἱ καρδίαι τῶν
ἀγαλλίασιν οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἰακώβ, θὰ εὐφρανθοῦν αἱ ἀπογόνων τοῦ Ἰσραήλ.
καρδίαι τῶν Ἰσραηλιτῶν.

ΨΑΛΜΟΣ 53ος (νγ’)
Γιὰ νὰ φωτίσει ὁ Θεὸς τοὺς πλούσιους, ποὺ ἔχουν ἀγορασμένους δούλους, νὰ τοὺς ἐλευθερώσουν
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

53,1 Ο Θεός, ἐν τῷ ὀνόματί σου Θεέ μου, σὺ ποὺ τὸ ὄνομά σου εἶναι εὐσπλαγχνία καὶ Ο Θεός, διὰ τὴν εὐσπλαγχνίαν καὶ τὴν ἀγαθότητά σου, τὰς ὁποίας
σῶσόν με καὶ ἐν τῇ δυνάμει ἀγαθότης,
σου κρῖνόν με.

σῶσε

με

καὶ

μὲ

τὴν

παντοδύναμον ἔκφραζει καὶ ὑπενθυμίζει εἰς τὸν καθένα μας τὸ μέγα ὄνομά σου,

δικαιοσύνην σου κρῖνε τὴν ὑπόθεσίν μου.

σῶσόν με, καὶ μὲ τὴν ἀκατανίκητον δύναμίν σου κρίνον τὴν δικαίαν
ὑπόθεσίν μου καὶ προστάτευσόν με ἀπὸ τοὺς ἀδικοῦντας με ἐχθρούς.

53,4 Ὁ Θεός, εἰσάκουσον τῆς 4 Ὦ Κύριε, ἄκουσε καὶ κάμε δεκτὴν τὴν προσευχήν μου. 4 Ὁ Θεός, εἰσάκουσον καὶ κάμε δεκτὴν τὴν προσευχήν μου· εἰσάγαγε
προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὰ Βάλε εἰς τὰ αὐτιά σου τὰ λόγια τοῦ στόματός μου.

εἰς τὰ ὦτα σου τοὺς ἱκετευτικοὺς λόγους τοῦ στόματός μου.

ρήματα τοῦ στόματός μου.
53,5

Ὅτι

ἐπανέστησαν

ἀλλότριοι 5 Διότι ἰδοὺ, ἄνθρωποι ξένοι καὶ ἐχθροὶ πρὸς ἐμὲ 5 Διότι ἄνθρωποι ξένοι πρὸς σὲ καὶ ἐχθροὶ ἐξηγέρθησαν καὶ
ἐπ'

ἐμὲ

καὶ ἐπανεστάτησαν ἐναντίον μου, καὶ ἰσχυροὶ ἐπεδίωξαν ἐπανεστάτησαν κατ’ ἐμοῦ, καὶ ἰσχυροί, ποὺ χρησιμοποιοῦν τὸ κράτος

κραταιοὶ ἐζήτησαν τὴν ψυχήν νὰ ἀφαιρέσουν τὴν ζωήν μου καὶ δὲν ἔλαβον ὑπ' ὄψιν τῆς βίας, ἐζήτησαν νὰ ἀφανίσουν τὴν ζωήν μου, καὶ δὲν ἔθεσαν πρὸ
μου καὶ οὐ προέθεντο τὸν Θεὸν των τὸν δίκαιον Θεόν.

τῶν ὀφθαλμῶν των, οὐδὲ ἐλογάριασαν ὅτι ὑπάρχει Θεὸς δίκαιος καὶ

ἐνώπιον αὐτῶν. (διάψαλμα).

ὑπερασπιστής.

53,6 Ἰδοὺ γὰρ ὁ Θεὸς βοηθεῖ 6 Αὐτοὶ μὲ ἐνόμισαν ἐγκαταλελειμμένον ἀπὸ σέ. 6 Ἀλλ’ ἠπατήθησαν οἰκτρῶς, διότι ἰδού, ὅτι ὁ Θεὸς βοηθεῖ· καὶ ὁ Κύριος
μοι, καὶ ὁ Κύριος ἀντιλήπτωρ Ἠπατήθησαν ὅμως, διότι ἰδού, ὁ Θεὸς ἀπ' ἀρχῆς καὶ εἶναι ὑποστηρικτὴς καὶ προστάτης τῆς ζωῆς μου.
μέχρι σήμερον μὲ βοηθεῖ. Ὁ Κύριος ἀπ' ἀρχῆς καὶ μέχρι
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τῆς ψυχῆς μου.

τώρα εἶναι ὁ ὑπερασπιστὴς καὶ προστάτης τῆς ζωῆς
μου.

Επιμέλεια: π.Αθανάσιος Εφημέριος Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης Λαρίσης

53,7 Ἀποστρέψει τὸ κακὰ τοῖς 7 Αὐτὸς καὶ τὰ κακὰ τῆς παρούσης περιόδου θὰ τὰ 7 Αὐτὸς θὰ ἀπομακρύνῃ ἀπὸ ἐμὲ καὶ θὰ ρίψῃ ἐπὶ τῶν ἐχθρῶν μου τὰ
ἐχθροῖς μου· ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου ἐπιστρέψῃ καὶ θὰ τὰ ρίψῃ ἐπάνω εἰς τὰς κεφαλὰς τῶν κακά, ποὺ ἐσχεδίασαν κατ’ ἐμοῦ· ἐν ὀνόματι τῆς φιλαληθείας καὶ τῆς
ἐξολόθρευσαν αὐτούς.

ἐχθρῶν μου. Σύ, Κύριε, ὡς ἀξιόπιστος, ποὺ εἶσαι εἰς τὰς ἀξιοπιστίας σου ἐν ταῖς ὑποσχέσεσί σου ἐξολόθρευσέ τους.
ὑποσχέσεις σου, ἐξολόθρευσε τοὺς ἐχθρούς μου.

53,8

Ἑκουσίως

θύσω

σοι, 8 Ἐγὼ δὲ μὲ ὅλην μου τὴν θέλησιν καὶ τὴν καρδίαν θὰ 8 Μὲ ὅλην μου τὴν θέλησιν καὶ προθυμίαν τῆς ψυχῆς μου θὰ σοῦ

ἐξομολογήσομαι τῷ ὀνόματί προσφέρω εἰς σὲ τὴν θυσίαν μου καὶ μὲ εὐγνωμοσύνην προσφέρω θυσίαν· θὰ δοξολογήσω τὸ ὄνομά σου, Κύριε, διότι εἶναι
σου, Κύριε, ὅτι ἀγαθόν·

θὰ σὲ δοξολογήσω, διότι εἶσαι πανάγαθος.

ἀγαθόν.

53,9 ὅτι ἐκ πάσης θλίψεως 9 Διότι καὶ εἰς τὸ παρελθὸν μὲ ἐγλύτωσες ἀπὸ κάθε 9 Διότι μὲ ἠλευθέρωσες ἀπὸ πᾶσαν θλῖψιν καὶ εἶδαν τὰ μάτια μου τὴν
ἐρρύσω με, καὶ ἐν τοῖς ἐχθροῖς θλῖψιν, τὰ δὲ μάτια μου εἶδον τὸν ἐξευτελισμὸν τῶν καταισχύνην καὶ τὸν ὄλεθρον ἐπὶ τῶν ἐχθρῶν μου.
μου ἐπεῖδεν ὁ ὀφθαλμός μου.

ἐχθρῶν μου. Πιστεύω ὅτι αὐτὸ θὰ γίνῃ καὶ τώρα, Κύριε.

ΨΑΛΜΟΣ 54ος (νδ’)
Γιὰ νὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ ὑπόληψη τῆς δυσφημισμένης οἰκογένειας ποὺ εἶχε συκοφαντηθεῖ
Αρχαίο Κείμενο
54,1

Ενώτισαι,

ὁ

Θεός,

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα
τὴν Άκουσε,

ὦ

Θεέ

μου,

τὴν

προσευχήν

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα
μου,

μὴ Εὐδόκησον, Θεέ μου, νὰ δεχθῇς τὴν προσευχήν μου εἰς τὰ ὦτα σου καὶ

προσευχήν μου καὶ μὴ ὑπερίδῃς καταφρόνησῃς τὴν δέησίν μου.

νὰ μὴ παραβλέψῃς τὴν δέησίν μου καταφρονῶν αὐτήν.

τὴν δέησίν μου,
54,3 πρόσχες μοι καὶ εἰσάκουσόν 3 Δῶσε εἰς ἐμὲ προσοχὴν καὶ ἄκουσέ με. Ἡ συνεχὴς 3 Προσεξέ με εἰς ὅσα σὲ ἐπικαλοῦμαι καὶ εἰσάκουσόν με· λύπην
μου. Ἐλυπήθην ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ σκέψις καὶ μελέτη τῆς θλιβερᾶς μου καταστάσεως μὲ μεγάλην μου προεκάλεσεν ἡ ἀνήσυχος σκέψις καὶ μελέτη τῶν
μου καὶ ἐταράχθην

ἔχει γεμίσει, ἀπὸ λύπην.

συνεχόντων με δεινῶν, καὶ ἐταράχθην

54,4 ἀπὸ φωνῆς ἐχθροῦ καὶ ἀπὸ 4 Συνεκλονίσθην καὶ ἐταράχθην ἀπὸ τὰς ἀπειλητικὰς 4 ἀπὸ τὰς ὑβριστικὰς φωνάς, τὰς ὁποίας κάθε ἐχθρὸς ἐκβάλλει κατ’
θλίψεως

ἁμαρτωλοῦ,

ὅτι κραυγὰς τῶν ἐχθρῶν μου, ἀπὸ τὴν κατάθλιψιν καὶ ἐμοῦ καὶ ἀπὸ τὴν καταπίεσιν καὶ θλῖψιν ἁμαρτωλῶν ἀνθρώπων, διότι

ἐξέκλιναν ἐπ' ἐμὲ ἀνομίαν καὶ καταπίεσιν, ποὺ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀσκοῦν ἐναντίον μου. διηύθυναν καὶ ἔρριψαν κατ' ἐμοῦ τὴν ἀνομίαν καὶ ἀδικίαν των, καὶ
ἐν ὀργῇ ἐνεκότουν μοι.

Διότι αὐτοὶ ἔρριψαν καὶ ἐπεσώρευσαν ἐναντίον μου βράζοντες ἀπὸ ὀργὴν ἐμνησικάκουν καὶ ἔτρεφον δόλιον μίσος κατ’
ὀργὴν ἔτρεφαν καὶ τρέφουν φοβερὸν μῖσος ἐναντίον
μου.

54,5 Ἡ καρδία μου ἐταράχθη ἐν 5 Ἡ καρδία μου συνεταράχθη ἐντός μου. Ἀνίκητος 5 Ἡ καρδία μου κατελήφθη ὑπὸ ἐσωτερικῆς ταραχῆς καὶ ἀγωνίας, καὶ
Επιμέλεια: π.Αθανάσιος Εφημέριος Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης Λαρίσης
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κάθε παρανομίαν τῶν καὶ κυριευμένοι ἀπὸ μοχθηρὰν ἐμοῦ.

ἐμοί,

καὶ

δειλία

θανάτου φόβος θανάτου ἔπεσεν ἐπάνω μου.

ἐπέπεσεν ἐπ' ἐμέ·

ἔπεσεν ἐπ’ ἐμοῦ δειλία καὶ φόβος, τὸν ὁποῖον μοῦ προεκάλει ὁ δεινὸς
κίνδυνος τοῦ θανάτου, εἰς τὸν ὁποῖον ἤμην ἐκτεθειμένος.

54,6 φόβος καὶ τρόμος ἦλθεν ἐπ' 6 Φόβος καὶ τρόμος ἐπλημμύρισε τὸ ἐσωτερικόν μου καὶ 6 Φόβος καὶ τρόμος ἦλθεν ἐπ’ ἐμοῦ καὶ μὲ ἐσκέπασεν ὁλόκληρον τὸ
ἐμέ, καὶ ἐκάλυψέ με σκότος.

σκοτάδι ἀθυμίας καὶ ἀπογοητεύσεως μὲ ἐσκέπασεν σκότος τῆς ἀθυμίας καὶ τῆς φρίκης.
ὁλόκληρον.

54,7 Καὶ εἶπα· τίς δώσει μοι 7 Καὶ εἶπα ἀπὸ μέσα μου· ποιὸς ἠμπορεῖ νὰ μοῦ δώσῃ 7 Καὶ εἶπα· Ποῖος θὰ μοῦ δώσῃ πτερὰ σὰν ἐκεῖνα τῆς ἀγρίας
πτέρυγας ὡσεὶ περιστερᾶς καὶ πτέρυγας ὡσὰν αὐτὰς τῆς ἀγρίας περιστερᾶς, διὰ νὰ περιστερᾶς, διὰ νὰ πετάξω ὡς ἐκείνη μακρὰν τοῦ ἀκαθάρτου καὶ
πετασθήσομαι καὶ καταπαύσω; πετάξω ταχέως καὶ νὰ φύγω ἀμέσως εἰς τόπον ἥσυχον μοχθηροῦ κόσμου καὶ νὰ εὕρω τόπον ἡσυχίας καὶ ἀναπαύσεως ἀπὸ
καὶ ἀσφαλῆ;

τοὺς φόβους καὶ τοὺς κινδύνους;

54,8 Ἰδοὺ ἐμάκρυνα φυγαδεύων 8 Ἰδού, ἐὰν εἶχα τέτοιες πτέρυγες, θὰ ἀπεμακρυνόμην 8 Ἐὰν τῷ ὄντι εἶχον τοιαύτας πτέρυγας, ἰδοὺ θὰ ἀπεμακρυνόμην
καὶ ηὐλίσθην ἐν τῇ
(διάψαλμα).

ἐρήμῳ. ἀπὸ τὸν τόπον αὐτόν, θὰ ἔφευγα· θὰ κατοικοῦσα εἰς φεύγων μακρὰν τῶν ἐπιβουλευόντων με ἐχθρῶν καὶ θὰ κατῴκουν εἰς
ἕνα ἔρημον καὶ ἥσυχον τόπον.

τὸ ὕπαιθρον καὶ εἰς ἔρημον τόπον.

54,9 Προσεδεχόμην τὸν σῴζοντά 9 Ἐκεῖ θὰ ἐπερίμενα τὸν σωτῆρα καὶ Θεόν μου, διὰ νὰ 9 Καὶ ἐκεῖ θὰ ἀνέμενα εἰρηνικῶς καὶ μετὰ πόθου τὸν Θεόν, ὁ ὁποῖος μὲ
με, ἀπὸ ὀλιγοψυχίας καὶ ἀπὸ μὲ ἀπαλλάξῃ ἀπὸ τὴν λιποψυχίαν μου αὐτὴν καὶ ἀπὸ σώζει ἀπὸ τὴν ὀλιγοψυχίαν ποὺ μὲ κατέλαβε, καὶ ἀπὸ τὴν σφοδρότητα
καταιγίδος.

τὴν μαινομένην ἐναντίον μου καταιγίδα τῶν ἐχθρῶν τῶν πειρασμῶν καὶ τῶν κινδύνων, ἡ ὁποία ὡς ἄλλη καταιγὶς μὲ
μου.

συγκλονίζει.

54,10 Καταπόντισον, Κύριε, καὶ 10 Καταπόντισέ τοὺς καὶ ἐξαφάνισέ τοὺς, Κύριε, εἰς τὰ 10 Καταπόντισε, Κύριε, ὡς εἰς βυθὸν θαλάσσης τὰς συκοφαντικάς των
καταδίελε τὰς γλώσσας αὐτῶν, βάθη τῆς θαλάσσης. Φέρε σύγχυσιν καὶ ἀντιλογίαν εἰς γλώσσας, καὶ φέρε διαίρεσιν καὶ πλήρη σύγχυσιν εἰς αὐτούς, ὥστε νὰ
ὅτι

εἶδον

ἀνομίαν

ἀντιλογίαν ἐν τῇ πόλει.

καὶ τὰς γλώσσας των, διότι ἐγὼ εἶδα ὅτι ἐξ αἰτίας των εἰς διασπασθῇ ἡ εἰς τὸ κακὸν ἐγκληματικὴ συμφωνία τῶν παρανόμων
τὴν Ἱερουσαλὴμ ὑπάρχουν παρανομίαι, φιλονεικίαι καὶ τούτων ἀνθρώπων, διότι αὐτοὶ μὲ τὰς διαβολάς των διέφθειραν τὴν
διαπληκτισμοί.

πόλιν, καὶ βλέπω τώρα ἐν αὐτῇ νὰ ἐπικρατῇ παρανομία καὶ ἡ
παραβίασις τῶν νόμων καὶ ὁ ἐκ τῆς ἀντιλογίας διχασμὸς καὶ
διαπληκτισμός.

54,11

Ἡμέρας

καὶ

νυκτὸς 11 Ἡμέραν καὶ νύκτα μαίνεται ἡ παρανομία γύρω ἀπὸ 11 Ἡμέραν καὶ νύκτα ὁ διαπληκτισμὸς καὶ ἡ ἀντιλογία αὐτὴ τὴν

κυκλώσει αὐτὴν ἐπὶ τὰ τείχη τὰ τείχη τῆς Ἱερουσαλήμ. Ἐντὸς δὲ τῆς πόλεως κυκλώνει καὶ κάμνει τὸν γῦρον της ἐπὶ τῶν τειχῶν της, ὡς ἄλλο
μέσῳ αὐτῆς

ἐσωτερικὸν καὶ τὸ κέντρον τῆς πόλεως κυριαρχεῖ ἡ παραβίασις τῶν
νόμων καὶ ἡ καταπίεσις τῶν φιλησύχων καὶ ὁ ἐκβιασμὸς αὐτῶν καὶ
πᾶν εἶδος ἀδικίας.
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αὐτῆς, καὶ ἀνομία καὶ κόπος ἐν ἐπικρατεῖ τέτοια καταπίεσις καὶ μόχθος καὶ παρανομία ἐχθρικὸν στράτευμα πολιορκοῦν αὐτήν, καθ’ ὃν χρόνον εἰς τὸ

54,12

καὶ

ἀδικία,

καὶ

οὐκ 12 καὶ ἀδικία, ὥστε καὶ εἰς αὐτὰς τὰς δημοσίας 12 Καὶ δὲν ἔλειψεν ἀπὸ τὰς πλατείας τῆς ἀναφανδὸν καὶ ἀναιδῶς

ἐξέλιπεν ἐκ τῶν πλατειῶν αὐτῆς πλατείας δὲν ἔλειψεν ὁ παράνομος τόκος καὶ ἡ διεξαγομένη ἡ τοκογλυφία καὶ ἡ ἀπάτη.
τόκος καὶ δόλος.

δολιότης, ἀλλὰ διενεργεῖται μὲ θρασύτητα.

54,13 Ὅτι εἰ ἐχθρὸς ὠνείδισέ με, 13 Ἡ κατάθλιψίς μου εἶναι πολὺ μεγάλη, διότι ἐὰν ἐπὶ 13 Βλέπω αὐτὰ καὶ θλίβομαι. Ἀλλ’ ἀδημονῶ ἀκόμη περισσότερον, διότι
ὑπήνεγκα ἄν, καὶ εἰ ὁ μισῶν ἐπ' τέλους ἔνας ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς μου μὲ ὕβριζε, θὰ ἐὰν ὁ ἀπ’ ἀρχῆς καὶ φανερὰ κεκηρυγμένος ἐχθρός μου μὲ ὕβριζε καὶ
ἐμὲ

ἐμεγαλορρημόνησεν, ὑπέφερα μὲ ὑπομονὴν τὴν ὕβριν. Καὶ ἂν ἄνθρωπος, ὁ μὲ περιεφρόνει, θὰ τὸ ὑπέφερα εὐκόλως· καὶ ἐὰν ἐκεῖνος, ποὺ πρὸ

ἐκρύβην ἂν ἀπ' αὐτοῦ.

ὁποῖος μὲ μισεῖ, ἐξανίστατο μὲ θρασύτητα ἐναντίον πολλοῦ μὲ μισεῖ, ἐξανίστατο κατ’ ἐμοῦ θρασὺς καὶ μὲ γλῶσσαν
μου καὶ ἐκομπορρημονοῦσε, ἐγὼ θὰ ἐκρυπτόμην ἀπὸ ἀσυγκράτητον
αὐτόν.

ἐξεστόμιζε

χυδαίας

φράσεις

ἐναντίον

μου,

θὰ

ἐκρυπτόμην ἀπ’ αὐτοῦ.

54,14 Σὺ δέ, ἄνθρωπε ἰσόψυχε, 14 Αὐτοὶ εἶναι ἐχθροί μου. Σὺ ὅμως, ὦ ἄνθρωπε, τὸν 14 Ἀλλ’ αὐτός, ποὺ ἔκαμεν αὐτά, ἦσο σύ, ὦ ἄνθρωπε, ὁ ὁποῖος
ἡγεμών μου καὶ γνωστέ μου,

ὁποῖον ἐθεωροῦσα καὶ ἀγαποῦσα ὡσὰν τὸν ἑαυτόν ἀπήλαυες τῆς μεγίστης ἐκτιμήσεώς μου, μέχρι σημείου νὰ σὲ θεωρῶ
μου, ἄρχοντά μου καὶ σύμβουλέ μου, φίλε μου καὶ ἴσον πρὸς τὸν ἑαυτόν μου καὶ νὰ σὲ ἔχω σύμβουλον καὶ ὁδηγόν μου εἰς
γνωστέ μου,

τὰς ὑποθέσεις τοῦ κράτους μου, φίλον μου στενὸν καὶ ἐπιστήθιον.

54,15 ὃς ἐπὶ τὸ αὐτῷ ἐγλύκανάς 15 σὺ ὁ ὁποῖος συνέτρωγες μαζῆ μου καὶ μὲ τὴν 15 Ἦσο σύ, ὁ ὁποῖος συνέτρωγες μαζί μου ἐπὶ τῆς τραπέζης καὶ μοῦ
μοι ἐδέσματα, ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ παρουσίαν σου ἐγλύκαινες τὰ φαγητά μου, σὺ μὲ τὸν ἐγλύκαινες τὰ φαγητὰ μὲ τὴν εὐχάριστον καὶ πολυπόθητόν μοι
Θεοῦ ἐπορεύθημεν ἐν ὁμονοίᾳ.

ὁποῖον ἀνέβαινα εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ μὲ τόσην παρουσίαν σου. Καὶ εἰς αὐτὸν τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ ἐπηγαίναμεν, ὡς
ἀγάπτην καὶ ὁμόνοιαν, ἔπραξες αὐτό;

ἀχώριστοι καὶ ὁμονοοῦντες φίλοι, διὰ να λατρεύσωμεν ἀπὸ συμφώνου
αὐτόν.

54,16 Ἐλθέτω δὴ θάνατος ἐπ' 16 Ἂς πέσῃ, λοιπόν, ἐναντίον αὐτῶν ὁ θάνατος. Ἂς 16 Ἂς ἔλθῃ λοιπὸν θάνατος ἐπὶ τῶν ἀποστατῶν τούτων, ποὺ
αὐτούς, καὶ καταβήτωσαν εἰς ἀνοίξῃ ὁ ᾅδης τὸ στόμα του καὶ ἂς καταβοῦν, καὶ αὐτοὶ ἀκολουθοῦν τὸν ἐπαίσχυντον αὐτὸν προδότην μου, καὶ ἂς καταβοῦν
ᾅδου ζῶντες, ὅτι πονηρία ἐν ταῖς καὶ ὁ προδότης, ζωντανοὶ εἰς τὸν τάφον. Διότι μόνον ζωντανοὶ εἰς τὸν Ἅδην, ὅπως ἄλοτε ὁ Κορὲ καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ. Διότι εἰς
παροικίαις

αὐτῶν

ἐν

μέσῳ πονηρία καὶ κακία ὑπάρχει ἀνάμεσά των καὶ εἰς τὰς τὰς κατοικία των δὲν κυριαρχεῖ ἄλλο τι μεταξύ των παρὰ ἡ πονηρία.

αὐτῶν.
Ἐγὼ

ἐκέκραξα,

πρὸς
καὶ

τὸν
ὁ

Θεὸν 17 Ἐγὼ ὅμως πρὸς τὸν Θεὸν μὲ πίστιν ἔκραξα καὶ ὁ 17 Ἐγὼ ὅμως δὲν ἐζήτησα μὲ ἄλλας πονηρίας νὰ ἀνταπεξέλθω κατὰ
Κύριος Κύριος ἤκουσε τὴν προσευχήν μου.

εἱσήκουσέ μου.

τῆς κακίας καὶ ἁμαρτίας των, ἀλλ’ ἐφώναξα διὰ θερμῆς προσευχῆς
πρὸς τὸν Θεόν, καὶ ὁ Κύριος, ἔχω πεποίθησιν, ὅτι θὰ μὲ εἰσακούσῃ.

54,18 Ἑσπέρας καὶ πρωῒ καὶ 18 Τὴν ἑσπέραν καὶ τὸ πρωῒ καὶ τὴν μεσημβρίαν, καθ' 18 Καθ’ ὅλον τὸ εἰκοσιτετράωρον τῆς ἡμέρας, ἀφ’ ὅτου κατὰ τὸ
μεσημβρίας
ἀπαγγελῶ,

δηγήσομαι
καὶ

καὶ ὅλην τὴν ἡμέραν, ἐγὼ θὰ διηγοῦμαι πρὸς τὸν Κύριον ἑσπέρας ἀρχίζει αὕτη καὶ μέχρι τοῦ νὰ ξημερώσῃ κατὰ τὴν πρωΐαν καὶ

εἰσακούσεται τὰς συμφοράς μου. Θὰ ἀναγγέλλω εἰς αὐτὸν τὴν κατὰ τὴν μεσημβρίαν, θὰ διηγοῦμαι εἰς τὸν Κύριον τὰ δεινά μου καὶ
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54,17

κατοικίας των.

τῆς φωνῆς μου.

θλιβερὰν κατάστασίν μου μὲ τὴν προσευχήν μου καὶ τὰς δολοπλοκίας των καὶ θὰ ἀναγγέλλω εἰς αὐτὸν ταῦτα, ἱκετεύων
πιστεύω ὅτι θὰ προσέξῃ τὴν φωνήν μου.

τὴν βοήθειάν του, καὶ ὁ Κύριος θὰ εἰσακούσῃ τὴν φωνήν μου καὶ θὰ
κάμῃ δέκτην τὴν προσευχήν μου.

54,19 Λυτρώσεται ἐν εἰρήνῃ τὴν 19 Πιστεύω δὲ ἀπολύτως, ὅτι ὁ Θεὸς θὰ ἀπαλλάξῃ τὴν 19 Καὶ θὰ ἐλευθερώσῃ τὴν ψυχήν μου ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς ποὺ μὲ
ψυχήν μου ἀπὸ τῶν ἐγγιζόντων ζωήν μου ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους αὐτούς, οἱ ὁποῖοι μὲ ἐπλησίασαν καὶ ἀπὸ κοντὰ πλέον μὲ προσβάλλουν, χαρίζων εἰρήνην
μοι, ὅτι ἐν πολλοῖς ἦσαν σὺν πλησιάζουν μὲ ἐχθρικὰς διαθέσεις, ὅσον πολλοὶ καὶ ἂν εἰς ἐμέ· ναί· αὐτὸς καὶ μόνος θὰ τὴν ἐλευθερώσῃ, διότι εἶναι
ἐμοί.

εἶναι ἐναντίον μου καὶ θὰ μοῦ χαρίσῃ εἰρήνην καὶ πολυάριθμοι καὶ μετὰ πολλῶν συμμάχων οἱ κατ’ ἐμοῦ πολεμοῦντες.
ἀσφάλειαν.

54,20 Εἰσακούσεται ὁ Θεὸς καὶ 20 Ὁ Θεὸς θὰ ἀκούσῃ μὲ εὐμένειαν τὴν δέησίν μου. 20 Θὰ εἰσακούσῃ ὁ Θεὸς τὴν δέησίν μου καὶ θὰ ταπεινώσῃ αὐτοὺς ὁ
ταπεινώσει αὐτοὺς ὁ ὑπάρχων Αὐτὸς ὁ προαιώνιος Κύριος, θὰ κατεξευτελίσῃ τοὺς Κύριος, ὁ ὁποῖος ὑπάρχει καὶ βασιλεύει πρὸ τῶν αἰώνων, χωρὶς να
πρὸ τῶν αἰώνων. (διάψαλμα). ἐχθρούς μου, θὰ τοὺς ταπεινώσῃ, διότι καμμία ἀλλαγὴ δύναται κανεὶς νὰ διαταράξῃ καὶ νὰ προσβάλῃ τὸ κράτος του. Ναί· θὰ
Οὐ

γάρ

ἐστιν

ἀντάλλαγμα,

αὐτοῖς καὶ μεταβολὴ πρὸς τὸ καλύτερον δὲν ὑπάρχει εἰς ταπεινώσῃ αὐτοὺς ὁ Κύριος, διότι δὲν ὑπάρχει εἰς αὐτοὺς ἠθικὴ

ὅτι

οὐκ αὐτούς. Καμμία διόρθωσις δὲν παρατηρεῖται, διότι δὲν βελτίωσις ἢ ἀλλαγὴ καὶ μεταβολὴ τῶν πονηρῶν διαθέσεων καὶ τῆς

ἐφοβήθησαν τὸν Θεόν.

ἐφοβήθησαν οὔτε καὶ φοβοῦνται τὸν Κύριον.

κακοτρόπου διαγωγῆς των, ἐπειδὴ δὲν ἐφοβήθησαν ποτὲ τὸν Θεόν.

54,21 Ἐξέτεινε τὴν χεῖρα αὐτοῦ 21 Ὁ Κύριος ἄπλωσε τὴν παντοδύναμον δεξιάν του, διὰ 21 Ἐξήπλωσεν ὁ Θεὸς τὴν πανίσχυρον χεῖρα τοὑ, διὰ νὰ δώσῃ τὴν
ἐν τῷ ἀποδιδόναι· ἐβεβήλωσαν νὰ ἀποδώσῃ εἰς αὐτοὺς τὴν δικαίαν τιμωρίαν, διότι πρέπουσαν εἰς αὐτοὺς ἀνταπόδοσιν καὶ τιμωρίαν. Ἠσέβησαν πρὸς τὴν
τὴν διαθήκην αὐτοῦ.

κατεφρόνησαν

καὶ

κατεπάτησαν

ἀναιδῶς

τὴν διαθήκην του καὶ ἠθέτησαν αὐτήν.

διαθήκην του.
54,22 Διεμερίσθησαν ἀπὸ ὀργῆς 22 Ἐξέσπασεν ὅμως ἡ ὀργὴ τοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου 22 Διεμελίσθησαν καὶ ἐσχίσθησαν εἰς κομμάτια ἀπὸ τὴν ὀργὴν τοῦ
τοῦ

προσώπου

ἤγγισεν

ἡ

αὐτοῦ,

καρδία

καὶ ἐναντίον των. Διεμελίσθησαν καὶ ἐξεσχίσθησαν εἰς προσώπου του. Καὶ ὅμως εἶχον προσεγγίσει μεταξύ των αἱ καρδίαι

αὐτῶν· κομμάτια ἐκεῖνοι, τῶν ὁποίων ἡ καρδία εἶχεν ἐνωθῆ εἰς των, καὶ ὅταν ἐπρόκειτο νὰ διαπράξουν τὸ κακόν, ἐφαίνοντο

ἠπαλύνθησαν οἱ λόγοι αὐτοῦ συνωμοσίαν ἐναντίον μου. Οἱ λόγοι τοῦ ἀρχηγοῦ των ἀδιάσπαστοι. Οἱ λόγοι τοῦ ἐπὶ κεφαλῆς των προδότου ἦσαν ἁπαλοὶ καὶ
ὑπὲρ ἔλαιον, καὶ αὐτοὶ εἰσι καὶ προδότου ἦσαν γλυκεῖς, ἁπαλοὶ περισσότερον ἀπὸ ἱλαροὶ σὰν ἔλαιον, κατὰ βάθος ὅμως ἦσαν βολίδες καὶ φαρμακερὰ
βολίδες.

τὸ ἔλαιον. Εἰς τὴν πραγματικότητα ὅμως ἦσαν βέλη.
φαρμακερὰ βέλη.

μέριμνάν σου, καὶ αὐτὸς σὲ μέριμνάν σου διὰ τὴν σωτηρίαν καὶ ἀσφάλειάν σου εἰς τῆς ἀσφαλείας καὶ σωτηρίας σου, καὶ αὐτὸς θὰ σὲ διαθρέψῃ· δὲν θὰ
διαθρέψει· οὐ δώσει εἰς τὸν τὸν Κύριον καὶ αὐτὸς θὰ σὲ διαθρέψῃ καὶ θὰ ἐπιτρέψῃ ἐκεῖνος νὰ καταλάβῃ τὸν δίκαιον ταραχὴ καὶ δοκιμασία μὴ
αἰῶνα σάλον τῷ δικαίῳ.

συντηρήσῃ τὴν ζωήν σου. Αὐτὸς δὲν θὰ ἐπιτρέψῃ νὰ ἔχουσα τέλος καὶ αἰσίαν ἔκβασιν.
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54,23 Ἐπίρριψον ἐπὶ Κύριον τὴν 23 Ρίψε, ὦ ψυχή μου, τὴν φροντίδα σου καὶ τὴν 23 Ρίψε, ὦ ψυχή μου, ἐπὶ τοῦ Κυρίου τὴν φροντίδα καὶ μέριμναν περὶ

ἐπιπέσῃ εἰς τὸν δίκαιον ἀδιάκοπος καὶ συνεχὴς ταραχὴ
σὰν τὰ κύματα τῆς τρικυμισμένης θαλάσσης. Ἀλλὰ θὰ
δώσῃ αἰσίαν ἔκβασιν εἰς τὴν περιπέτειάν του.
54,24 Σὺ δέ, ὁ Θεός, κοιτάξεις 24 Σὺ δέ, ὦ Θεέ μου, θὰ κατακρημνίσῃς καὶ θὰ 24 Σὺ δέ, ὦ Θεέ, θὰ καταρρίψῃς καὶ θὰ καταθάψῃς τοὺς ἐπιβούλους καὶ
αὐτοὺς εἰς φρέαρ διαφθοράς· καταθάψῃς τοὺς δολίους ἐχθρούς μου εἰς φρέαρ δολίους τούτους εἰς φρέαρ ὀλέθρου καὶ φθορᾶς. Ἄνθρωποι ποὺ
ἄνδρες αἱμάτων καὶ δολιότητος καταστροφῆς καὶ ἀφανισμοῦ. Ἄνθρωποι, ποὺ χύνουν ἀρέσκονται εἰς τὸ νὰ χύνουν αἵματα καὶ νὰ χρησιμοποιοῦν δόλια μέσα
οὐ μὴ ἠμισεύσωσι τὰς ἡμέρας αἵματα ἀθώων καὶ σκέπτονται συνεχῶς δολιότητας εἰς πρὸς καταστροφὴν τοῦ πλησίον, θὰ εὔρουν βίαιον θάνατον καὶ δὲν θὰ
αὐτῶν, ἐγὼ δέ, Κύριε, ἐλπιῶ ἐπὶ βάρος τῶν ἄλλων, δὲν θὰ φθάσουν οὔτε εἰς τὸ ἥμισυ προφθάσουν οὔτε τὰς ἡμισείας ἡμέρας τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς νὰ
σέ.

τῶν ἡμερῶν τῆς ζωῆς των. Ἐγὼ ὅμως, Κύριε, ἔχω καὶ ζήσουν. Ἐγὼ δέ, Κύριε, θὰ ἔχω τὰς ἐλπίδας μου πάντοτε ἐστηριγμένας
θὰ ἔχω στηριγμένας εἰς σὲ τὰς ἐλπίδας μου πάντοτε.

εἰς σέ.

ΨΑΛΜΟΣ 55ος (νε’)
Σὲ εὐαίσθητους, ποὺ ἔχουν πληγωθεῖ ψυχικὰ ἀπὸ τοὺς συνανθρώπους τους
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

55,1 Ελέησόν με, ὁ Θεός, ὅτι Ελέησέ με, ὦ Θεέ μου, διότι, ἄνθρωπος μὲ ἐποδοπάτησε Ελέησόν με καὶ σπλαγχνίσου με, Θεέ μου, διότι ἄνθρωπος θνητός,
κατεπάτησέ με ἄνθρωπος, ὅλην κάτω εἰς τὸ χῶμα, σὰν νὰ εἶμαι σκουλήκι. Ὅλας τὰς ὅπως εἶμαι καὶ ἐγώ, μὲ κατεπάτησε, σὰν νὰ μὴ ἤμην ὅμοιός του, ἀλλ’
τὴν ἡμέραν πολεμῶν ἔθλιψέ με. ἡμέρας μὲ κατέθλιψε μὲ τὸν πόλεμον, ποὺ ἐξήγειρεν ἀσθενές τι καὶ περιφρονημένον σκωλήκιον. Καθ’ ὅλην τὴν ἡμέραν
ἐναντίον μου.

πολεμῶν κατ’ ἐμοῦ μὲ συνέθλιψε καὶ μὲ κατεπίεσ

55,3 Κατεπάτησάν με οἱ ἐχθροί 3 Μὲ καταπατοῦν οἱ ἐχθροί μου ὅλας τὰς ἡμέρας, διότι 3 Μὲ κατεπάτησαν οἱ ἐχθροί μου καθ’ ὅλην τὴν ἡμέραν, διότι εἶναι
μου

ὅλην

τὴν

ἡμέραν,

ὅτι οἱ πολεμοῦντες με εἶναι ἰσχυροί, καὶ μὲ πολεμοῦν ἀπὸ πολλοὶ αὐτοὶ ποὺ ὠχυρωμένοι ὑψηλὰ μὲ ἔχουν ὑποκάτω καὶ μὲ

πολλοὶ οἱ πολεμοῦντές με ἀπὸ ὑψηλόν, ἀσφαλὲς καὶ ἀπρόσβλητον μέρος.

πολεμοῦν μετὰ δυνάμεως καὶ ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς.

ὕψους.
55,4 Ἡμέρας οὐ φοβηθήσομαι, 4 Ἐγὼ ὅμως ὅλας αὐτὰς τὰς ἡμέρας τοῦ πολέμου των 4 Ἀλλ’ ὅσον καὶ ἂν παραταθῇ καθ’ ὅλην τὴν ἡμέραν ὁ πόλεμός των,
ἐγὼ δὲ ἐλπιῶ ἐπὶ σέ.

δὲν τοὺς φοβοῦμαι, διότι εἰς σὲ ἔχω στηρίξει τὰς δὲν θὰ φοβηθῶ, ἀλλ’ ἐγὼ θὰ ἔχω τὰς ἐλπίδας μου εἰς σέ.

55,5 Ἐν τῷ Θεῷ ἐπαινέσω τοὺς 5 Μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ μου οἱ λόγοι αὐτοὶ θὰ 5 Καὶ διὰ τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ μου οἱ λόγοι αὐτοὶ τῆς ἐλπίδος μου
λόγους μου, ἐπὶ τῷ Θεῷ ἤλπισα, ἀποδειχθοῦν πραγματικῶς ἔπαινός μου. Εἰς τὸν Θεόν πρὸς αὐτὸν δὲν θὰ ἀποβοῦν κενὴ καύχησις, ἀλλὰ πραγματικὸς
οὐ φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοι μου ἐστήριξα τὰς ἐλπίδας μου. Δὲν θὰ φοβηθῶ, τί θὰ ἔπαινός μου. Εἰς τὸν Θεὸν ἐστήριξα τὰς ἐλπίδας μου, δὲν θὰ φοβηθῶ
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ἐλπίδας μου.

σάρξ.

σκεφθῇ καὶ θὰ πράξῃ ἐναντίον μου φθαρτὴ ἀνθρωπίνη τί κατ’ ἐμοῦ θὰ κάμῃ ἡ φθαρτὴ καὶ ἐφήμερος σὰρξ οἰουδήποτε ἐχθροῦ
σάρξ.

55,6 Ὅλην τὴν ἡμέραν τοὺς 6

Ὅλην

μου.
τὴν

ἡμέραν

ἐκεῖνοι

ἀηδίαζαν

καὶ 6 Καθ’ ὅλην τὴν ἡμέραν ἀηδίαζαν καὶ ἀπεστρέφοντο τοὺς λόγους μου

λόγους μου ἐβδελύσσοντο, κατ' ἀπεστρέφοντο τοὺς λόγους μου. Αἱ δὲ σκέψεις καὶ αἱ καὶ δὲν ἤθελαν κατ' οὐδένα τρόπον νὰ μὲ ἀκούσουν· ὅλαι των αἱ
ἐμοῦ

πάντες

οἱ

διαλογισμοὶ ἀποφάσεις των ἐστρέφοντο ἐναντίον μου, διὰ νὰ μοῦ σκέψεις καὶ οἱ συλλογισμοί των στρέφονται κατ’ ἐμοῦ, πρὸς τὸν

αὐτῶν εἰς κακόν.
55,7

κάμουν κακόν.

Παροικήσουσι

κατακρύψουσιν·
πτέρναν

μου

αὐτοὶ

σκοπὸν τοῦ νὰ μὲ κακοποιήσουν.

καὶ 7 Συναθροίζονται εἰς συνωμοσίαν, παραμονεύουν, 7 Συναθροιζόμενοι παραμονεύουν καὶ κρύπτουν τὰ διαβούλιά των καὶ
τὴν προσπαθοῦν νὰ κρύψουν τὰ πονηρά των σχέδια. Αὐτοὶ τὰς κινήσεις των· αὐτοὶ θὰ παρακολουθοῦν τὰ ἴχνη μου καὶ τὰ βήματά

φυλάξουσι, παρακολουθοῦν τὰ ἴχνη μου, ὅπως οἱ κυνηγοὶ τὰ ἴχνη μου καὶ τὴν ἐν γένει πορείαν τοῦ βίου μου, ὅπως οἱ κυνηγοὶ τὰ ἴχνη

καθάπερ ὑπέμεινα τῇ ψυχῇ μου. τῶν θηραμάτων, διὰ νὰ μὲ ἐξοντώσουν, μὲ τὴν ἰδίαν τῶν θηραμάτων των· καὶ ζητοῦν τὴν ζωήν μου μετὰ τῆς αὐτῆς
ἐπιμονήν, μὲ ὅσην ἐγὼ ἐπιμένω καὶ ἐπιζητῶ τὴν ἐπιμονῆς, μεθ’ ὅσης ἐγὼ ἐγκαρτερήσεως ἐπιζητῶ νὰ τὴν σώσω.
σωτηρίαν μου ἀπὸ σέ.
55,8 Ὑπὲρ τοῦ μηθενὸς σώσεις 8 Μηδενικὰ καὶ ἀρνητικὰ στοιχεῖα εἶναι εἰς τὴν ζωήν 8 Δὲν ἔκαμαν ποτὲ ἀγαθόν τι. Διὰ τὸ τίποτε θὰ τοὺς σώσῃς! Πῶς εἶναι
αὐτούς, ἐν ὀργῇ λαοὺς κατάξεις, των. Σύ, λοιπόν, θὰ τοὺς σώσῃς; Ὄχι βέβαια. Ἀλλὰ καὶ δυνατὸν νὰ φανῇς σωτὴρ εἰς ἀνθρώπους ἀχρήστους καὶ κακοποιούς;
ὁ Θεός.

λαοὺς ἀκόμη ὁλοκλήρους θὰ ὁδηγήσῃς εἰς τὸν ᾅδην, ὦ Ἐν τῇ δικαίᾳ σου ὀργῇ, ὦ Θεέ, θὰ καταρρίψῃς καὶ θὰ κατακρημνίσῃς
Θεέ μου, ἐν τῇ δικαίᾳ σου ὀργή.

εἰς τὸν Ἅδην ὄχι μόνον αὐτοὺς τοὺς ὀλίγους, ἀλλὰ καὶ λαοὺς
ὁλοκλήρους ἐμμένοντας εἰς τὸ κακόν.

55,9 Τὴν ζωήν μου ἐξήγγειλά 9
σοι,

ἔθου

τὰ

δάκρυά

Σοῦ

ἐξέθεσα,

Κύριε,

ὁλόκληρον

τὴν 9 Σοῦ ἐξέθηκα μίαν πρὸς μίαν τὰς δυστυχίας τοῦ βίου μου, καὶ τὰ

μου πολυβασανισμένην μου ζωήν. Σὺ δὲ ἔλαβες ὑπ' ὄψιν δάκρυα, τὰ ὁποῖα ἔχυσα, δὲν τὰ περιεφρόνησες, ἀλλὰ τὰ ἐπρόσεξες

ἐνώπιόν σου ὡς καὶ ἐν τῇ σου τὰ δάκρυά μου, σύμφωνα καὶ μὲ τὴν ὑπόσχεσίν καὶ τὰ ἔθεσες ἐνώπιόν σου, σύμφωνα καὶ μὲ τὴν ὑπόσχεσίν σου ὅτι θὰ
ἐπαγγελίᾳ σου.

σου.

εἰσακούῃς τοὺς εἰς σὲ μετὰ δακρύων προσφεύγοντας.

55,10 Ἐπιστρέψουσιν οἱ ἐχθροί 10 Οἱ ἐχθροί μου πανικόβλητοι θὰ τραποῦν εἰς φυγὴν 10 Θὰ στραφοῦν ὀπίσω καὶ θὰ τραποῦν εἰς ἐπαίσχυντον φυγὴν οἱ
μου εἰς τὰ ὀπίσω, ἐν ᾖ ἂν ἡμέρᾳ εἰς ἡμέραν, κατὰ τὴν ὁποίαν ἐγὼ θὰ ἐπικαλεσθῶ τὴν ἐχθροί μου, καθ' οἰανδήποτε ἡμέραν σὲ ἐπικαλεσθῶ. Ἰδοὺ ἐκ τῆς
ἐπικαλέσωμαί σε· ἰδοὺ ἔγνων ὅτι βοήθειάν σου. Ἰδού, ἐγνώρισα καὶ ἐπείσθην μέχρι προστασίας, τὴν ὁποίαν μοῦ παρέσχες εἰς τὸ παρελθόν, ἀλλ’ ἀσφαλῶς
Θεός μου εἶ σύ.

σήμερον, ὅτι σὺ εἶσαι ὁ Θεός μου.

θὰ μοῦ παράσχῃς καὶ εἰς τὸ μέλλον, ἔμαθον καὶ ἐκ πείρας, ἀλλὰ καὶ

55,11 Ἐπὶ τῷ Θεῷ αἰνέσω ρῆμα, 11 Εἰς δόξαν τοῦ Θεοῦ μου θὰ μελοποιήσω τὸν ὕμνον 11 Στηρίζων τὴν ἐλπίδα καὶ πεποίθησιν εἰς τὸν Θεὸν θὰ ψάλω
ἐπὶ τῷ Κυρίῳ αἰνέσω λόγον.

μου. Θὰ ψάλλω πρὸς τὸν Κύριον ἐκτενῆ δοξολογίαν.

σύντομον ρῆμα καὶ ποίημα δοξολογίας πρὸς αὐτόν. Στηρίζων τὴν
ἐμπιστοσύνην μου ἐπὶ τῆς προστασίας τοῦ Κυρίου, θὰ ψάλω πρὸς
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θὰ πληροφορηθῶ ἀκόμη περισσότερον, ὅτι Θεός μου εἶσαι σύ.

δοξολογίαν αὐτοῦ καὶ ψαλμὸν ἐκτενέστερον.
55,12 Ἐπὶ τῷ Θεῷ ἤλπισα, οὐ 12 Εἰς τὸν Θεόν μου ἤλπισα καὶ δὲν ἔχω νὰ φοβηθῶ, τί 12 Εἰς τὸν Θεὸν ἐστήριξα τὰς ἐλπίδας μου· δὲν θὰ φοβηθῶ τι κατ’ ἐμοῦ
φοβηθήσομαι

τί

ποιήσει

μοι σκέπτεται νὰ μου κάμῃ ὁ οἰοσδήποτε ἄνθρωπος.

ἄνθρωπος.

θὰ κάμῃ οἰοσδήποτε ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος πάντοτε εἶναι ἀσθενὴς καὶ
φθαρτός.

55,13 Ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, εὐχαί, ἃς 13 Ἔχω κάμει, Κύριε, τάματα, τὰ ὁποῖα μὲ ὅλην μου τὴν 13 Δὲν ἐλησμόνησα, ἀλλὰ διατηρῶ ζωηρὰς εἰς τὸ ἐσωτερικόν μου, ὦ
ἀποδώσω αἰνέσεώς σου.

καρδίαν καὶ δοξάζων τὸ ἅγιον Ὄνομά σου θὰ Θεέ μου, τὰς εὐχὰς καὶ τὰ ταξίματα, ποὺ σοῦ ἔκαμα καὶ τὰς ὁποίας ὡς
ἐκπληρώσω,

χρέος ἱερὸν θὰ σοῦ ἀποδώσω, προσφέρων εἰς σὲ θυσίας αἰνέσεως καὶ
δοξολογίας.

55,14 Ὅτι ἐρρύσω τὴν ψυχήν μου 14 διότι σὺ ἐγλύτωσες τὴν ζωήν μου ἀπὸ βέβαιον 14 Διότι ἐγλύτωσες τὴν ζωήν μου ἀπὸ βέβαιον θάνατον, τὸν ὁποῖον
ἐκ θανάτου καὶ τοὺς πόδας μου θάνατον,
ἐξ

ὀλισθήματος·

ἐνώπιον

διεφύλαξες

τοὺς

πόδας

μου

ἀπὸ εἶχον ἐτοιμάσει οἱ ἐχθροί μου, καὶ προεφύλαξας τοὺς πόδας μου ἀπὸ

εὐαρεστήσω θανατηφόρον ὀλίσθημα. Θὰ πράττω πάντοτε τὸ τοῦ νὰ ὀλισθήσουν. Θὰ πράττω πάντοτε τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιον τοῦ

Κυρίου

ἐν

ζώντων.

φωτὶ εὐάρεστον ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, ἐφ' ὅσον εὑρίσκομαι Κυρίου, ἐφ' ὅσον ἀπολαμβάνω τὸ φῶς, ποὺ φέγγει καὶ φωτίζει
ὑπὸ τὸ φῶς τοῦ ἡλίου ἐν μέσῳ τῶν ζώντων ἀνθρώπων ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ζῶσιν ἐν τῇ γῇ.
εἰς τὴν γῆν.

ΨΑΛΜΟΣ 56ος (νστ’)
Γι᾿ ἀνθρώπους ποὺ ὑποφέρουν ἀπὸ πονοκέφαλο, ἀπὸ πολλὴ στενοχώρια
Αρχαίο Κείμενο
56,1

Ελέησόν

με,

ὁ

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

Θεός, Ελέησέ με, Κύριε καὶ Θεέ μου. Δεῖξε τὴν εὐσπλαγχνίαν Ελέησόν με, ὦ Θεέ μου, ἐλήησόν με, διότι ἐπὶ σοῦ ἐστήριξε πᾶσαν τὴν

ἐλέησόν μέ, ὅτι ἐπὶ σοὶ πέποιθεν σου καὶ τὸ ἔλεός σου εἰς ἐμέ, διότι ἐγὼ εἰς σὲ ἔχω πεποίθησίν της ἡ ψυχή μου καὶ εἰς τὴν δύσκολον αὐτὴν περίστασιν,
ἡ ψυχή μου καὶ ἐν τῇ σκιᾷ τῶν στηρίξει τὴν πεποίθησίν μου καὶ κάτω ἀπὸ τὴν ποὺ μὲ εὗρε, θὰ ἐλπίσω εἰς τὴν κραταιὰν σκέπην καὶ προστασίαν τῆς
πτερύγων σου ἐλπιῶ, ἕως οὗ προστατευτικὴν σκιὰν τῶν παντοδυνάμων πτερύγων προνοίας σου, ὅπως οἱ νεοσσοὶ τῶν ὀρνίθων κάτω ἀπὸ τὰς πτέρυγας
παρέλθῃ ἡ ἀνομία.

σου ἐλπίζω ὅτι θὰ διαφυλαχθῶ ἀσφαλής, ἕως ὅτου τῶν μητέρων των ζητοῦν τὴν ἀσφάλειάν των. Εἰς αὐτὴν θὰ ἐλπίσω,
παρέλθῃ ὁ κίνδυνος, τὸν ὁποῖον οἱ ἄνομοι ἔχουν στήσει ἕως ὅτου παρέλθῃ ὁ κίνδυνος, τὸν ὁποῖον ἡ ἄνομος ἐπιβουλὴ τῶν
ἐχθρῶν μου δημιουργεῖ.

56,3 Κεκράξομαι πρὸς τὸν Θεὸν 3 Ἔκραξα καὶ κράζω ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς μου πρὸς 3 Πρὸς τὸν Θεὸν τὸν Ὕψιστον θὰ κράξω ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς μου,
τὸν Ὕψιστον, τὸν Θεὸν τὸν τὸν Θεὸν τὸν ὕψιστον, ὁ ὁποῖος πολλὲς φορὲς ἕως τώρα πρὸς τὸν Θεόν, ὁ ὁποῖος τοσάκις εἰς τὸ παρελθὸν μὲ εὐηργέτησε.
εὐεργετήσαντά με.

μὲ ἔχει εὐεργετήσει.
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ἐναντίον μου.

56,4 Ἐξαπέστειλεν ἐξ οὐρανοῦ 4 Ἔστειλεν ἀπὸ τὸν οὐρανὸν τὴν βοήθειάν του καὶ μὲ 4 Καὶ τώρα ὄχι ἐκ τῆς γῆς ἀλλ’ ἀπ' αὐτὸν τὸν οὐρανὸν ἀπέστειλε τὴν
καὶ ἔσωσέ με, ἔδωκεν εἰς ὄνειδος ἔσωσε. Θὰ κατεντροπιάσῃ καὶ θὰ κατεξευτελίσῃ καὶ βοήθειάν του καὶ ἐξησφάλισε τὴν σωτηρίαν μου· παρέδωκεν εἰς τὸ
τοὺς

καταπατοῦντάς

(διάψαλμα).

με. τώρα ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ μὲ ποδοπατήσουν ὄνειδος καὶ εἰς τὴν κα ταισχύνην τῆς ἤττης αὐτοὺς ποὺ μὲ

Ἐξαπέστειλεν

ὁ ὡς σκουλήκι. Ὁ Κύριος ἔστειλε καὶ θὰ στείλῃ τὸ ἔλεός καταπατοῦν. Ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸ ἔλεός του καὶ τὴν ἀλήθειάν του,

Θεὸς τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ τὴν του εἰς ἐμὲ καὶ θὰ φανῇ κατὰ πάντα ἀληθὴς καὶ ἡ ὁποία διαλάμπει εἰς τὴν πιστὴν τήρησιν τῶν ὑποσχέσεών του.
ἀλήθειαν αὐτοῦ

ἀξιόπιστος εἰς τὰς ὑποσχέσεις του.

56,5 καὶ ἐρρύσατο τὴν ψυχήν 5 Ἐγλύτωσε καὶ θὰ γλυτώσῃ τὴν ζωήν μου ἀπὸ 5 Καὶ ἐγλύτωσε τὴν ζωήν μου ἀπὸ ἐχθροὺς δεινοὺς καὶ θρασεῖς σὰν
μου

ἐκ

μέσου

σκύμνων. ἐχθρούς, οἱ ὁποῖοι ὁμοιάζουν μὲ ἀγρίους νεαροὺς τοὺς νεαροὺς λέοντας, ἐν μέσῳ τῶν ὁποίων εὑρέθην. Ἐκοιμύηθην καθ’

Ἐκοιμήθην τεταραγμένος· υἱοὶ λέοντας. Ἐκοιμήθην μὲ φόβον καὶ ταραχήν, διότι οἱ ὅλην τὴν νύκτα ἐν φόβῳ καὶ ἐν ταραχῇ. Διότι αὐτοὶ εἶναι ἄνθρωποι,
ἀνθρώπων, οἱ ὀδόντες αὐτῶν ἄνθρωποι αὐτοί, οἱ ἐχθροί μου, ἔχουν, ὡσὰν δόντια τῶν ὁποίων οἱ ὀδόντες εἶναι ὅπλα καὶ βέλη, καὶ ἡ γλῶσσα των
ὄπλα καὶ βέλη, καὶ ἡ γλῶσσα λεόντων, ὅπλα καὶ βέλη καὶ ἡ γλῶσσα των εἶναι μάχαιρα κοπτερὰ καὶ ἠκονισμένη, καὶ ἐκινδύνευον νὰ κατασπαραχθῶ
αὐτῶν μάχαιρα ὀξεῖα.
56,6

Ὑψώθητι

ἐπὶ

ἀκονισμένη, κοπτερὴ μάχαιρα ἐναντίον μου.

καὶ κατασφαγῶ ὑπ’ αὐτῶν.

τοὺς 6 Ἂς φανῇ καὶ πάλιν τὸ μεγαλεῖον σου, Κύριε, εἰς τὸν 6 Παρουσιάσθητι καὶ ἐμφανίσου μέγας καὶ ὑψηλὸς ἐπὶ τοῦ οὐρανοῦ, ὦ

οὐρανούς, ὁ Θεός, καὶ ἐπὶ πᾶσαν οὐρανὸν ἄνω καὶ ἡ δόξα σου κάτω εἰς ὅλην τὴν γῆν.

Θεέ, καὶ ἂς ἐκλάμψῃ ἡ ἔνδοξος δύναμις καὶ τὸ ἀκατανίκητον

τὴν γῆν ἡ δόξα σου.

μεγαλεῖον σου ἐφ' ὅλης τῆς γῆς, ἵνα τιμωρηθοῦν οἱ κακοὶ καὶ
ἐπικρατήσῃ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς τὸ θέλημά σου.

56,7 Παγίδα ἡτοίμασαν τοῖς ποσί 7 Οἱ ἐχθροί μου ἔστησαν παγίδα εἰς τὸν δρόμον μου καὶ 7 Παγίδα παρεσκεύασαν διὰ τοὺς πόδας μου, διὰ νὰ σκοντάψω καὶ
μου καὶ κατέκαμψαν τὴν ψυχήν μὲ τὰς ἐπιβουλάς των κατέκαμψαν καὶ ἀπεθάρρυναν συλληφθῶ ἐν αὐτῇ. Καὶ πρὸς καιρὸν ἐλύγισαν καὶ ἀπεθάρρυναν τὴν
μου· ὤρυξαν πρὸ προσώπου μου τὴν ψυχήν μου. Ἤνοιξαν ἐνώπιόν μου βορβορώδη ψυχήν μου· ἔκαμαν πρὸ ἐμοῦ βαθὺν καὶ ὀλέθριον λάκκον, γεμᾶτον
βόθρον καὶ ἐνέπεσαν εἰς αὐτόν. λάκκον, διὰ νὰ πέσω εἰς αὐτόν. Ἀλλὰ ἔπεσαν οἱ ἴδιοι ἀπὸ λάσπην, ἀλλ’ ἔπεσαν αὐτοὶ καὶ ὄχι ἐγὼ μέσα εἰς αὐτόν.
(διάψαλμα).

ἐντὸς αὐτοῦ.

56,8 Ἑτοίμη ἡ καρδία μου, ὁ 8 Καὶ τώρα ἡ καρδία μου μὲ τὴν πίστιν καὶ τὸ θάρρος 8 Καὶ τώρα, ὦ Θεέ μου, ἡ καρδία μου ἀνέλαβε καὶ εἶναι ἑτοίμη καὶ
Θεός, ἑτοίμη ἡ καρδία μου, της εἰς σέ, εἶναι ἑτοίμη νὰ νικήσῃ τοὺς πειρασμούς, νὰ ἀκλονήτως ἐστηριγμένη ἐπὶ σοῦ. Εἶναι ἀκλόνητος πλέον καὶ ἑδραία ἡ
ᾄσομαι καὶ ψάλω ἐν τῇ δόξῃ ἀντιμετωπίσῃ τοὺς κινδύνους. Ἐγὼ θὰ σὲ δοξολογῶ μὲ καρδία μου. Θὰ ἀναπέμψω ᾆσμα εὐχαριστίας καὶ θὰ ψάλω μὲ τὴν
τὸ στόμα μου καὶ θὰ συνθέτω ὕμνους μὲ τὰ μουσικὰ ψυχήν μου, ἥτις εἶναι ἡ δόξα καὶ τὸ πολυτιμότερον συστατικὸν τῆς
ὄργανα εἰς δόξαν σου.

ὑπάρξεώς μου.

56,9 Ἐξεγέρθητι, ἡ δόξα μου· 9 Σήκω ἐπάνω, ὦ ψυχή μου. Σηκωθῆτε καὶ σεῖς τὰ 9 Σήκω ἐπάνω ἄγρυπνος καὶ πρόθυμος, ὦ ψυχή μου· παύσατε νὰ
ἐξεγέρθητι,

ψαλτήριον

καὶ μουσικὰ ὄργανα, ψαλτήριον καὶ κιθάρα. Πολὺ πρωῒ θὰ σιγᾶτε καὶ σεῖς, ὦ ὄργανά μου· τὸ ψαλτήριον καὶ ἡ κιθάρα μου. Θὰ

κιθάρα· ἐξεγερθήσομαι ὄρθρου. σηκωθῶ, θὰ σὲ δοξολογήσω, Κύριε,

σηκωθῶ πολὺ πρωΐ, προτοῦ ὁ ἥλιος ἀνατείλῃ.
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μου.

56,10 Ἐξομολογήσομαί σοι ἐν 10 ἀνάμεσα εἰς πολλοὺς λαούς, θὰ ψάλλω εἰς σὲ 10 Θὰ σὲ δοξολογήσω μεταξὺ λαῶν, Κύριε, θὰ ψάλω μελῳδικῶς πρὸς
λαοῖς,

Κύριε,

ψαλῶ

σοι

ἐν ἀνάμεσα εἰς πολλὰ ἔθνη,

δόξαν σου ἐν μέσῳ τῶν ἐθνῶν.

ἔθνεσιν,
56,11 ὅτι ἐμεγαλύνθη ἕως τῶν 11 διότι ἡ εὐσπλαγχνία σου καὶ τὸ ἔλεός σου 11 Διότι εἶναι μέγα τό ἔλεός σου καὶ ὑψοῦται μέχρι τῶν οὐρανῶν
οὐρανῶν τὸ ἔλεός σου καὶ ἕως ἐμεγαλύνθησαν καὶ ὑψώθησαν ἕως εἰς τοὺς οὐρανούς, ὑπερπληροῦν τὰ σύμπαντα, καὶ ἡ φιλαλήθειά σου καὶ ἢ ἀξιοπιστία
τῶν νεφελῶν ἡ ἀλήθειά σου.

καὶ ἡ ἀξιοπιστία τῶν ὑποσχέσεών σου καὶ ἡ ἀλήθειά σου φθάνει ἕως τὰ συννεφα.
σου ἀνέβη ἕως τὰ νέφη τοῦ οὐρανοῦ.

56,12

Ὑψώθητι

ἐπὶ

τοὺς 12 Ἄς ὑψωθῇ καὶ ἂς λάμψῃ τὸ μεγαλεῖον σου, ὦ Θεέ, 12 Ἐμφανίσου ὅπως εἶσαι μέγας καὶ ὑψηλὸς ἐπὶ τοῦ οὐρανοῦ, ὦ Θεέ,

οὐρανούς, ὁ Θεός, καὶ ἐπὶ πᾶσαν ὑπεράνω ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς καὶ ἡ δόξα σου ἂς ἁπλωθῇ καὶ ἂς ἐκλάμψῃ ἡ ἔνδοξος δύναμις καὶ τὸ ἀκατανίκητον μεγαλεῖον
τὴν γῆν ἡ δόξα σου.

εἰς ὅλην τὴν γῆν.

σου ἐφ’ ὅλης τῆς γῆς, ἵνα καὶ ἐπ’ αὐτῆς ἔλθῃ ἡ βασιλεία σου.

ΨΑΛΜΟΣ 57ος (νζ’)
Γιὰ νὰ ἔλθουν εὐνοϊκὰ τὰ πράγματα σ᾿ ἐκείνους ποὺ ἐνεργοῦν γιὰ τὸ καλό, νὰ ἐμποδίσει ὁ Θεὸς κάθε πονηρὴ ἐνέργεια δαιμόνων ἢ φθονερῶν ἀνθρώπων
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

57,1 Κἰ ἀληθῶς ἄρα δικαιοσύνην Λαλεῖτε πράγματι καὶ ἀληθείᾳ, ὦ κριταὶ τοῦ Ἰσραήλ, Εἶναι πραγματικῶς ἀληθὲς ὅτι λαλεῖτε τὸ δίκαιον, ὦ σεῖς παράνομοι
λαλεῖτε; Εὐθείας κρίνετε οἱ υἱοὶ καὶ ἐφαρμόζετε δικαιοσύνην; Ἐκδίδετε σεῖς, υἱοὶ τῶν κριταί; Ἐκφέρετε λοιπόν, ὦ ἄνθρωποι, δικαίας καὶ εὐθείας κρίσεις καὶ
τῶν ἀνθρώπων;

ἀνθρώπων, δικαίας ἀποφάσεις;

ἀποφάσεις;

57,3 Καὶ γὰρ ἐν καρδίᾳ ἀνομίαν 3 Ὄχι. Διότι μὲ τὴν καρδίαν καὶ τὸν νοῦν σας 3 Ὄχι, δὲν λαλεῖτε δικαιοσύνην καὶ δὲν κρίνετε εὐθέως. Διότι ἐν τῇ
ἐργάζεσθε ἐν τῇ, ἀδικίαν αἱ ἐπεξεργάζεσθε τὴν ἀδικίαν εἰς τὴν ἱερὰν χώραν τῆς καρδίᾳ σας σκέπτεσθε καὶ συλλογίζεσθε, πῶς θὰ ἐργασθῆτε ἐν τῇ γῇ
χεῖρες ὑμῶν συμπλέκουσιν.

Παλαιστίνης. Τὰ δὲ χέρια σας ἐξυφαίνουν δολίας τὴν ἀνομίαν, καὶ αἱ χεῖρες σας μὲ εὐφυεῖς καὶ περιτέχνους
ἀδικίας εἰς βάρος τῶν ἄλλων.

Ἀπηλλοτριώθησαν

ἁμαρτωλοὶ

ἀπὸ

ἐπλανήθησαν

ἀπὸ

οἱ 4 Οἱ ἁμαρτωλοὶ αὐτοὶ δικασταὶ ἀπεξενώθησαν ἀπὸ τὸν 4 Ἀπεξενώθησαν ἀπὸ τὸν Θεὸν οἱ ἁμαρτωλοὶ καὶ ἄδικοι αὐτοὶ κριταὶ

μήτρας, Θεόν, ἀπὸ τὴν ἐποχὴν ἀκόμη κατὰ τὴν ὁποίαν ἀπ’ αὐτῆς τῆς στιγμῆς, κατὰ τὴν ὁποίαν συνελήφθησαν ἐν τῇ μήτρᾳ,
γαστρός, συνελήφθησαν ἔμβρυα εἰς τὴν μήτραν. Ἐπλανήθησαν ἐπλανήθησαν εἰς τὴν ὁδὸν τῆς ἀδικίας, ἀφ’ ὅτου ἦσαν ἐν τῇ κοιλίᾳ τῆς

ἐλάλησαν ψευδῆ.

ἐκ κοιλίας μητρός, ἐλάλησαν καὶ λαλοῦν συνεχῶς μητρός των, αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι ἀνέκαθεν λέγουν ψεύματα.
ψέματα.

57,5 Θυμὸς αὐτοῖς κατὰ τὴν 5 Ἀγρία μανία τοὺς κατέχει διὰ τὸ κακόν, ὥστε νὰ 5 Ὑπάρχει εἰς αὐτοὺς ἐπιμονὴ καὶ μανία, ὅπως χύσουν τὸ
ὁμοίωσιν

του

ὄφεως,

ὡσεὶ ὁμοιάζουν μὲ φίδια, μὲ ἀσπίδα κωφήν,

θανατηφόρον των δηλητήριον, ὅμοία πρὸς τὴν μανίαν τοῦ ὄφεως,
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57,4

στρεψοδικίας, τὰς ὁποίας ἐπινοεῖτε, διαπράττουν ἀδικίας.

ἀσπίδος κωφῆς καὶ βυούσης τὰ

ἐπίμονος κακία, ὡσὰν τῆς ἀσπίδος τῆς κωφῆς ἡ ὁποία κλείει τὰ ὦτα

ὦτα αὐτῆς,

της

57,6

ἥτις

οὐκ

εἰσακούσεται 6 ποὺ κλείει τὰ αὐτιά της καὶ δὲν θέλει νὰ ἀκούσῃ τὰς 6 καὶ ἀσυγκράτητος ὁρμᾷ νὰ χύσῃ τὸ δηλητήριόν της καὶ ἡ ὁποία δὲν

φωνῆς

ἀπᾳδόντων, γοητευτικὰς ᾠδὰς τῶν μάγων, μὲ τὰς ὁποίας ὁ θὰ ἀκούσῃ τὴν φωνὴν αὐτῶν, ποὺ μὲ γοητείας καὶ ἐπῳδὰς μαγικὰς

φαρμακοῦται
παρὰ

φαρμακευομένη πεπειραμένος γόης προσπαθεῖ νὰ τὴν καταπραΰνῃ.

σοφοῦ.

(Ἄλλαι

προσπαθοῦν νὰ τὴν γοητεύσουν καὶ νὰ τὴν ἀποκοιμίσουν, ἀλλὰ

γρ.

ματαίως παρέχεται εἰς αὐτὴν ἡ ἐπῳδὸς ὡς φάρμακον πραϋντικόν, διὰ

Φαρμάκου τε φαρμακευομένου

τοῦ ὁποίου σοφὸς καὶ πεπειραμένος γόης καὶ φαρμακεὺς ζητεῖ νὰ τὴν

ἢ φαρμακοῦ φαρμακευομένου).

πραΰνῃ. Οὕτω καὶ αὐτοὶ πεισμόνως χύνουν τὸ δηλητήριον τῆς ἀδικίας
καὶ κακοποιΐας των, μὴ ἀκούοντες καμμίαν συμβουλὴν καὶ δι' οὐδενὸς
μέσου ἀναχαιτιζόμενοι ἢ καὶ πρὸς καιρὸν ἠσυχάζοντες.

57,7 Ὁ Θεὸς συνέτριψε τοὺς 7 Ὁ Θεὸς θὰ συντρίψῃ τὰ δόντια τῶν ἀσεβῶν αὐτῶν 7 Εἶναι πλέον γεγονὸς τετελεσμένον, ὅτι ὁ Θεὸς θὰ συντρίψῃ τοὺς
ὀδόντας αὐτῶν ἐν τῷ στόματι δικαστῶν μέσα εἰς τὸ στόμα των. Θὰ καταθρυμματίσῃ ὀδόντας των μέσα εἰς τὸ στόμα των, θὰ συνθλάσῃ καὶ θὰ καταθραύσῃ
αὐτῶν, τὰς μύλας τῶν λεόντων τοὺς ὀδόντας αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι ὡσὰν ἄγριοι λέοντες ὁ Κύριος τοὺς τραπεζίτας τῶν ἀνόμων αὐτῶν κριτῶν, οἱ ὁποῖοι μὲ
συνέθλασεν ὁ Κύριος·

ἐπιζητοῦν νὰ κατασπαράξουν καὶ νὰ ἀλέσουν τὰ δύναμιν καὶ σκληρότητα λεόντων ζητοῦν νὰ καταξεσχίσουν καὶ
θύματά των.

57,8

ἐξουδενωθήσονται

ἀλέσουν εἰς τὸ στόμα των ὅλους.

ὡσεὶ 8 Θὰ σβήσουν, θὰ περάσουν, θὰ ἐξαφανισθοῦν σὰν τὸ 8 Θὰ παρέλθουν καὶ δὲν θὰ μείνῃ τίποτε ἀπὸ αὐτούς, ὅπως γρήγορα

ὕδωρ διαπορευόμενον· ἐκτενεῖ νερό, τὸ ὁποῖον τρέχει ταχέως καὶ δὲν ἐπιστρέφει. Ὁ φεύγει τὸ νερὸν εἰς χειμωνιάτικον ποτάμι, τοῦ ὁποίου ἡ κοίτη
τὸ

τόξον

αὐτοῦ

ἕως

ἀσθενήσουσιν.

οὗ Κύριος θὰ τεντώσῃ τὸ τόξον του, καὶ θὰ ρίψῃ ἐναντίον ξηραίνεται μέχρι σταγόνος, ὅταν σταματήσουν αἱ βροχαί. Θὰ τεντώσῃ
αὐτῶν τὰ βέλη του, μέχρις ὅτου ἐξασθενήσουν τελείως. ὁ Κύριος τὸ τόξον του καὶ θὰ ἐξαποστείλῃ κατ’ αὐτῶν τὴν τιμωρητικὴν
δύναμίν του μέχρις ὅτου παραλύσουν καὶ καταστοῦν ἀνίσχυροι.

57,9

Ὡσεὶ

κηρὸς

τακεὶς 9 Ὅπως λυώνει τὸ κερί, ἔτσι καὶ αὐτοὶ θὰ λυώσουν, θὰ 9 Σὰν κηρὸς ποὺ ἔλειωσεν, οὕτω θὰ ἐξοντωθοῦν. Ἔπεσεν ἐπ’ αὐτῶν τὸ

ἀνταναιρεθήσονται· ἔπεσε πῦρ διαλυθοῦν καὶ θὰ ἐξαφανισθοῦν. Φωτιὰ τῆς ὀργῆς τοῦ πῦρ τῆς θείας ὀργῆς καὶ τοὺς κατέκαυσε καὶ δὲν εἶδον πλέον τὸ φῶς
ἐπ' αὐτούς, καὶ οὐκ εἶδον τὸν Κυρίου θὰ πέσῃ ἐπάνω τους, θὰ κατακαοῦν καὶ ἔτσι τοῦ ἡλίου.
ἥλιον.

δὲν θὰ ἰδοῦν ποτὲ τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, θὰ παύσουν νὰ
ὑπάρχουν μεταξὺ τῶν ζώντων ἀνθρώπων.

ἀκάνθας αὐτῶν τὴν ράμνον, ἀκανθώδεις θάμνοι, πρὶν ἐξανθίσῃ καὶ καρποφορήσῃ προτοῦ
ὡσεὶ

ζῶντας,

ὡσεὶ

καταπίεται αὐτούς.

ἐν

ἡ

πονηρία

των

ἐξανθίσῃ

καὶ

καρποφορήσῃ,

ὡς

δι’

ὀργῇ εἰς κακὰ ἔργα ἡ πονηρία αὐτῶν, σὰν μὲ ἀσυγκράτητον ἀσυγκρατήτου κύματος ὀργῆς θὰ τοὺς καταπίῃ, πρὶν ἢ ἀποθάνουν,
κῦμα ὀργῆς θὰ τοὺς καταπίῃ ἡ θεία δικαιοσύνη.

ὅταν ἀκόμη θὰ εἶναι ζωντανοί τόσον πολὺ θὰ αἰσθανθοῦν τὴν
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57,10 Πρὸ τοῦ συνιέναι τὰς 10 Προτοῦ αὐξηθοῦν αἱ ἄκανθαι, ὥστε νὰ γίνουν 10 Προτοῦ νὰ αὐξηθοῦν αἱ ἄκανθαί των καὶ νὰ γίνουν παλίουρον,

σκληρότητα τῆς τιμωρίας.
57,11

Εὐφρανθήσεται

δίκαιος, 11 Θὰ εὐφρανθῇ ὁ δίκαιος ὅταν ἴδῃ τὴν θείαν αὐτὴν 11 Θὰ εὐφρανθῇ ὁ δίκαιος, ὅταν ἴδῃ τὴν θείαν αὐτὴν ἐκδίκησιν. Καὶ θὰ

ὅταν ἴδῃ ἐκδίκησιν· τὰς χεῖρας ἐκδίκησιν. Τόσον ἄφθονον θὰ χυθῇ τὸ αἷμα τῶν ἀδίκων ρεύσῃ τόσον ἀφθόνως ἐκ τῆς ἐκδικήσεως ταύτης τὸ αἷμα τοῦ
αὐτοῦ νίψεται ἐν τῷ αἵματι τοῦ κριτῶν, ὥστε εἰς αὐτὸ θὰ νίψῃ τὰ χέρια του ὁ δίκαιος, ἁμαρτωλοῦ, ὥστε ὁ δίκαιος θὰ νίψῃ τὰς χεῖρας του μέσα εἰς αὐτό. Θὰ
ἁμαρτωλοῦ.

ἰκανοποιημένος ἀπὸ τὴν θείαν δικαιοσύνην.

λάβῃ δηλαδὴ ὁ δίκαιος πλήρη ἱκανοποίησιν παρὰ τοῦ Κυρίου διὰ τὰς
γενομένας πρὸς αὐτὸν ἀδικίας.

57,12 Καὶ ἐρεῖ ἄνθρωπος· εἰ ἄρα 12 Καὶ τότε κάθε ἄνθρωπος θὰ πῇ: Πράγματι ὑπάρχει 12 Καὶ θὰ εἴπῃ τότε κάθε ἀνθρωπος· τῷ ὄντι ὑπάρχει καρπὸς καὶ
ἐστὶ καρπὸς τῷ δικαίῳ, ἄρα εἰς τὸν δίκαιον ἡ ἀμοιβὴ διὰ τὰ καλά του ἔργα. ἀμοιβὴ εἰς τὸν δίκαιον διὰ τὴν ἀρετήν του. Ὑπάρχει ὄντως Θεός, ὁ
ἐστὶν ὁ Θεὸς κρίνων αὐτοὺς ἐν Πράγματι ὑπάρχει ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος κρίνει καὶ ὁποῖος κρίνει τοὺς ἀδίκους κριτὰς ἐν τῇ γῇ.
τῇ γῇ.

κατακρίνει τοὺς ἀδίκους κριτὰς ἐπάνω εἰς τὴν γῆν.

ΨΑΛΜΟΣ 58ος (νη’)
Γιὰ τοὺς βουβούς, νὰ δώσει ὁ Θεὸς λαλιά
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

58,1 Εξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν Ω Θεέ μου, βγάλε με ἀπὸ τὰ χέρια τῶν ἐχθρῶν μου. Ω Θεέ μου, ἐλευθέρωσέ με ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς μου, καὶ ἀπάλλαξέ με
μου,

ὁ

Θεός,

καὶ

ἐπανισταμένων

ἐκ

ἐπ'

τῶν Γλύτωσέ με ἀπὸ τὴν ἐπιβουλὴν ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἀπὸ τὴν ἐπιβουλὴν ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἐξεγείρονται κατ’ ἐμοῦ.
ἐμὲ ἔχουν ἐξεγερθῇ ἐναντίον μου.

λύτρωσαί με·
58,3

ρῦσαί

με

ἐκ

τῶν 3 Γλύτωσέ με ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ἐργάζονται 3 Γλύτωσέ με ἀπὸ τοὺς ἐργαζομένους τὴν ἀνομίαν καὶ ἀπὸ

ἐργαζομένων τὴν ἀνομίαν καὶ τὴν ἀνομίαν. Σῶσε με ἀπὸ ἀνθρώπους αἱμοβόρους, ποὺ ἀνθρώπους αἱμοβόρους σῶσέ με.
ἐξ ἀνδρῶν αἱμάτων σῶσόν με.

σκέπτονται καὶ διαπράττουν ἐγκλήματα.

58,4 Ὅτι ἰδοὺ ἐθήρευσαν τὴν 4 Διότι ἰδού, ἔστησαν ἐνέδρας, διὰ νὰ μου πάρουν τὴν 4 Διότι ἰδοὺ ἔστησαν ἐνέδρας κατὰ τῆς ζωῆς μου, ζητοῦντες ὡς ἄλλο
ψυχήν μου, ἐπέθεντο ἐπ' ἐμὲ ζωήν. Ἐπετέθησαν ἐναντίον μου οἱ ἰσχυροὶ τῆς ἐποχῆς θήραμα νὰ μὲ συλλάβουν καὶ νὰ μὲ ἐξοντώσουν, καὶ ἐπετέθησαν
κραταιοί. Οὔτε ἡ ἀνομία μου αὐτῆς. Οὔτε ἡ παρανομία μου, οὔτε ἡ ἁμαρτία μου ἐναντίον μου ἰσχυροί, διαθέτοντες μεγάλας δυνάμεις. Τούτου δὲ αἰτία
ὑπῆρξαν, Κύριε, αἰτία τῆς καταφορᾶς των αὐτῆς.

δὲν εἶναι, Κύριε, οὔτε κάποιον ἀνόμημά μου οὔτε κάποια ἁμαρτία ποὺ
νὰ διέπραξα ἐγώ.

58,5 ἄνευ ἀνομίας ἔδραμον καὶ 5 Μέχρι σήμερον ἐπέρασα τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου 5 Μέχρι σήμερον διήνυσα τὸ στάδιον τοῦ βίου χωρὶς ἀνομίαν καὶ
κατεύθυνα·

ἐξεγέρθητι

εἰς χωρὶς παρανομία. Ἐξ ἀντιθέτου συμπεριεφέρθην μὲ συμπεριεφέρθην μὲ εὐθύτητα καὶ εἰλικρίνειαν· ἐγέρθητι καὶ ἐλθὲ εἰς
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οὔτε ἡ ἁμαρτία μου, Κύριε·

συνάντησίν μου καὶ ἴδε.

εὐθύτητα. Σήκω, λοιπόν, Κύριε, καὶ ἔλα εἰς συνάντησίν συνάντησιν καὶ βοήθειάν μου· ἴδε εἰς ποῖον κίνδυνον εὑρίσκομαι καὶ
μου καὶ ἴδε τὸν κίνδυνον, ποὺ μὲ ἀπειλεῖ.

ποῖα δεινὰ ὑποφέρω.

58,6 Καὶ σύ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν 6 Σύ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων 6 Καὶ σύ, Κύριε, ὅστις εἶσαι ὁ Θεὸς καὶ δεσπότης τῶν ἀγγελικῶν
δυνάμεων, ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, δυνάμεων, σὺ ὁ Θεὸς τοῦ ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ, σπεῦσε ἐν δυνάμεων, ὁ Θεὸς ὁ λατρευόμενος ὑπὸ τοῦ Ἰσραήλ, σπεῦσον νὰ
πρόσχες

τοῦ

ἐπισκέψασθαι τῇ δικαιοσύνῃ σου νὰ ἐπισκεφθῇς μὲ τὴν τιμωρὸν ἐπισκεφθῇς μὲ τὴν τιμωρητικήν σου ράβδον ὅλα τὰ μακράν σου

πάντα τὰ ἔθνη, μὴ οἰκτειρήσῃς ράβδον σου ὅλα τὰ ἁμαρτωλὰ ἔθνη. Μὴ δείξῃς πλανώμενα ἔθνη, καὶ μὴ σπλαγχνισθῇς διόλου ὅλους ἐκείνους, οἵτινες
πάντας τοὺς ἐργαζομένους τὴν εὐσπλαγχνίαν πρὸς ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἐργάζονται τὴν ἄνευ τύψεως ἢ δισταγμοῦ τινος ἐργάζονται τὴν ἀνομίαν, ἀλλὰ
ἀνομίαν. (διάψαλμα).

παρανομίαν.

τιμώρησέ τους ἀλύπητα.

58,7 Ἐπιστρέψουσιν εἰς ἑσπέραν 7 Ὅπως ὁ κύων κατὰ τὴν ἑσπέραν περιέρχεται 7 Ὅπως ὁ κύων κατὰ τὴν ἑσπέραν περιέρχεται ἀναζητῶν τροφὴν εἰς
καὶ λιμώξουσιν ὡς κύων καὶ ἀναζητῶν τροφὴν εἰς τὰ ἀπορρίμματα, ἔτσι καὶ αὐτοί, τὰ σαρίδια καὶ ἀπορρίμματα τῶν σπιτιῶν καὶ διαταράττει τὴν ἡσυχίαν
κυκλώσουσι πόλιν.

διψασμένοι καὶ πεινασμένοι δι' ἀνθρώπινον αἷμα, θὰ τῶν κατοίκων μὲ τὰ ἐκ πείνης γαυγίσματά του, οὕτω καὶ αὐτοὶ
περιέλθουν τὴν πόλιν ἀναζητοῦντες τὰ θύματά των.

φεύγοντες τὸ φῶς τῆς ἀληθείας καὶ καλυπτόμενοι ὑπὸ τὸ σκότος τῆς
ὑποκρισίας καὶ ἀνειλικρινείας ἐπιστρέφουν κατὰ τὴν νύκτα καὶ
λιμώττουν διψῶντες αἷμα ἀνθρώπινον καὶ διατρέχουν τριγύρω τὴν
πόλιν, ἀναζητοῦντες τὰ θύματά των.

58,8 Ἰδοὺ ἀποφθέγξονται ἐν τῷ 8

Ἰδού,

αὐτοὶ

στόματι αὐτῶν, καὶ ρομφαία ἐν φαρμακεροὺς

ἐκτοξεύουν
καὶ

ἀπὸ

ὑβριστικοὺς

τὸ

στόμα

λόγους.

τους 8 Δὲν θὰ γαυγίσουν βέβαια ὡς ὁ κύων, ἀλλ' ἰδοὺ θὰ εἴπουν λόγους καὶ

Κοφτερὴ λέξεις μὲ τὸ στόμα των καὶ εἰς τὰ χείλη των ὑπάρχει ρομφαία καὶ

τοῖς χείλεσιν αὐτῶν, ὅτι τίς ρομφαία τὰ χείλη των. Μὲ θρασύτητα λέγουν: Ποιὸς μάχαιρα κοπτερά. Ὑβρίσατε, κακολογήσατε καὶ συκοφαντήσατε,
ἤκουσε;

μᾶς ἀκούει; Καὶ ἂν μᾶς ἀκούῃ, ἄνθρωπος ἢ Θεός, λέγουν. Διότι, ποῖος μᾶς ἀκούει; Καὶ εἰς ποῖον πρόκειται νὰ δώσωμεν
μήπως καὶ θὰ δώσωμεν λόγον;

58,9 Καὶ σύ, Κύριε, ἐκγελάσῃ 9

Σὺ

ὅμως,

Κύριε,

θὰ

τοὺς

λόγον, δι’ αὐτὰ ποὺ θὰ ἐξέλθουν ἀπὸ τὰ χείλη μας;
περιγελάσῃς.

Θὰ 9 Καὶ καθ’ ὃν χρόνον λέγουν αὐτοὶ τοὺς χλευαστικοὺς καὶ

αὐτούς, ἐξουθενώσεις πάντα τὰ ἐκμηδενίσῃς γενικῶς ὅλα τὰ εἰδωλολατρικὰ ἁμαρτωλὰ φαρμακερούς των λόγους, σύ, Κύριε, θὰ τοὺς ἐμπαίξῃς καὶ θὰ τοὺς
ἔθνη.

ἔθνη.

58,10 Τὸ κράτος μου, πρὸς σὲ 10 Τὴν δύναμίν μου, Κύριε, τὴν σωτηρίαν
ὅτι

σύ,

ὁ

καὶ 10 Τὴν δύναμιν καὶ ἐπικράτησίν μου εἰς τὴν ἰδικήν σου περιφρούρησιν

Θεός, ἀσφάλειάν μου, θὰ ἀναθέσω εἰς σέ, διότι σὺ εἶσαι ὁ καὶ προστασίαν θὰ ἀναθέσω, διότι σύ, ὦ Θεέ μου, εἶσαι ὁ βοηθὸς καὶ

ἀντιλήπτωρ μου εἶ.

Θεός μου, ὁ προστάτης καὶ ὑπερασπιστής μου.

προστάτης μου.

58,11 Ὁ Θεός μου, τὸ ἔλεος 11 Ὦ Θεέ μου, πιστεύω ἀπολύτως, ὅτι θὰ ἔλθῃ πρὸς ἐμὲ 11 Ὦ Θεέ μου, εἶμαι βέβαιος ὅτι θὰ ἀποστείλῃς ἐγκαίρως τὸ ἔλεός σου,
αὐτοῦ προφθάσει με· ὁ Θεός μου τὸ ἔλεός σου εἰς τὸν κατάλληλον καιρόν, διὰ νὰ μὲ διὰ νὰ μὲ προφθάσῃ, ὥστε νὰ μὴ πάθω τίποτε ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς μου·
δείξει μοι ἐν τοῖς ἐχθροῖς μου.

προφθάσῃ, πρὶν πάθω τι. Σύ, ὁ Θεός μου, θὰ μοῦ δείξῃς ὁ Θεός, τὸν ὁποῖον λατρεύω καὶ ἔχω ἰδικόν μου, θὰ μοῦ δείξῃ ὅ,τι εἶναι
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φυλάξω,

περιγελάσῃς, θὰ ἐκμηδενίσῃς ὅλα τὰ μακράν σου πλανώμενα ἔθνη.

τὸ ἔργον τῆς δικαιοσύνης σου ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν πρέπον καὶ δίκαιον νὰ ἐπισυμβῇ εἰς τοὺς ἐχθρούς μου.
μου.
58,12 Μὴ ἀποκτείνῃς αὐτούς, 12 Μὴ τοὺς θανατώσῃς ὅμως, Κύριε, ἀλλὰ τιμώρησέ 12 Μὴ θανατώσῃς αὐτούς, Κύριε, ἀλλὰ διὰ τῶν τιμωριῶν σου
μήποτε ἐπιλάθωνται τοῦ νόμου τους κατ' ἄλλον τρόπον, διὰ νὰ βλέπῃ τὸ ἔθνος μου τὴν ταπείνωσέ τους παραδειγματικῶς. Ποθῶ τοῦτο, ἵνα μὴ τὸ ἔθνος μου
σου· διασκόρπισον αὐτοὺς ἐν τῇ τιμωρίαν αὐτὴν καὶ μὴ λησμονῇ τὸν Νόμον σου. λησμονήσῃ τὸν νόμον σου, ἐπειδὴ δὲν θὰ ἔχῃ ζωντανὸν παράδειγμα
δυνάμει

σου

καὶ

κατάγαγε Διασκόρπισέ τους ἐν τῇ παντοδυναμία σου μακρὰν ἀπὸ τῶν ἐκδικήσεών σου· διασκόρπισέ τους διὰ τῆς δυνάμεώς σου μακρὰν

αὐτούς, ὁ ὑπερασπιστής μου, τὴν πατρίδα των. Ρίψε τους ταπεινωμένους καὶ τῆς
Κύριε.

πατρίδος

των

καὶ

κατάρριψέ

τους

τεταπεινωμένους

καὶ

ἐξευτελισμένους κάτω εἰς τὸ χῶμα, σὺ Κύριε, ποὺ εἶσαι συρομένους ἐπὶ τοῦ ἐδάφους ἐν ἀθλιότητι, ὦ Κύριε, ποὺ εἶσαι ὁ
ὁ ὑπερασπιστὴς καὶ προστάτης μου.

ὑπερασπιστὴς καὶ προστάτης μου.

58,13 Ἁμαρτία στόματος αὐτῶν, 13 Πόσον ἀηδιαστικὴ ἦτο ἡ ἁμαρτία, ποὺ ἐξεμοῦσε τὸ 13 Ὤ! πόσον ἀπεχθὴς εἶναι ἡ ἁμαρτία τοῦ στόματός των· πόσον
λόγος

χειλέων

αὐτῶν,

καὶ στόμα αὐτῶν! Πόσον πονηρὸς καὶ δόλιος ὁ λόγος τῶν δηλητηριώδης καὶ φονικὸς εἶναι ὁ λόγος τῶν χειλέων των! Καὶ ὡς ἐκ

ἐν

τῇ χειλέων των! Ἂς συλληφθοῦν αὐτοὶ μέσα εἰς τὰ δίκτυα τούτου ἂς συλληφθοῦν μὲ τὰ τῆς ὑπερηφανείας των, ταπεινούμενοι

συλληφθήτωσαν

ὑπερηφανίᾳ αὐτῶν· καὶ ἐξ ἀρᾶς τῶν ἐγωπαθῶν καὶ φθονερῶν σχεδίων των. Τὰ καὶ ἐξευτελιζόμενοι· καὶ ἀπὸ τὴν κατάραν καὶ τὸ ψεῦδος, ποὺ
καὶ ψεύδους διαγγελήσονται ἐν ἁμαρτωλὰ λόγια, μὲ τὰ ὁποῖα αὐτοὶ μὲ κατηρῶντο καὶ ἐξήρχοντο ἀπὸ τὰ χείλη των, θὰ γίνουν διάγγελμα καὶ διαλάλημα ἀνὰ
συντέλείᾳ,

ἐψεύδοντο εἰς βάρος μου, θὰ διαλαληθοῦν εἰς ὅλους τὸν κόσμον, διὰ τὴν καταστροφὴν καὶ ἀπώλειάν τους.
ἔπειτα ἀπὸ τὴν συντριβήν των.

58,14 ἐν ὀργῇ συντελείας, καὶ οὐ 14 Ἡ τιμωρία των, ἐν τῇ δικαίᾳ σου ὀργῇ, θὰ εἶναι 14 Θὰ γίνουν ἐξακουστοὶ διὰ τὸν θάνατον καὶ ἐξαφανισμόν των ὑπὸ
μὴ ὑπάρξουσι· καὶ γνώσονται, πλήρης καὶ δὲν θὰ ὑπάρχουν πλέον. Τότε θὰ μάθουν τῆς ὀργῆς τοῦ δικαίου Κριτοῦ. Καὶ δὲν θὰ ὑπάρξουν πλέον ἐπὶ τῆς γῆς.
ὅτι ὁ Θεός δεσπόζει τοῦ Ἰακὼβ ὅλοι, ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ὁ Κύριος καὶ προστάτης τῶν Καὶ διὰ τῆς τοιαύτης τιμωρίας τῶν ἀσεβῶν θὰ μάθουν ὅλοι, ὅτι ὁ Θεὸς
τῶν

περάτων

τῆς

γῆς. Ἰσραηλιτῶν, μέχρι καὶ τῶν περάτων τῆς γῆς.

(διάψαλμα).

εἶναι δεσπότης καὶ Κύριος τῶν ἀπογόνων τοῦ Ἰακώβ, ἀλλὰ καὶ ὅλων
τῶν ἀνθρώπων ποὺ κατοικοῦν μέχρι τῶν περάτων καὶ τῶν ἐσχατιῶν
τῆς γῆς.

58,15

Ἐπιστρέψουσιν

εἰς 15 Αὐτοί, ὅπως ὁ πεινασμένος κύων κατὰ τὴν ἑσπέραν 15 Σὰν κύων πεινασμένος, ποὺ ἀναζητεῖ μὲ γαυγίσμα τὴν τροφὴν

ἑσπέραν, καὶ λιμώξουσιν ὡς περιέρχεται τοὺς δρόμους εἰς ἀναζήτησιν τροφῆς του κατὰ τὴν ἑσπέραν εἰς τὰς ὁδοὺς τῆς πόλεως, οὕτω καὶ αὐτοὶ
κύων καὶ κυκλώσουσι πόλιν.

μέσα εἰς τὰ ἀπορρίμματα, ἔτσι καὶ αὐτοὶ πεινασμένοι ἐπιστρέφουν κατὰ τὴν νύκτα πρὸς ἐκτέλεσιν τῶν σκοτεινῶν σχεδίων
καὶ διψασμένοι δι' αἷμα ἀνθρώπων, θὰ περιτριγυρίζουν των ζητοῦντες νὰ χορτασθοῦν μὲ αἵματα καὶ σάρκας ἀνθρώπων, καὶ
διατρέχουν τριγύρω τὴν πόλιν ἀναζητοῦντες τὰ θύματά των.

58,16 Αὐτοὶ διασκορπισθήσονται 16 Αὐτοὶ θὰ διασκορπισθοῦν ἀπὸ ἐδῶ καὶ ἀπὸ ἐκεῖ, διὰ 16 Αὐτοὶ θὰ διασκορπισθοῦν καὶ θὰ πλανῶνται ἐδῶ καὶ ἐκεῖ, μὲ τὸν
τοῦ

φαγεῖν·

ἐὰν

δὲ

μὴ νὰ φάγουν κάποιον. Ἐὰν δὲ καὶ δὲν κορέσουν τὰ πόθον νὰ φάγουν καὶ νὰ κορέσουν τὸ μῖσος των καὶ τὰς αἱμοβόρους
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γύρω τὴν πόλιν ζητοῦντες θύματα.

χορτασθῶσι, καὶ γογγύσουσιν.

αἱμοβόρα

ἔνστικτά

των,

θὰ

γογγύζουν

καὶ

θὰ διαθέσεις των· ἀλλὰ δὲν πρόκειται νὰ χορτασθοῦν. Καὶ ἐφ’ ὅσον δὲν

γαυγίζουν.

χορτασθοῦν, θὰ γογγύζουν καὶ θὰ γαυγίζουν.

58,17 Ἐγὼ δὲ ᾄσομαι τῇ δυνάμει 17 Ἐγὼ ὅμως θὰ ψάλλω δοξολογίαν πρὸς σέ, τὸν 17 Ἐγὼ ὅμως θὰ ψάλω ᾆσμα δοξολογίας εἰς τὴν δύναμίν σου, διὰ τῆς
σου καὶ ἀγαλλιάσομαι τὸ πρωῒ παντοδύναμον Θεόν. Θὰ πλημμυρίσω ἀπὸ ἀγαλλίασιν ὁποίας ἐσώθην, καὶ θὰ γεμίσῃ τὸ πρωῒ ἡ καρδία μου ἀπὸ ἀγαλλίασιν
τὸ ἔλεός σου, ὅτι ἐγενήθης τὴν πμωΐαν, ποὺ θὰ ἴδω τὸ ἔλεός σου, διότι σὺ ὑπῆρξες διὰ τὸ παρασχεθὲν εἰς ἐμὲ ἔλεός σου. Διότι ἔγινες βοηθός μου καὶ
ἀντιλήπτωρ μου καὶ καταφυγή προστάτης μου καὶ καταφύγιόν μου εἰς περίοδον καταφύγιόν μου κατὰ τὰς ἡμέρας τῆς καταπιέσεώς μου καὶ τῶν
μου ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς μου.

θλίψεων καὶ κινδύνων.

κινδύνων μου.

58,18 Βοηθός μου εἶ, σοὶ ψαλῶ, 18 Σύ, Κύριε, εἶσαι βοηθός μου. Θὰ ψάλλω καὶ θὰ 18 Εἶσαι βοηθός μου. Πρὸς τιμὴν καὶ δοξολογίαν σου θὰ ψάλω ὕμνον,
ὅτι σύ, ὁ Θεός, ἀντιλήπτώρ μου ὑμνολογῶ σέ, διότι σὺ ἤσουνα καὶ εἶσαι ὁ προστάτης διότι σύ, ὦ Θεέ μου, εἶσαι ὁ προστάτης μου, ὁ Θεὸς τὸν ὁποῖον
εἶ, ὁ Θεός μου, τὸ ἔλεός μου.

μου, ὁ Θεός μου, γεμᾶτος ἔλεος καὶ εὐσπλαγχνίαν πρὸς λατρεύω καὶ εἰς τὸν ὁποῖον ἀνήκω, ὁ γεμᾶτος ἔλεος καὶ εὐσπλαγχνίαν
ἐμέ.

πρὸς ἐμέ.

ΨΑΛΜΟΣ 59ος (νθ’)
Γιὰ νὰ φανερώσει ὁ Θεὸς τὴν ἀλήθεια, ὅταν συκοφαντεῖται σύνολο ἀνθρώπων
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

59,1 Ο Θεός, ἀπώσω ἡμᾶς καὶ Ω Θεέ, μᾶς ἀπώθησες καὶ μᾶς ἀπεμάκρυνες ἀπὸ κοντά Ω Θεέ, μᾶς ἔσπρωξες μακρὰν ἀπὸ σοῦ καὶ ἐπέτρεψας νὰ διασπασθοῦν
καθεῖλες ἡμᾶς, ὠργίσθης καὶ σου. Μᾶς κατεκρήμνισες, ὠργίσθης ἐναντίον μας. Καὶ τὰ σύνορά μας, ὠργίσθης καθ’ ἡμῶν. Καὶ τώρα, μετὰ τὴν καθ’ ἠμῶν
οἰκτείρησας ἡμᾶς

τώρα, Κύριε, μετὰ τὴν τιμωρίαν μας, δεῖξε πρὸς ἡμᾶς τὸ τιμωρίαν σου, σπλαγχνίσου καὶ πάλιν ἠμᾶς.
ἔλεός σου καὶ τὴν εὐσπλαγχνίαν σου.

59,4 συνέσεισας τὴν γῆν καὶ 4 Συνεκλόνισες τὴν χώραν τῆς Παλαιστίνης μὲ τὴν 4 Ἔσεισας τὴν γῆν τῆς Παλαιστίνης καὶ μὲ τὴν εἰσβολὴν καὶ τὰς
συνετάραξας αὐτήν· ἴασαι τὰ ἐπιδρομὴν καὶ τὰς δηώσεις τῶν ἀλλοφύλων. Τὴν δῃώσεις τῶν ἐχθρῶν τὴν συνετάραξας ὡς διὰ σεισμῶν μεγάλων καὶ
συντρίμματα

αὐτῆς,

ἐσαλεύθη.

ὅτι συνετάραξες

ὡσὰν

μὲ

σεισμοὺς

μεγάλους

καὶ καταστρεπτικῶν. Ἰάτρευσον τὰ συντρίμματα καὶ τὰ ἐρείπιά της, διότι

καταστρεπτικούς. Θεράπευσε, Κύριε, τὰ συντρίμματα ἀπὸ τὰς ἐπιδρομὰς τῶν ἐχθρῶν ἐσαλεύθη καὶ κατεστράφη.
καὶ τὰ ἐρείπιά της, διότι τὰ πάντα εἰς αὐτὴν

59,5

Ἔδειξας

τῷ

λαῷ

σου 5 Παρεχώρησες νὰ ἴδῃ ὁ λαός σου σκληρὰς δοκιμασίας. 5 Ἔδειξας σκληρὰς δοκιμασίας εἰς τὸν λαόν σου, μᾶς ἐπότισας μὲ τὸ

σκληρά, ἐπότισας ἡμᾶς οἶνον Μᾶς ἐπότισες μὲ τὸν πικρὸν οἶνον τῆς ὀργῆς σου.

ποτήριον τῆς ὀργῆς σου οἶνον, προξενοῦντα πονοκέφαλον καὶ ζάλην,

κατανύξεως.

κατάπικρον ποτήριον, ποὺ μᾶς ἐμέθυσε καὶ μᾶς παρέλυσε.
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ἐσαλεύθησαν.

59,6 ῎Εδωκας τοῖς φοβουμένοις 6 Ἔδωκες ὅμως, ἐν τῇ εὐσπλαγχνίᾳ καὶ τῇ ἀγαθότητί 6 Ἔδωκας εἰς τοὺς φοβουμένους σε ἐκ τῶν Ἰσραηλιτῶν σύνθημα καὶ
σε σημείωσιν τοῦ φυγεῖν ἀπὸ σου, εἰς τοὺς Ἰσραηλίτας, ποὺ εὐλαβοῦνται τὸ ὄνομά σημεῖον διὰ νὰ φύγουν ἐνώπιον τοῦ τόξου τῶν ἐχθρῶν καὶ διασωθοῦν.
προσώπου τόξου. (διάψαλμα).

σου, σημεῖον, διὰ νὰ ἀποφύγουν τὸ ἐχθρικὸν τόξον καὶ
διασωθοῦν.

59,7

Ὅπως

ἂν

ρυσθῶσιν

οἱ 7 Διὰ νὰ γλυτώσουν οἱ ἀγαπητοί σου καὶ μὴ 7 Διὰ νὰ γλυτώσουν οἱ ἀγαπητοί σου καὶ μὴ ἐξοντωθοῦν μετὰ τὴν

ἀγαπητοί σου, σῶσον τῇ δεξιᾷ ἐξοντωθοῦν ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς, σῶσε τους μὲ τὴν ἧτταν ποὺ ἔπαθαν, σῶσε τους διὰ τῆς ἀηττήτου δεξιᾶς σου καὶ ἄκουσε
σου καὶ ἐπάκουσόν μου.

ἀκατανίκητον δεξιάν σου καὶ κάμε δεκτὴν εὐμενῶς τὴν τὴν προσευχὴν ἐμοῦ, τοῦ βασιλέως των.
προσευχήν μου ὑπὲρ τοῦ λαοῦ.

59,8 Ὁ Θεός ἐλάλησεν ἐν τῷ 8 Ὁ Θεός, ἐν τῇ ἁγιότητι αὐτοῦ, ἐλάλησεν ἐπισήμως καὶ 8 Ὁ Θεὸς ἐλάλησεν ἐπισήμως ἐν ὀνόματι τῆς ἁγιωσύνῃς του καὶ
ἁγίῳ αὐτοῦ· ἀγαλλιάσομαι καὶ εἶπε· Μὲ χαρὰν καὶ ἀγαλλίασιν θὰ διαμοιράσω εἰς σᾶς ὑπεσχέθη τὰ ἑξῆς: Μὲ χαρὰν καὶ ἀγαλλίασιν θὰ διαμοιράσω τὴν
διαμεριῶ

Σίκιμα

κοιλάδα

καὶ

τῶν

τὴν τὴν πόλιν Συχὲμ καὶ θὰ καταμετρήσω τὴν κοιλάδα τῶν πόλιν Συχέμ, ποὺ κεῖται πρὸς δυσμὰς τοῦ Ἰορδάνου, καὶ θὰ

σκηνῶν σκηνῶν, ποὺ ἐκτείνεται πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ὅλην διαμετρήσω τὴν κοιλάδα τῶν σκηνῶν ἢ τῆς πόλεως Σουκκώθ, ποὺ

διαμετρήσω.

αὐτὴν τὴν χώραν, διὰ νὰ τὴν διαμοιράσω πρὸς σᾶς.

ἐκτείνεται πέραν τοῦ Ἰορδάνου, τὰ δύο αὐτὰ σημεῖα τῆς Παλαιστίνης,
τὰ ὁποῖα ὑποδηλοῦν ὁλόκληρον τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας, τὴν ὁποίαν
μοιράζω καὶ καταμετρῶ.

59,9 Ἐμός ἐστι Γαλαάδ, καὶ ἐμός 9 Διότι εἰς ἐμὲ ἀνήκει ἡ χώρα Γαλαάδ, ἰδική μου εἶναι ἡ 9 Ἡ χώρα τῆς φυλῆς τοῦ Γαλαὰδ καὶ ἡ χώρα τῆς φυλῆς τοῦ Μανασσῆ,
ἐστι

Μανασσῆ,

καὶ

Ἐφραΐμ περιοχὴ Μανασσῆ ἡ πέραν τοῦ Ἰορδάνου. Ἐπίσης ἰδική ἡ πρὸς Ἀνατολάς τοῦ Ἰορδάνου εἶναι ἰδικαί μου καὶ τὸν Ἐφραὶμ

κραταίωσις τῆς κεφαλῆς μου, μου εἶναι καὶ ἡ ἐντεῦθεν τοῦ Ἰορδάνου περιοχὴ ἀνακηρύττω κράνος καὶ προμαχῶνα κραταιότατον τῆς κεφαλῆς μου, ὁ
Ἰούδας βασιλεύς μου·

Ἐφραίμ, ἡ κραταιὰ αὐτὴ δύναμις περικεφαλαία μου, Ἰούδας δὲ εἶναι ὁ ὑπ’ ἐμοῦ ἐγκατασταθεὶς ἡγεμών, ποὺ θὰ βασιλεύσῃ
ὅπως ἐπίσης καὶ φυλὴ τοῦ Ἰούδα, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἐπὶ τῆς χώρας του.
προέρχονται οἱ βασιλεῖς τοῦ λαοῦ μου.

59,10 Μωὰβ λέβης τῆς ἐλπίδος 10 Ἡ χώρα τῶν Μωαβιτῶν θὰ γίνῃ λεκάνη, μέσα εἰς 10 Οἱ Μωαβῖται εἶναι ὁ λέβης καὶ ἡ λεκάνη, ἐντὸς τῆς ὁποίας θὰ πλύνῃ
μου, ἐπὶ τὴν Ἰδουμαίαν ἐκτενῶ τὴν ὁποίαν ὁ ἐκλεκτός μου λαὸς θὰ πλύνῃ τοὺς πόδας τοὺς πόδας του ὁ ἐκλεκτὸς λαός μου, ἐπὶ τὸν ὁποῖον ἐλπίζω, καὶ ἐπὶ
ὑπόδημά

μου,

ἐμοὶ του. Εἰς τὴν χώραν τῆς Ἰδουμαίας θὰ ἐκτείνω τὸ τῆς Ἰδουμαίας θὰ ἐκτείνω τὸ ὑπόδημά μου, ὑποτάσσων καὶ

ἀλλόφυλοι ὑπετάγησαν.

ὑπόδημά μου καὶ θὰ τὴν ὑποτάξω. Εἰς ἐμὲ ὅλοι οἱ καταδούλων τοὺς κατοίκους αὐτῆς· εἰς ἐμὲ πάντες οἱ ἀλλόφυλοι
ἀλλόφυλοι ὑπετάγησαν καὶ θὰ ὑποταχθοῦν.

ὑπετάγησαν.

59,11 Τίς ἀπάξει με εἰς πόλιν 11 Ἔπειτα, λοιπόν, ἀπὸ τὰς μεγάλας αὐτὰς ὑποσχέσεις 11 Αὐτὰ εἶπες καὶ ὑπεσχέθης. Κύριε. Ποῖος τώρα θὰ μὲ φέρῃ νικητὴν
περιοχῆς; Ἢ τίς ὁδηγήσει με ἕως τοῦ Κυρίου, ποῖος θὰ μὲ φέρῃ νικητὴν εἰς τὴν ὀχυρὰν εἰς πόλιν περιτειχισμένην καὶ ὀχυράν, ὅπως εἶναι ἡ πρωτεύουσα τῆς
τῆς Ἰδουμαίας;

πόλιν, ποῦ εἶναι πρωτεύουσα τῆς Ἰδουμαίας; Ποιὸς θὰ Ἰδουμαίας; Ἢ ποῖος θὰ μὲ ὁδηγήσῃ μέχρι τῆς Ἰδουμαίας ὡς ἀρχηγὸς
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τὸ

μὲ ὁδηγήσῃ τὸ συντομώτερον μέχρι τῆς χώρας καὶ στρατηλάτης μου;
Ἰδουμαίας;
59,12

Οὐχὶ

σύ,

ἀπωσάμενος
ἐξελεύσῃ,

ὁ

Θεός,

ἡμᾶς;

Καὶ

Θεός,

ἐν

ὁ

δυνάμεσιν ἡμῶν;

ὁ 12 Δὲν θὰ μᾶς ὁδηγήσῃς σύ, ὦ Θεέ μου, ὁ ὁποῖος 12 Δὲν θὰ μὲ ὁδηγήσῃς σύ, ὦ Θεέ, ὁ ὁποῖος τώρα μᾶς ἀπώθησας; Καὶ
οὐκ προηγουμένως μᾶς εἶχες ἀπωθήσει ἀπὸ κοντά σου; Καὶ δὲν θὰ ἐξέλθῃς μετὰ τῶν στρατιωτικῶν δυνάμεών μας, ὦ Θεέ,

ταῖς σὺ δὲν θὰ ἐκστρατεύσῃς μαζῆ μὲ τὰς ἰδικάς μας στρατηγὸς καὶ κραταιὸς σύμμαχός μας;
στρατιωτικὰς δυνάμεις ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν μας;

59,13 Δὸς ἡμῖν βοήθειαν ἐκ 13 Δός μας βοήθειαν, διὰ νὰ σωθῶμεν ἀπὸ τὴν 13 Δός μας βοήθειαν διὰ νὰ σωθῶμεν ἀπὸ τὴν θλῖψιν ποὺ μᾶς συνέχει,
θλίψεως, καὶ ματαία σωτηρία δοκιμασίαν, ἡ ὁποία μᾶς συνέχει, διότι ματαία καὶ διότι εἰς μάτην θὰ προσπαθήσω οἱοσδήποτε ἄνθρωπος νὰ μᾶς σώσῃ.
ἀνθρώπου.

ἄκαρπος εἰς σωτηρίαν εἶναι κάθε βοήθεια, ποὺ
προέρχεται ἀπὸ ἄνθρωπον.

59,14 Ἐν τῷ Θεῷ ποιήσομεν 14 Μὲ τὴν βοήθειαν σου τοῦ Θεοῦ μας θὰ δράσωμεν 14 Διὰ τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ θὰ δράσωμεν μετὰ δυνάμεως καὶ θὰ
δύναμιν, καὶ αὐτὸς ἐξουδενώσει ἀποτελεσματικῶς καὶ μετὰ δυνάμεως. Αὐτὸς ὁ ἴδιος θὰ ἀνδραγαθήσωμεν, καὶ αὐτὸς θὰ ἐκμηδενίσῃ αὐτοὺς ποὺ μᾶς θλίβουν.
τοὺς θλίβοντας ἡμᾶς.

ἐκμηδενίσῃ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι μᾶς θλίβουν.

ΨΑΛΜΟΣ 60ος (ξ’)
Γι᾿ αὐτοὺς ποὺ δυσκολεύονται στὴν ἐργασία, εἴτε ἀπὸ τεμπελιὰ εἴτε ἀπὸ δειλία
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

60,1 Εἰσάκουσον, ὁ Θεός, τῆς Άκουσε, ὦ Θεέ μου, καὶ κάμε δεκτὴν τὴν δέησίν μου. Εἰσάκουσε, ὦ Θεέ, τὴν δέησίν μου, εὐδόκησον νὰ προσέξῃς εἰς τὴν
δεήσεώς

μου,

πρόσχες

τῇ Δῶσε προσοχὴν εἰς τὴν προσευχήν μου.

προσευχήν μου.

προσευχῇ μου.
60,3 Ἀπὸ τῶν περάτων τῆς γῆς 3 Ἀπὸ τὰ πέρατα τῆς γῆς, μακρὰν ἀπὸ τὴν Σιών, 3 Ἀπὸ τὰς ἐσχατιὰς τῆς γῆς μακρὰν ἀπὸ τὴν ποθητὴν Σιών, πρὸς σὲ
πρὸς

σὲ

ἐκέκραξα

ἐν

τῷ κράζω πρὸς σὲ εἰς περίοδον, κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ ἐβόησα, ὅταν ἡ καρδία μου κατελήφθη ἀπὸ βαρεῖαν λύπην καὶ

ἀκηδιάσαι τὴν καρδίαν μου· ἐν καρδία μου ἔχει καταληφθῇ ἀπὸ μεγάλην λύπην καὶ παρέλυσεν· ἀλλ’ αὐτοστιγμεὶ ἦλθες εἰς βοήθειάν μου καὶ μὲ ἀνύψωσες
πέτρᾳ ὕψωσάς με, ὠδηγήσάς με, ἀτονίαν. Καὶ σύ, Κύριε, ὅπως εἰς τὸ παρελθὸν ἔτσι καὶ εἰς πέτραν καὶ εἰς βραχῶδες ἄσυλον, ἀπλησίαστον εἰς τοὺς ἐχθρούς
τοὺς ἐχθρούς μου βράχους. Ἐκεῖ, σὺ ὁ ἴδιος μὲ
ὁδήγησες ἀσφαλῆ.
60,4 ὅτι ἐγενήθης ἐλπίς μου, 4 Διότι ἐγὼ καὶ εἰς τὸ παρελθὸν εἰς σὲ εἶχα στηρίξει 4 Διότι καὶ κατὰ τὸ παρελθὸν ἔγινες καὶ ἀπεδείχθης ἐλπίς μου, καὶ μὲ
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τώρα, μὲ ὕψωσες καὶ μὲ ἐστήριξες εἰς ἀπρόσιτους ἀπὸ μου. Σὺ μὲ ὠδήγησας ἐκεῖ, ὅπου ἐγὼ μόνος ἦτο ἀδύνατον νὰ ἔλθω.

πύργος ἰσχύος ἀπὸ προσώπου τὰς ἐλπίδας μου καὶ μὲ ἐπροστάτευσες ὡς πύργον καὶ ἐπροστάτευσες ὡς πύργος καὶ φρούριον ἰσχυρὸν καὶ ἀπόρθητον ἔναντι
ἐχθροῦ.

φρούριον ἀπόρθητον ἐναντίον τοῦ οἰουδήποτε ἐχθροῦ οἰουδήποτε ἐχθροῦ μου.
μου.

60,5

Παροικήσω

ἐν

τῷ 5 Πιστεύω, ὅτι καὶ τώρα θὰ εὐδοκήσῃς νὰ κατοικήσω 5 Τὸ ἐπιθυμῶ καὶ τὸ εὔχομαι, εἶμαι δὲ βέβαιος, ὅτι θὰ μοῦ τὸ δώσῃς, νὰ

σκηνώματί σου εἰς τοὺς αἰῶνας, παντοτεινὰ πλησίον τοῦ ἱεροῦ σου σκηνώματος εἰς κατοικήσω δηλαδὴ πλησίον τοῦ σκηνώματός σου διαπαντός, πλησίον
σκεπασθήσομαι ἐν σκέπῃ τῶν τὴν Ἱερουσαλήμ, ὥστε νὰ εὑρίσκωμαι ὑπὸ τὴν τῆς ἐν τῇ Σιὼν ἁγίας σου σκηνῆς καὶ νὰ σκεπασθῶ ὑπὸ τὴν σκέπην τῶν
πτερύγων σου. (διάψαλμα).

ἀκατανίκητον σκέπην τῶν πτερύγων τῆς θείας σου πτερύγων σου, προστατευόμενος ὑπὸ σοῦ, οὐ μόνον ἰσχυρούς, ἀλλὰ καὶ
προστασίας.

στοργικῶς.

60,6 Ὅτι σύ, ὁ Θεός, εἱσήκουσας 6 Διότι σύ, ὦ Θεέ μου, ἤκουσες καὶ ἔκαμες εὐμενῶς 6 Διότι σύ, Θεέ μου, εἰσήκουσες καὶ ἔκαμες δεκτὰς τὰς εὐχὰς καὶ τὰ
τῶν

εὐχῶν

μου,

ἔδωκας δεκτὰς τὰς προσευχάς μου καὶ τὰ τάματά μου, καὶ ταξίματά μου. Ἔδωκες τὴν κληρονομίαν τῆς ἁγίας γῆς εἰς τοὺς

κληρονομίαν τοῖς φοβουμένοις ἔδωσες εἰς ἡμᾶς, ποὺ σὲ εὐλαβούμεθα, τὴν γῆν τῆς φοβουμένους τὸ ὄνομά σου καὶ τοῦτο ἀποτελεῖ ἐγγύησιν περὶ τοῦ ὅτι
τὸ ὄνομά σου.

Ἐπαγγελίας ὡς κληρονομίαν.

καὶ πᾶσαν προστασίαν καὶ εὐλογίαν εἶσαι ἕτοιμος νὰ ἐπιδαψιλεύσῃς εἰς
αὐτούς.

60,7 Ἡμέρας ἐφ' ἡμέρας τοῦ 7

Ἡμέρας

εἰς

τὰς

ἡμέρας

τοῦ

βασιλέως

θὰ 7 Ἡμέρας εἰς τὰς ἡμέρας τοῦ βασιλέως θὰ προσθέσῃς, τὰ ἔτη του διὰ

βασιλέως προσθήσεις, τὰ ἔτη προσθέσῃς, ὥστε τὰ ἔτη του διὰ τῶν ἀπογόνων του, τῶν ἀπογόνων του καὶ μάλιστα διὰ τοῦ Μεσσίου θὰ συνεχισθοῦν
αὐτοῦ ἕως ἡμέρας γενεᾶς καὶ καὶ μάλιστα διὰ τοῦ Μεσσίου, νὰ συνεχισθοῦν αἰωνίως, ἀπὸ τῶν ἡμερῶν τῆς μιᾶς γενεᾶς μέχρι τῶν ἡμερῶν τῆς ἄλλης
γενεᾶς.

αἰωνίως ἀπὸ τῶν ἡμερῶν τῆς μιᾶς γενεᾶς μέχρι καὶ γενεᾶς,
τῶν ἡμερῶν τῆς ἄλλης εἰς αἰῶνας αἰώνων.

60,8 Διαμενεῖ εἰς τὸν αἰῶνα 8 Καὶ ἔτσι θὰ παραμένῃ αὐτὸς αἰώνιος βασιλεὺς 8 εἰς τρόπον ὥστε θὰ διαμείνῃ βασιλεύων αἰωνίως ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ· ἔλεος καὶ ἐνώπιόν σου. Ποιὸς ἀπὸ τοὺς θνητοὺς θὰ ἡμπορέσῃ Ποῖος ἐκ τῶν θνητῶν θὰ δυνηθῇ νὰ ἐρευνήσῃ καὶ νὰ κατανοήσῃ καθ’
ἀλήθειαν αὐτοῦ τίς ἐκζητήσει;

ποτὲ νὰ ἐρευνήσῃ καὶ νὰ κατανοήσῃ τὸ βάθος τοῦ ὅλον τὸ βάθος των τὸ ἔλεος καὶ τὴν ἐν ταῖς ἐπαγγελίαις πιστότητα καὶ
ἐλέους καὶ τὴν πιστότητα τῶν ὑποσχέσεών σου;

φιλαλήθειαν τοῦ Θεοῦ;

60,9 Οὕτως ψαλῶ τῷ ὀνόματί 9 Γεμᾶτος θαυμασμὸν πρὸ τοῦ ἀπείρου μεγαλείου 9 Οὕτω θὰ ψάλω ὕμνον εἰς τὸ ὄνομά σου ἀτελευτήτως, διὰ μέσου
σου εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος σου θὰ ψάλλω ὕμνον εἰς δόξαν τοῦ Ὀνόματός σου διὰ πάντων τῶν αἰώνων, ἵνα ἀπὸ τοῦδε ἀποδίδω ὡς χρέος ὀφειλόμενον εἰς
τοῦ ἀποδοῦναί με τὰς εὐχάς μου μέσου ὅλων τῶν αἰώνων καὶ ὡσὰν χρέος ὀφειλόμενον σὲ τὰς εὐχὰς καὶ τὰ ταξίματα καθημερινῶς, ἀπὸ τὴν μίαν ἡμέραν εἰς
θὰ ἀποδίδω εἰς σὲ τὰ τάματά μου καθημερινῶς ἀπὸ τὴν ἄλλην.
τὴν μίαν ἡμέραν εἰς τὴν ἄλλην.
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ἡμέραν ἐξ ἡμέρας.
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ΨΑΛΜΟΣ 61ος (ξα’)
Γιὰ νὰ ἀπαλλάξει ὁ Θεὸς ἀπὸ δοκιμασίες τὸν ὀλιγόψυχο ἄνθρωπο, ποὺ δὲν ἔχει ὑπομονὴ καὶ γογγύζει
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

61,1 Οὐχὶ τῷ Θεῷ ὑποταγήσεται Εἰς τὸν Θεὸν δὲν θὰ ὑποταχθῇ ἡ ψυχή μου; Βεβαίως. Δὲν θὰ ὑποταχθῇ εἰς τὸν Θεὸν ἡ ψυχή μου; Ναί, εἰς αὐτὸν θὰ ὑποταχθῇ·
ἡ ψυχή μου; Παρ' αὐτῷ γὰρ τὸ Διότι εἰς τὰ χέρια αὐτοῦ ὑπάρχει ἡ σωτηρία μου.

διότι ἡ σωτηρία, τὴν ὁποίαν περιμένω, ἐξ αὐτοῦ καὶ μόνον θὰ προέλθῃ.

σωτήριόν μου·
61,3 καὶ γὰρ αὐτὸς Θεός μου καὶ 3 Ἀκριβῶς ἐπειδὴ αὐτὸς ὁ Θεός μου, εἶναι ὁ σωτήρ μου 3 Διότι ἀληθῶς, αὐτὸς εἶναι ὁ Θεός, τὸν ὁποῖον λατρεύω, αὐτὸς εἶναι καὶ
σωτήρ μου, ἀντιλήπτωρ μου, οὐ καὶ ὁ ὑπερασπιστής μου, δὲν θὰ κλονισθῶ πλέον εἰς ὁ σωτήρ μου καὶ ὁ βοηθός μου. Καὶ μὲ τὴν βοήθειαν καὶ προστασίαν
μὴ σαλευθῶ ἐπὶ πλεῖον.

τοὺς πειρασμούς, οἱ ὁποῖοι ἐνδεχομένως θὰ μὲ αὐτοῦ δὲν θὰ κλονισθῶ πλέον οὐδὲ θὰ ἀποθαρρυνθῶ ἀπὸ τοὺς
προσβάλουν.

κλυδωνισμοὺς τοῦ βίου, ἀλλὰ θὰ παραμείνω ἀκλόνητος, ὁσονδήποτε
μέγας καὶ ἂν εἶναι ὁ σάλος.

61,4 Ἕως πότε ἐπιτίθεσθε ἐπ' 4 Ἕως πότε σεῖς θὰ ἐπιτίθεσθε μὲ φονικὴν μανίαν 4 Ἕως πότε σεῖς θὰ ἐπιτίθεσθε κατ’ ἀνθρώπου μεμονωμένου καὶ
ἄνθρωπον; Φονεύετε πάντες ὡς ἐναντίον ἀθώου ἀνθρώπου; Ἕως πότε σεῖς θὰ ἀθώου; Ἕως πότε θὰ ζητῆτε νὰ μὲ φονεύσετε ὅλοι σεῖς ἐπιπίπτοντες
τοίχῳ κεκλιμένῳ καὶ φραγμῷ ἐπιζητῆτε νὰ μὲ φονεύσετε ἐπιπίπτοντες ἐναντίον κατ' ἐμοῦ ὡς ἐπὶ τοίχου ἐτοιμορρόπου καὶ φραγμοῦ ποὺ ἐσπρώχθη καὶ
ὠσμένῳ.

μου, ὡσὰν πρὸς ἐτοιμόρροπον τοῖχον καὶ πρὸς εἶναι ἕτοιμος νὰ καταπέσῃ ἐπὶ τοῦ ἐδάφους;
φράκτην ὁ ὁποῖος ἔχει σπρωχθῆ καὶ εἶναι ἕτοιμος νὰ
σωριασθῇ εἰς τὸ ἔδαφος;

61,5

Πλὴν

ἐβουλεύσαντο

τὴν

τιμήν

μου 5 Παρ' ὅλην τὴν τραγικήν μου κατάστασιν, οἱ ἐχθροί 5 Παρ’ ὅλα ταῦτα, ἂν καὶ ἐγὼ ἤμην ἤδη συντετριμμένος ὑπὸ τοῦ πόνου,

ἀπώσασθαι, μου ἐσκέφθησαν νὰ ποδοπατήσουν εἰς τὸ χῶμα τὴν ἐσκέφθησαν νὰ ποδοπατήσουν τὴν βασιλικὴν τιμήν μου· καὶ πρὸς τοῦτο

ἔδραμον ἐν δίψει, τῷ στόματι βασιλικήν μου τιμήν. Καὶ πρὸς τοῦτο, διψασμένοι διὰ ἔτρεξαν διψασμένοι, διὰ νὰ πιοῦν τὸ αἷμα μου· μὲ τὸ στόμα των ἔλεγον
αὐτῶν εὐλόγουν καὶ τῇ καρδίᾳ τὸ αἷμα μου, ἔτρεξαν ἐναντίον μου. Μὲ τὸ στόμα των λόγους εὐλογιῶν καὶ ἐπαίνων καὶ μὲ τὴν καρδίαν των κατηρῶντο.
αὐτῶν κατηρῶντο. (διάψαλμα).

ἔλεγαν λόγους ἐπαινετικοὺς καὶ κολακευτικούς. Μὲ
τὴν καρδιάν των ὅμως μὲ κατηρῶντο.

61,6 Πλὴν τῷ Θεῷ ὑποτάγηθι, ἡ 6 Πλὴν σύ, ὦ ψυχή μου, εἰς τὸν Θεὸν πρέπει νὰ 6 Παρ’ ὅλα ὅμως ποὺ πράττουν αὐτοί, σύ, ὡ ψυχή μου, ὑποτάχθητι εἰς
ψυχή μου, ὅτι παρ' αὐτῷ ἡ ὑποταχθῇς, διότι ἀπὸ αὐτὸν μὲ ὑπομονὴν καὶ πίστιν τὸν Θεόν, διότι παρ’ αὐτοῦ θὰ μοὶ ἔλθῃ ἡ βοήθεια, τὴν ὁποίαν μεθ’
θὰ περιμένω λύτρωσιν ἀπὸ τὰς θλίψεις μου.

ὑπομονῆς καὶ ἐγκαρτερήσεως ἐλπίζω.

61,7 Ὅτι αὐτὸς Θεός μου καὶ 7 Διότι αὐτὸς εἶναι ὁ Θεὸς καὶ σωτήρ μου, τὸ στήριγμά 7 Διότι αὐτὸς εἶναι ὁ Θεός μου καὶ ὁ Σωτήρ μου καὶ ὁ βοηθὸς καὶ
σωτήρ μου, ἀντιλήπτωρ μου, οὐ μου· καὶ παρὰ τὴν μανίαν τῶν ἐχθρῶν μου δὲν θὰ προστάτης μου, ἔχων δὲ τὴν βοήθειαν καὶ προστασίαν του, κατ’ οὐδένα
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ὑπομονή μου.

μὴ μεταναστεύσω.

μεταναστεύσω ἐξόριστος εἰς ξένας περιοχάς.

λόγον δὲν θὰ μετακινηθῶ καὶ δὲν θὰ σαλευθῶ.

61,8 Ἐπὶ τῷ Θεῷ τὸ σωτήριόν 8 Εἰς τὸν Θεὸν ἔχω στηρίξει μὲ πίστιν τὴν σωτηρίαν 8 Ἐπὶ τοῦ Θεοῦ, ὡς θεμελίου ἀδιασείστου, στηρίζεται ἡ σωτηρία μου καὶ
μου καὶ ἡ δόξα μου· ὁ Θεὸς τῆς μου καὶ τὴν δόξαν μου. Ὁ Θεὸς αὐτὸς εἶναι ὁ βοηθός ἡ δόξα μου· ὁ Θεὸς παρέχει εἰς ἐμὲ βεβαίαν καὶ ἀκαταγώνιστον
βοηθείας μου, καὶ ἡ ἐλπίς μου μου καὶ ὅλαι αἱ ἐλπίδες μου εἰς αὐτὸν στηρίζονται.

βοήθειαν. Καὶ ἡ ἐλπίς μου ὁλόκληρος ἐπὶ τοῦ Θεοῦ βασίζεται.

ἐπὶ τῷ Θεῷ.
61,9 Ἐλπίσατε ἐπ' αὐτὸν πᾶσα 9 Εἰς τὸν Θεὸν στηρίξατε τὰς ἐλπίδας σας ὅλα τὰ 9 Εἰς τὸν Θεὸν ἐλπίσατε, κάθε σύναξις καὶ πλῆθος λαοῦ· ἐκχύνετε
συναγωγὴ
ἐνώπιον

λαοῦ·
αὐτοῦ

τὰς

ἐκχέετε πλήθη τοῦ λαοῦ. Ἀφήσατε νὰ ἐκχυθῇ πρὸς αὐτὸν τὸ ἐνώπιόν του τὰς καρδίας σας μὲ πᾶσαν ἐμπιστοσύνην ἀποκαλύπτοντας
καρδίας περιεχόμενον τῆς καρδίας σας, εἴτε θλῖψις εἶναι καὶ εἰς αὐτὸν τοὺς μυστικούς σας πόνους καὶ τὰς συνεχούσας ὑμᾶς

ὑμῶν· ὅτι ὁ Θεὸς βοηθὸς ἡμῶν. πόνοι, εἴτε χαρὰ καὶ ἀγαλλίασις. Διότι ὁ Θεὸς εἶναι ἀνάγκας. Διότι ὁ Θεὸς εἶναι βοηθός μας καὶ προστάτης μας, ἀσφαλὲς
(διάψαλμα).

βοηθός μας.

καταφύγιον καὶ παρηγορία μας.

61,10 Πλὴν μάταιοι οἱ υἱοὶ τῶν 10 Ἐξ ἀντιθέτου οἱ ἄνθρωποι εἶναι ματαιολόγοι καὶ 10 Ἀντιθέτως εἰς ἀνθρώπους δὲν δύνασαι νὰ βασισθῇς. Πράγματι· εἶναι
ἀνθρώπων, ψευδεῖς οἱ υἱοὶ τῶν κοῦφοι,
ἀνθρώπων

ἐν

ζυγοῖς

ψεύδονται

μεταξύ

των,

ἀπατοῦν

καὶ μάταιοι οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ παρέρχονται ὡς σκιά. Ἀλλ’ ἐπὶ πλέον

τοῦ ἀπατῶνται, καὶ ἀδικοῦν ὁ ἐνας τὸν ἄλλον. Ὅλοι αὐτοὶ δὲν δύνασαι νὰ στηριχθῇς καὶ εἰς τοὺς λόγους των. Διότι εἶναι ψευδεῖς οἰ

ἀδικῆσαι αὐτοὶ ἐκ ματαιότητος κινοῦνται ἀπὸ συμφώνου ἕνεκα τῆς ματαιοδοξίας υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ ταλαντεύονται, ὅπως κινοῦνται εὔκολα αἱ
ἐπὶ τὸ αὐτό.

των.

πλάστιγγες ζυγοῦ, ἀσταθεῖς καὶ αὐτοὶ καὶ εὔκολοι εἰς τὸ νὰ ἀθετήσουν
τοὺς λόγους των καὶ ἀδικήσουν. Αὐτοὶ λόγῳ τῆς ματαιότητος, πρὸς τὴν
ὁποίαν εἶναι προσκεκολλημένοι, συμφωνοῦν νὰ ἐξαπατήσουν.

61,11 Μὴ ἐλπίζετε ἐπ' ἀδικίαν 11 Σεῖς, οἱ ἄνθρωποι, μὴ στηρίζετε τὰς ἐλπίδας σας εἰς 11 Ἀλλ' οὔτε καὶ εἰς τὸν πλοῦτον νὰ βασίζεσθε. Μὴ στηρίζετε τὰς
καὶ

ἐπὶ

ἁρπάγματα

μὴ τὸν πλοῦτον καὶ εἰς τὴν ἀδικίαν. Μὴ φλογίζεσθε ἀπὸ ἐλπίδας σας εἰς τὴν ἀδικίαν καὶ μὴ ἐπιποθεῖτε τὰς ἁρπαγάς, διὰ τῶν

ἐπιποθεῖτε· πλοῦτος ἐὰν ρέῃ, μὴ τὸν
προστίθεσθε καρδίαν.

πόθον

διὰ πλούτη, ποὺ

προέρχονται

ἀπὸ ὁποίων συνήθως ἐπισωρεύονται τὰ μεγάλα πλούτη. Καὶ ἂν ἴδετε ὡς

ἁρπαγάς. Καὶ ἂν ἴδετε ὡσὰν ποτάμι νὰ ρέῃ ὁ πλοῦτος ποταμὸς νὰ ρέῃ ἐνώπιόν σας ὁ πλοῦτος, μὴ προσκολλᾶτε εἰς αὐτὸν τὴν
ἐμπρός σας, μὴ προσκολλᾶτε εἰς αὐτὸν τὴν καρδίαν καρδίαν σας καὶ μὴ φθονεῖτε τὴν ἐφήμερον λάμψιν του.
σας.

61,12 Ἅπαξ ἐλάλησεν ὁ Θεός, 12 Ἅπαξ διὰ παντὸς διεκήρυξεν ὁ Θεός, ἐγὼ δὲ 12 Ἅπαξ διὰ παντὸς ἐλάλησε καὶ ἀπεκάλυψε διὰ τῶν προφητῶν του τὴν
δύο ταῦτα ἤκουσα, ὅτι τὸ κράτος ἤκουσα τὰ δύο αὐτὰ πράγματα. Πρῶτον ὅτι ἡ κραταιὰ ἀλήθειαν ὁ Θεός, καὶ ἐγὼ ἤκουσα τὰς δύο ταύτας ἀληθείας· ὅτι ἡ ἰσχὺς
δύναμις ἀνήκει εἰς σὲ τὸν Θεὸν

ἡ κραταιὰ καὶ ἀκατάβλητος εἶναι τοῦ Θεοῦ τοῦ παντοδυνάμου.

61,13 καὶ σοῦ, Κύριε, τὸ ἔλεος, 13 καὶ δεύτερον ὅτι ἡ εὐσπλαγχνία εἶναι ἐπίσης ἰδική 13

Καὶ

ὅτι

ἐκ

σοῦ

πηγάζει,

Κύριε,

τὸ

ἔλεος,

ὅστις

εἶσαι

ὅτι σὺ ἀποδώσεις ἑκάστῳ κατὰ σου. Βάσει λοιπὸν αὐτῶν, Κύριε, σὺ θὰ ἀποδώσῃς εἰς πολυεύσπλαγχνος. Διότι σύ, Κύριε, ἐν ἐλέει βραβεύων τὴν ἀρετὴν τῶν
τὰ ἔργα αὐτοῦ.

ἕκαστον κατὰ τὰ ἔργα του. Θὰ τιμωρήσῃς διὰ τὰς ἀνθρώπων καὶ ἐν δυνάμει πατάσσων τὴν κακίαν αὐτῶν, θὰ ἀποδώσης
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τοῦ Θεοῦ,

ἀδικίας του τὸν ἔνοχον. Θὰ ἀμείψῃς τὸν ἀγαθὸν διὰ εἰς ἕκαστον συμφώνους πρὸς τὰ ἔργα του.
τὰ καλά του ἔργα.

ΨΑΛΜΟΣ 62ος (ξβ’)
Γιὰ νὰ καρπίσουν τὰ χωράφια καὶ τὰ δέντρα, ὅταν στεροῦνται ἀπὸ νερό
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

62,1 Ο Θεὸς ὁ Θεός μου, πρὸς σὲ Θεέ μου, ποὺ εἶσαι ὁ Θεός μου, ἀπὸ πολὺ πρωΐ, ἀπὸ Ω Θεέ, ποὺ εἶσαι ὁ μόνος Θεός μου, τὸν ὁποῖον λατρεύω καὶ εἰς τὸν
ὀρθρίζω· ἐδίψησέ σε ἡ ψυχή μου, τὰ χαράματα προσεύχομαι πρὸς σέ. Σὲ διψᾷ καὶ σὲ ὁποῖον ἀνήκω, πολὺ πρωῒ καὶ πρὶν ἀκόμη ἐξημερώσῃ, προσεύχομαι
ποσαπλῶς σοι ἡ σάρξ μου ἐν γῇ ποθεῖ ἡ ψυχή μου. Πόσες φορὲς καὶ αὐταὶ αἱ πρὸς σέ. Σὲ ἐπόθησε σφοδρῶς καὶ σὲ ἐδίψησεν ἡ ψυχή μου, ἀλλὰ
ἐρήμῳ καὶ ἀβάτῳ καὶ ἀνύδρῳ.

αἰσθήσεις τοῦ σώματός μου, εἰς τὴν ἔρημον αὐτὴν ποσάκις σὲ ἐδίψησε καὶ ἡ σάρξ μου, μακρὰν τοῦ ἱεροῦ σου, ἐν μέσῳ
χώραν τὴν δύσβατον καὶ ἄνυδρον ἐπόθησαν νὰ χώρας ἐρήμου, εἰς τὴν ὁποίαν οὔτε νὰ βαδίσῃ κανεὶς εὔκολα ἠμπορεῖ,
ἴδουν καὶ νὰ ἀπολαύσουν τὸν ἅγιόν σου ναόν!

οὔτε νερὸ εὑρίσκει διὰ νὰ σβήσῃ τὴν δίψαν του, παρ’ ὅλας ὅμως τὰς
δυσκολίας καὶ στερήσεις αὐτὰς τίποτε δὲν ἴσχυσε νὰ μειώσῃ τὸν πρὸς σὲ
πόθον μου.

62,3 Οὕτως ἐν τῷ ἁγίῳ ὤφθην σοι 3 Μὲ τὴν δίψαν αὐτὴν ἐπαρουσιαζόμην σωματικῶς 3 Μὲ τοιαύτην δίψαν καὶ μὲ τόσον σφοδρὸν πόθον παρουσιαζόμην κατὰ
τοῦ ἰδεῖν τὴν δύναμίν σου καὶ καὶ ψυχικῶς ἄλλοτε εἰς τὸν ἱερόν σου τόπον, διὰ νὰ τὸ παρελθὸν ἐνώπιόν σου ἐν τῷ ἁγίῳ τόπῳ τῆς σκηνῆς σου, ἵνα διὰ τῆς
τὴν δόξαν σου.

ἴδω καὶ σκεφθῶ τὴν δύναμίν σου καὶ τὴν δόξαν σου. πείρας ἀπολαύσω τὴν δύναμιν καὶ βοήθειάν σου καὶ χωριζόμενος τῶν
μεριμνῶν τοῦ βίου αἰσθανθῶ τὴν δόξαν σου καὶ τὸ ἀνυπέρβλητον
μεγαλεῖον σου.

62,4 Ὅτι κρεῖσσον τὸ ἔλεός σου 4 Σὲ ἐπόθησα καὶ σὲ ποθῶ σφοδρῶς, Κύριέ μου, διότι 4 Σὲ ἐπόθησα σφοδρῶς, Κύριε, διότι τὸ ἔλεός σου εἶναι ἀνώτερον καὶ
ὑπὲρ

ζωάς·

τὰ

ἐπαινέσουσί σε.

χείλη

μου τὸ ἔλεός σου εἶναι ἀνώτερον ἀπὸ χιλιάδας καὶ προτιμότερον ἀπὸ μυρίας καὶ ἀναριθμήτους ζωὰς μὲ οἰανδήποτε
χιλιάδας ζωάς. Τὰ χείλη μου θὰ σὲ ὑμνοῦν καὶ θὰ σὲ ἀπόλαυσιν καὶ εὐτυχίαν συνοδευομένας. Τὰ χείλη μου θὰ σὲ αἰνέσουν
δοξολογοῦν.

καὶ θὰ σὲ δοξολογήσουν.

62,5 Οὕτως εὐλογήσω σε ἐν τῇ 5 Μὲ τὸν αὐτὸν τρόπον θὰ σὲ εὐλογῶ καὶ θὰ σὲ 5 Μετὰ τοῦ αὐτοῦ πόθου θὰ σὲ ἀνυμνῷ καθ' ὅλην τὴν ζωήν μου καὶ
ἀρῶ τὰς χεῖράς μου.

μόνον εἰς τὸ Ὄνομά σου θὰ ὑψώνω τὰς χεῖρας μου, κανὲν ἄλλο ὄνομα ἐκτὸς τοῦ ἰδικοῦ σου δὲν θὰ λατρεύω, οὔτε θὰ
καὶ πρὸς σὲ θὰ προσεύχωμαι.

ἐπικαλοῦμαι.

62,6 Ὡς ἐκ στέατος καὶ πιότητος 6 Μὲ τὴν χαρὰν καὶ τὴν εὐφροσύνην τῆς προσευχῆς 6 Τότε θὰ χορταίνῃ καὶ θὰ εὐφραίνεται ἀπολαμβάνουσά σε ἡ ψυχή μου,
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ζωῇ μου καὶ ἐν τῷ ὀνόματί σου δοξολογῶ καθ' ὅλον τὸ διάστημα τῆς ζωῆς μου καὶ μόνον εἰς τὸ ὄνομά σου θὰ ἀνυψώνω τὰς χεῖρας μου προσευχόμενος καὶ

ἐμπλησθείη ἡ ψυχή μου, καὶ θὰ χορταίνῃ καὶ θὰ εὐφραίνεται ἡ ψυχή μου, ὅπως ὅπως θὰ ἐχόρταινε καὶ θὰ ηὐφραίνετο τὸ σῶμα μου εἰς τράπεζαν μὲ
χείλη ἀγαλλιάσεως αἰνέσει τὸ θὰ ηὐφραίνετο τὸ σῶμα, ὅταν θὰ ἔτρωγε λιπαρὰ καὶ λιπαρὰ καὶ παχέα φαγητά· καὶ μὲ χείλη ἀγαλλόμενα καὶ εὐφραινόμενα
στόμα μου.

νόστιμα φαγητά. Μὲ χείλη πλημμυρισμένα ἀπὸ θὰ σὲ ὑμνῇ τὸ στόμα μου.
ἀγαλλίασιν θὰ σὲ ὑμνῇ τότε τὸ στόμα μου.

62,7 Εἰ ἐμνημόνευόν σου ἐπὶ τῆς 7 Ὅταν, καθὼς πέφτω κατὰ τὴν νύκτα εἰς τὸ στρῶμα 7 Ὅταν κατὰ τὴν νύκτα σὲ ἐνθυμηθῶ ἐπὶ τοῦ στρώματός μου, ὁ
στρωμνῆς μου, ἐν τοῖς ὄρθροις μου,
ἐμελέτων εἰς σέ·

σὲ

ἐνθυμοῦμαι

καὶ

κοιμῶμαι

μὲ

τὴν ἐπερχόμενος ὕπνος δὲν συντελεῖ εἰς τὸ νὰ σὲ λησμονήσω, ἀλλὰ πολὺ

παράστασιν τοῦ μεγαλείου σου, τότε πολὺ πρωῒ θὰ πρωῒ καὶ πρὸ τῆς αὐγῆς ἐγειρόμενος στρέφω τὸν νοῦν μου πρὸς σὲ καὶ
ἐξυπνῶ καὶ θὰ μελετῶ τὰ μεγαλεῖα σου καὶ θὰ σὲ μελετῶ μὲ σκέψιν βαθεῖαν καὶ ἀπερίσπαστον τὰ πρὸς ἐμὲ ἐλέη σου καὶ
δοξολογῶ.

τὴν ἄπειρον τελειότητά σου.

62,8 ὅτι ἐγενήθης βοηθός μου, 8 Διότι σὺ κατὰ τὸ παρελθὸν ὑπῆρξες βοηθὸς καὶ εἰς 8 Διότι πάντοτε εἰς τὸ παρελθὸν ἔγινες βοηθός μου καὶ γεμᾶτος ἐλπίδα
καὶ ἐν τῇ σκέπῃ τῶν πτερύγων τὸ μέλλον θὰ δοκιμάζω ἀγαλλίασιν καὶ χαρὰν καὶ διὰ τὸ μέλλον θὰ ἀγάλλωμαι στήριξων τὴν πεποίθησή μου εἰς τὴν
σου ἀγαλλιάσομαι.

εὑρισκόμενος κάτω ἀπὸ τὴν σκέπην τῶν πτερύγων σκέπην καὶ προστασίαν, τὴν ὁποίαν ἡ πρόνοιά σου θὰ μοῦ παρέχῃ,
σου.

σκεπάζουσά με στοργικῶς ὑπὸ τὰς πτέρυγάς σου.

62,9 Ἐκολλήθη ἡ ψυχή μου ὀπίσω 9 Προσεκολλήθη πάντοτε ἡ ψυχή μου πρὸς σέ. Σὺ δὲ 9 Προσεκολλήθη καὶ διὰ τοῦ πόθου προσεδέθη ἡ ψυχή μου εἰς σέ· σὺ δὲ
σου, ἐμοῦ δὲ ἀντελάβετο ἡ δεξιά ἥπλωσες τὴν δεξιάν σου χεῖρα καὶ μὲ ἐστήριξες, μὲ μοῦ ἔτεινες τὴν χεῖρα σου καὶ μὲ τὴν παντοδύναμον δεξιάν σου μὲ
σου.
62,10

καθωδήγησες καὶ μὲ ἐπροστάτευσες.
Αὐτοὶ

ἐζήτησαν

δὲ

τὴν

εἰς

ἐκράτησας καὶ μὲ ἐβοήθησας.

μάτην 10 Αὐτοὶ δὲ οἱ ἐχθροί μου, οἱ ὁποῖοι μὲ πολεμοῦν, 10 Αὐτοὶ δὲ ποὺ μὲ πολεμοῦν, ματαίως καὶ χωρὶς νὰ κατορθώσουν

ψυχήν

μου, ματαίως προσεπάθησαν νὰ ἀφαιρέσουν τὴν ζωήν τίποτε ἐζήτησαν τὴν ζωήν μου. Θὰ εἰσέλθουν θανατούμενοι εἰς τὰ

εἰσελεύσονται εἰς τὰ κατώτατα μου. Θὰ ἀποτύχουν εἰς τὸ ἔργον των, ἀλλὰ καὶ οἱ καταχθόνια καὶ τὰ κατώτατα τῆς γῆς.
τῆς γῆς.

ἴδιοι θὰ φονευθοῦν καὶ θὰ κατέλθουν εἰς τὸν ᾅδην,
εἰς τὰ βάθη τῆς γῆς.

62,11 Παραδοθήσονται εἰς χεῖρας 11 Θὰ παραδοθοῦν εἰς σφαγὴν ρομφαίας, τὰ σώματά 11 Θὰ παραδοθοῦν εἰς χεῖρας, αἱ ὁποῖαι κρατοῦν σπάθην καὶ θὰ
ρομφαίας,

μερίδες

ἀλωπέκων των ἄταφα θὰ γίνουν τροφὴ διὰ τὰς ἀλώπεκας.

ἔσονται.

κατασφαγοῦν, τὰ πτώματά των δὲ θὰ ἐγκαταλειφθοῦν ἄταφα, καὶ θὰ
κομματιασθοῦν εἰς μερίδας, αἱ ὁποῖαι θὰ καταφαγωθοῦν ἀπὸ
ἀλώπεκας.

Ὁ

δὲ

εὐφρανθήσεται

ἐπὶ

βασιλεὺς 12 Ἐγὼ ὅμως ὁ βασιλεὺς θὰ εὐφρανθῶ μὲ τὴν 12 Ὁ βασιλεὺς ὅμως θὰ εὐφρανθῇ διὰ τὴν πρὸς αὐτὸν προστασίαν τοῦ
τῷ

Θεῷ, προστασίαν καὶ τὴν χαράν, τὴν ὁποίαν ὁ Θεὸς μοῦ Θεοῦ· θὰ ἐπαινεθῇ δὲ καὶ θὰ δοξασθῇ

πᾶς, ὅστις ὁρκίζεται

ἐπαινεθήσεται πᾶς ὁ ὀμνύων ἐν δίδει. Καὶ καθένας, ὁ ὁποῖος ὁρκίζεται εἰς τὸν ἐπικαλούμενος τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, διότι ἀσφαλῶς θὰ φραγῇ καὶ θὰ
αὐτῷ,

ὅτι

ἐνεφράγη

στόμα ἀληθινὸν Θεόν, θὰ δοξασθῇ. Ἐξ ἀντιθέτου θὰ φραγῇ κλείσῃ τὸ στόμα τῶν λαλούντων ἄδικα.
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62,12

λαλούντων ἄδικα.

καὶ θὰ κλείσῃ τὸ στόμα ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι λαλοῦν
ἀδικίας καὶ ψεύδη.

ΨΑΛΜΟΣ 63ος (ξγ’)
Ὅταν δαγκωθεῖ ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ λύκο ἢ σκύλο λυσσασμένο (τοὺς ἔδινε καὶ ἀπὸ τὸ διαβασμένο νερό, γιὰ νὰ πιοῦν)
Αρχαίο Κείμενο
63,1 Εἰσάκουσον,

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

ὁ Θεός,

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

τῆς Άκουσε καὶ κάμε δεκτήν, Κύριε καὶ Θεέ μου, τὴν Εἰσάκουσον, Θεέ μου, τὴν φωνήν μου, ὅταν προσεύχωμαι καὶ ἀπευθύνω

φωνῆς μου, ἐν τῷ δέεσθαί με πρὸς προσευχήν μου τώρα ποὺ δέομαι πρὸς σὲ καὶ δεήσεις πρὸς σέ. Ἐλευθέρωσε τὴν ψυχήν μου ἀπὸ τὸν φόβον, τὸν ὁποῖον
σέ, ἀπὸ φόβου ἐχθροῦ ἐξελοῦ τὴν ἐλευθέρωσε τὴν ψυχήν μου ἀπὸ τὸν φόβον, πού μοῦ μου ἐμπνέει ὁ ἐχθρός.
ψυχήν μου.
63,3

ἐμπνέει ὁ ἐχθρός μου.

Ἐσκέπασάς

με

ἀπὸ 3 Σκέπασέ με καὶ προστάτευσέ με ἀπὸ τὰς μυστικὰς 3 Σκέπασόν με καὶ προστάτευσόν με ἀπὸ τὰς μυστικὰς συσκέψεις καὶ

συστροφῆς πονηρευομένων, ἀπὸ συνωμοσίας τῶν πονηρῶν ἀνθρώπων καὶ ἀπὸ τὸ ἐπιβουλὰς ἀνθρώπων, ποὺ σχεδιάζουν πονηρὰ καὶ κακὰ κατ’ ἐμοῦ, ἀπὸ
πλήθους ἐργαζομένων ἀδικίαν,

πλῆθος τῶν κακῶν ἀνθρώπων, ποὺ συστηματικῶς πλῆθος ποὺ συστηματικῶς ἐργάζονται τὴν ἀδικίαν,
ἐργάζονται τὴν ἀδικίαν.

63,4

οἵτινες

ἠκόνησαν

ὡς 4 Ὅλοι αὐτοὶ ἠκόνησαν, ὡς μεγάλην μάχαιραν, τὰς 4 οἱ ὁποῖοι ἠκόνισαν σὰν ξίφος τὰς γλώσσας των, ἐτέντωσαν τὸ τόξον

ρομφαίαν τὰς γλώσσας αὐτῶν, γλώσσας των, ἐτέντωσαν τὸ τόξον των καὶ ἔθεσαν των καὶ ἔθεσαν εἰς αὐτὸ ἀντὶ βέλους πρᾶγμα πονηρόν, τὸ καταχθόνιον
ἐνέτειναν τόξον αὐτῶν πρᾶγμα ἐπάνω εἰς αὐτό, διὰ νὰ ἐκσφενδονίσουν ἐναντίον σχέδιόν
πικρὸν
63,5

των

καὶ

τοὺς

δηλητηριώδεις

λόγους

καὶ

τὰς

πικρὰς

μου ἀντὶ βέλους λόγους πικροὺς καὶ συκοφαντικούς, συκοφαντίας των,
τοῦ

ἀποκρύφοις

κατατοξεῦσαι
ἄμωμον,

ἐν 5 διὰ νὰ κατατοξεύσουν καὶ κτυπήσουν ὑπούλως καὶ 5 διὰ νὰ κατατοξεύσουν καὶ κτυπήσουν μὲ αὐτὸ ὑπούλως καὶ ἐν κρυπτῷ

ἐξάπινα κρυφίως τὸν ἄμεμπτον. Θέλουν αἰφνιδιαστικῶς νὰ τὸν ἄμεμπτον· αἰφνιδίως καὶ χωρὶς αὐτὸς νὰ τὸ ὑποπτεύεται καὶ νὰ τὸ

κατατοξεύσουσιν αὐτὸν καὶ οὐ μὲ κτυπήσουν χωρὶς κανένα φόβον καὶ δισταγμόν.

περιμένῃ θὰ τὸν κτυπήσουν καὶ δὲν θὰ φοβηθοῦν οἱ δολοφόνοι, οὔτε θὰ

φοβηθήσονται.

δοκιμάσουν δισταγμόν τινα διὰ τὴν κακοῦργον πρᾶξιν των.

63,6 Ἐκραταίωσαν ἑαυτοῖς λόγον 6 Ἐμελέτησαν, ἐτελειοποίησαν καὶ ἐνίσχυσαν μὲ 6 Μὲ τὰς συνεννοήσεις καὶ τὰς μεταξύ των ἐνθαρρύνσεις ἐξησφάλισαν
πονηρόν, διηγήσοντο τοῦ κρύψαι κάθε τρόπον τὸ πονηρὸν σχέδιον μεταξύ των. καὶ κατέστησαν ἰσχυρὸν τὸ πονηρὸν σχέδιόν των, διότι ἔλαβον πάντα
εἶπαν· Ποιός, ἄνθρωπος ἢ ὁ Θεός, θὰ τοὺς ἵδη; τοὺς τρόπους, μὲ τοὺς ὁποίους θὰ κρύψουν τὴν κατ’ ἐμοῦ παγίδα, ὥστε
Κανείς.
63,7

Ἐξηρεύνησαν

ἡ σύλληψίς μου εἰς αὐτὴν να εἶναι βεβαία· εἶπαν: Ποῖος θὰ ἴδῃ αὐτούς;

ἀνομίαν, 7 Ἐπενόησαν ποικίλους τρόπους διὰ τὸ καταχθόνιον 7α Ἐμελέτησαν καλῶς τὸ ἄνομον καὶ ἐγκληματικὸν σχέδιόν των,
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παγίδας, εἶπαν· τίς ὄψεται αὐτούς; Συνεννοήθησαν νὰ μοῦ στήσουν κρυφὴν παγίδα καὶ τὰ πρὸς ἐπιτυχίαν του μέτρα. Ἐξέθεσαν μεταξύ των καὶ εἰσηγήθησαν

ἐξέλιπον

ἐξερευνῶντες ἔργον

ἐξερευνήσεις,

των.

Ἐξηντλήθησαν

μελετῶντες

τὰς ἐξήντλησαν συζητοῦντες καὶ μελετῶντες διὰ τοῦ πολυμηχάνου νοῦ των

προσελεύσεται μηχανορραφίας των. Καθένας ἀπὸ αὐτοὺς θὰ μὲ κάθε

ἄνθρωπος, καὶ καρδία βαθεῖα,

ἐπινόησιν

ἐπιβουλῆς

καὶ

ἐφεύρεσιν

πονηράν.

πλησιάσῃ μὲ δολιότητα καὶ μοχθηρίαν. Καταχθονία 7β Θὰ πλησιάσῃ ἀπὸ αὐτοὺς ἕκαστος ἄνθρωπος καὶ ἡ καρδία του εἶναι
εἶναι ἡ καρδία των, μέσα εἰς τὴν ὁποίαν κρύπτονται κρυψίνους καὶ βαθεῖα, καὶ τὰς κρυπτομένας προθέσεις αὐτῆς οὐδεὶς
αἱ πονηραί των προθέσεις.

δύναται νὰ διακρίνῃ.

63,8 Καὶ ὑψωθήσεται, ὁ Θεός. 8 Τὰ σχέδιά των ὅμως δὲν θὰ πραγματοποιηθοῦν. 8 Ἀλλ’ ἀντὶ να πραγματοποιηθοῦν τὰ ὀλέθρια σχέδιά των, θὰ ὑψωθῇ
Βέλος

νηπίων

ἐγενήθησαν

αἱ Θὰ ὑψωθῇ καὶ θὰ νικήσῃ ὁ κραταιὸς Θεός, ὁ κραταιὸς καὶ δυνατὸς προστάτης μου ὁ Θεός· τὸ βέλος των ὑπῆρξεν

πληγαὶ αὐτῶν,

προστάτης μου. Αἱ πληγαί, τὰς ὁποίας θὰ μοῦ ἀβλαβές· αἱ πληγαὶ ποὺ ἐπέφερε τοῦτο, εἶναι ὅμοιαι πρὸς τὰς πληγάς,
προξενήσουν, θὰ εἶναι ὡσὰν τὰς πληγάς, ποὺ τὰς ὁποίας ἐπιφέρει βέλος ἐκτοξευόμενον ἀπὸ ἀδυνάτους χεῖρας
προέρχονται ἀπὸ βέλη ριπτόμενα ἀπὸ νήπια.

νηπίων.

63,9 καὶ ἐξησθένησαν ἐπ' αὐτούς 9 Ἠτόνησαν καὶ παρέλυσαν εἰς τὰ στόματά των, αἱ 9 Καὶ παρέλυσαν εἰς τὰ στόματά των αἱ γλῶσσαι των, διότι ἡ
(Ἄλλη

γρ.

αὐτόν.

)

Και
αἱ

ἐξουθένησαν κομπορρημονοῦσαι γλῶσσαι των. Ὅλοι, ὅσοι εἶδαν καταισχύνῃ των καὶ ἀποτυχία των ἐπέφερεν εἰς αὐτοὺς σύγχυσιν. Ὅλοι

γλῶσσαι

Ἐταράχθησαν

αὐτῶν. τὰς

πάντες

ἐνεργείας

των

καὶ

τὰς

ἀποτυχίας

των, ὅσοι τοὺς ἔβλεπαν ἐταράχθησαν καὶ ἐξεπλάγησαν ἀπὸ τὸ κακοῦργον

οἱ ἐξεπλάγησαν.

σχέδιόν των, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ματαίωσίν του ἐκ τῆς θείας ἐπεμβάσεως.

θεωροῦντες αὐτούς,
63,10 καὶ ἐφοβήθη πᾶς ἄνθρωπος. 10 Καὶ κάθε ἄνθρωπος ἰδὼν τὴν συντριβὴν τῶν 10 Καὶ ἐφοβήθη τὸν Θεὸν πᾶς ἄνθρωπος καὶ διεκήρυξαν τὰ ἔργα τῆς
Καὶ ἀνήγγειλαν τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ πονηρῶν σχεδίων των ἐφοβήθη καὶ εὐλαβήθη τὸν θαυμαστῆς προστασίας τοῦ Θεοῦ καὶ κατενόησαν τὰ ποιήματα τῆς
καὶ τὰ ποιήματα αὐτοῦ συνῆκαν.

Θεόν. Ὅλοι δὲ διεκήρυξαν τὰ ἔργα τῆς θαυμαστῆς δυνάμεώς του καὶ τὴν σωφρονιστικὴν αὐτῶν σημασίαν.
προστασίας τοῦ Θεοῦ, διότι κατενόησαν τὰ ἔργα
αὐτὰ ὡς ἔργα Κυρίου.

63,11 Εὐφρανθήσεται δίκαιος ἐν 11 Κάθε δὲ δίκαιος ἄνθρωπος, βλέπων τὰ μεγαλεῖα 11 Θὰ εὐφρανθῇ ὁ δίκαιος ἐπὶ τῇ ἐπεμβάσει καὶ σωτηρία ταύτῃ τοῦ
τῷ Κυρίῳ καὶ ἐλπιεῖ ἐπ' αὐτόν, καὶ τοῦ Θεοῦ, θὰ εὐφρανθῇ ἐν Κυρίῳ καὶ θὰ ἐλπίζῃ Κυρίου καὶ θὰ στηρίξῃ τὴν ἐλπίδα του εἰς αὐτόν, καὶ ὅλοι οἱ εὐθεῖς κατὰ
ἐπαινεθήσονται πάντες οἱ εὐθεῖς περισσότερον τώρα εἰς αὐτόν. Ὅλοι οἱ εὐθεῖς καὶ τὴν καρδίαν καὶ ξένοι πρὸς πᾶσαν δολιότητα θὰ καυχηθοῦν καὶ θὰ
εἰλικρινεῖς ἄνθρωποι θὰ δοξασθοῦν ἀπὸ τὸν Θεὸν πληροφορηθοῦν πόσον ἐπαινετὴ εἶναι ἡ εὐθύτης καὶ ἡ εἰλικρίνειά των.
καὶ ἀπὸ τοὺς συνανθρώπους των.
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τῇ καρδίᾳ.
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ΨΑΛΜΟΣ 64ος (ξδ’)
Γιὰ νὰ ἔχουν οἱ ἔμποροι εὐλογία, γιὰ νὰ μὴν φλυαροῦν καὶ ἀδικοῦν τοὺς ἁπλοὺς ἀνθρώπους
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

64,1 Σοὶ πρέπει ὕμνος, ὁ Θεός, ἐν Εἰς σέ, Κύριε, εἶναι πρέπον νὰ ἀναπέμπεται κάθε Εἰς σὲ καὶ ὄχι εἰς τὰ νεκρὰ εἴδωλα, ὦ Θεέ, ἁρμόζει νὰ ἀναπέμπεται ἐν τῇ
Σιών, καὶ σοὶ ἀποδοθήσεται εὐχὴ δοξολογία εἰς τὴν Σιών. Εἰς τὴν Ἱερουσαλὴμ πρέπει Σιὼν ὕμνος, καὶ εἰς σὲ ὡς ὀφειλόμενον χρέος θὰ ἀποδοθῇ ἐν
ἐν Ἱερουσαλήμ.

νὰ ἐκπληρώνεται τὸ τάξιμον τοῦ λαοῦ σου πρὸς σέ. Ἱερουσαλὴμ ἡ εὐχὴ καὶ τὸ τάξιμον, τὸ ὁποῖον ὁ λαός σου ὑπεσχέθη
κατὰ τὴν θεομηνίαν τῆς ἐλλείψεως βροχῆς.

64,3 Εἰσάκουσον προσευχῆς μου· 3 Ἄκουσε, Κύριε, καὶ κάμε δεκτὴν τὴν προσευχήν 3 Εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου. Πρὸς σὲ θὰ ἔλθῃ πᾶσα σὰρξ καὶ ἀπὸ
πρὸς σὲ πᾶσα σὰρξ ἥξει.

μου, διότι κάθε ἀνθρωπίνη σάρξ, ἀσθενὴς καθὼς σὲ πᾶς περικείμενος τὴν ἀσθενῆ ἀνθρωπίνην φύσιν θὰ ζητήσῃ
εἶναι, πρὸς σὲ θὰ ἔλθῃ νὰ ζητήσῃ βοήθειαν.

64,4

Λόγοι

βοήθειαν.

ἀνόμων 4 Πολλαὶ καὶ διάφοροι ἀνομίαι μὲ λόγια καὶ μὲ ἔργα 4 Ἀνομίαι ποικίλαι μᾶς κατεκυρίευσαν ὑπερισχύσασαι τῆς θελήσεώς

ὑπερεδυνάμωσαν ἡμᾶς, καὶ ταῖς ὑπερίσχυσαν,
ἀσεβείαις ἡμῶν σὺ ἰλάσῃ.

ὑπεδούλωσαν

τὴν

θέλησίν

μας, μας. Ἀλλ’ εἰς τὰς ἀσεβείας μας σὺ ὁ εὔσπλαγχνος καὶ φιλάνθρωπος θὰ

ἡμαρτήσαμεν ἐνώπιόν σου. Σὺ ὅμως, Κύριε, θὰ φανῇς ἵλεως καὶ θὰ μᾶς τὰς συγχωρήσῃς.
φανῇς ἐλεήμων εἰς τὰς ἁμαρτίας μας καὶ θὰ μᾶς
συγχωρήσῃς.

64,5 Μακάριος ὃν ἐξελέξω καὶ 5 Τρισευτυχισμένος ἐκεῖνος, τὸν ὁποῖον σὺ ἐξέλεξες 5 Μακάριος εἶναι ἐκεῖνος, τὸν ὁποῖον ἐξέλεξας καὶ προσέλαβες ἵνα ὡς
προσελάβου· κατασκηνώσει ἐν καὶ μὲ στοργὴν ἐπῆρες κοντά σου. Αὐτὸς θὰ μένῃ λάτρης σου καὶ οἰκεῖος σου ἐπικοινωνῇ πρὸς σέ, ἔχων παρρησίαν
ταῖς αὐλαῖς σου. Πλησθησόμεθα διαρκῶς εἰς τὰς ἱερὰς αὐλὰς τοῦ ναοῦ σου. Ἐὰν πλησίον σου. Θὰ κατασκηνώσῃ ὁ τοιοῦτος ἐν ταῖς αὐλαῖς σου. Ἐὰν
ἐν τοῖς ἀγαθοῖς τοῦ οἴκου σου· ἀξιώσῃς
ἅγιος ὁ ναός σου,

καὶ

ἡμᾶς

αὐτῆς

τῆς

δωρεᾶς,

θὰ ἀξιώσῃς

καὶ

ἠμᾶς

τῆς

αὐτῆς

κοινωνίας

καὶ

παρρησίας,

θὰ

χορτάσωμεν ἀπὸ τὰ πλούσια ἀγαθὰ τοῦ οἴκου σου. ἐμπλησθῶμεν ψυχικῶς ἀπὸ τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰς εὐλογίας τοῦ οἴκου σου·
Ἅγιος εἶναι καὶ ἱερὸς ὁ ναός σου. Ἀξιοθαύμαστος ὁ εἶναι ἅγιος ὁ οἶκος καὶ ναός σου, θαυμαστὸς διὰ τὰ φυλαττόμενα ἐν
ναός σου διὰ τὰ πλούσια ἔργα τῆς δικαιοσύνης σου. αὐτῷ σημεῖα τῶν ἐπιφανειῶν σου, διὰ τὰς πλάκας, διὰ τὴν ράβδον τοῦ
Ἀαρών, διὰ τὸ μάννα καὶ πρὸ παντὸς διὰ τὸν διδάσκοντα τὴν
δικαιοσύνην νόμον σου.

64,6 θαυμαστὸς ἐν δικαιοσύνῃ. 6 Κάμε δεκτὴν τὴν προσευχήν μας σύ, ὁ Θεὸς καὶ ὁ 6 Εἰσάκουσόν μας, ὦ Θεέ, σὺ ποὺ εἶσαι ὁ Σωτήρ μας, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐλπὶς
σωτὴρ ἡμῶν, ἡ ἐλπὶς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς καὶ αὐτῶν ποὺ διαπλέουν ἐσχατιῶν της, καθὼς καὶ πάντων, ὅσοι κατοικοῦν ἢ πλέουν εἰς
τῶν περάτων τῆς γῆς καὶ τῶν ἐν θαλάσσας καὶ κατοικοῦν εἰς νήσους μακράν.

μακρυνὰς θαλάσσας καὶ νήσους.

θαλάσσῃ μακράν,
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Ἐπάκουσον ἡμῶν, ὁ Θεός, ὁ σωτήρ μας· ἡ ἐλπὶς ὅλων τῶν ἀνθρώπων μέχρι καὶ ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν λαῶν τῆς γῆς ὁλοκλήρου μέχρι πασῶν τῶν

64,7 ἑτοιμάζων ὄρη ἐν τῇ ἰσχύϊ 7 Σύ, ὁ ὁποῖος στερεώνεις μὲ τὴν τεραστίαν δύναμίν 7 Σὺ εἶσαι ποὺ διὰ τῆς κραταιᾶς δυνάμεώς σου στερεώνεις καὶ
αὐτοῦ,

περιεζωσμένος

ἐν σου τὰ ὅρη, σὺ ὁ ὁποῖος εἶσαι περιζωσμένος μὲ ἐδραιώνεις τὰ ὅρη, ὥστε να παραμένουν ἀκίνητα, σὺ εἶσαι ζωσμένος

δυναστείᾳ,

ἄπειρον ἰσχύν.

τὴν ἰσχὺν καὶ δύναμιν, ὥστε μετὰ πολλῆς εὐκολίας νὰ δύνασαι τὰ
πάντα.

64,8 ὁ συνταράσσων τὸ κῦτος τῆς 8 Σύ, ὁ ὁποῖος ἀναταράσσεις τὴν θάλασσαν καθ' 8 Ὁ ὁποῖος συνταράσσει τὸ βάθος τῆς θαλάσσης, καὶ ὅταν αὕτη
θαλάσσης,

ἤχους

κυμάτων ὅλον τὸ πλάτος καὶ βάθος αὐτῆς, καὶ προκαλεῖς τὴν ταραχθῇ, ποῖος θὰ ὑποφέρῃ τὴν βοὴν τῶν κυμάτων της; Οὕτω θὰ

αὐτῆς. Ταροχθήσονται τὰ ἔθνη,

βοὴν τῶν κυμάτων της. Ἀπὸ ὅλας αὐτὰς τὰς ταραχθοῦν καὶ τὰ ἔθνη,
μεγαλειώδεις ἐκδηλώσεις τῆς δυνάμεώς σου θὰ
καταπλαγοῦν καὶ θὰ ταραχθοῦν τὰ ἔθνη.

64,9

καὶ

φοβηθήσονται

οἱ 9 Ἀπὸ τὰ ἀξιοθαύμαστα ἔργα σου θὰ τρομάξουν οἱ 9 καὶ θὰ φοβηθοῦν ὅλοι ὅσοι κατοικοῦν εἰς τὴν γῆν μέχρι τῶν ἐσχατιῶν

κατοικοῦντες τὰ πέρατα ἀπὸ κατοικοῦντες μέχρι καὶ εἰς τὰ πέρατα τοῦ κόσμου. της, ἀπὸ τὰ σημεῖα σου καὶ τὰ θαῦματά σου· ἀπὸ τῆς πλέον μακρυνῆς
τῶν

σημείων

σου·

ἐξόδους Θὰ τέρψῃς ὅμως καὶ θὰ γοητεύσῃς τοὺς ἀνθρώπους ἀνατολῆς, ὁπόθεν βγαίνει καὶ ἔχει τὰς ἐξόδους της ἡ πρωΐα, μέχρι τῆς

πρωΐας καὶ ἑσπέρας τέρψεις.

μὲ τὸ πρωϊνὸν φῶς, τότε ποὺ ἀρχίζει ἡ πρωΐα καὶ μὲ πλέον μακρυνῆς δύσεως, ὅπου ὑπάρχουν αἱ ἔξοδοι τῆς ἑσπέρας, ὅλους
τὸ ἠλιοβασίλεμμα, τότε ποὺ ἀρχίζει ἡ ἑσπέρα.

ὅσοι κατοικοῦν εἰς τὴν γῆν θὰ τοὺς τέρψῃς καὶ θὰ τοὺς εὐφράνῃς μὲ τὰ
σημεῖα τῆς δυνάμεώς σου, ἡ ὁποία κατακρημνίζει τοὺς ἀσεβεῖς καὶ
σώζει τοὺς δικαίους.

64,10 Ἐπισκέψω τὴν γῆν καὶ 10 Ἐπεσκέφθης, Κύριε, μὲ εὐεργετικὴν βροχὴν τὴν 10 Ἐπεσκέφθης τὴν γῆν καὶ τὴν ἐπότισας δι' ἀφθόνου βροχῆς, μέχρι
ἐμέθυσας αὐτήν, ἐπλήθυνας τοῦ γῆν. Ἔρριψες ἄφθονο νερὸ καὶ τὴν ἐμέθυσες, σημείου ποὺ νὰ γίνῃ αὕτη σὰν μεθυσμένη· ἔρριψας πλήθη βροχῶν, διὰ
πλουτίσαι αὐτήν· ὁ ποταμὸς τοῦ ἔβρεξες πολύ, διὰ νὰ πλουτίσῃς τὴν χώραν μας μὲ νὰ τὴν πλουτίσῃς μὲ τὴν ἀφθονίαν τῆς καρποφορίας καὶ τῆς
Θεοῦ

ἐπληρώθη

ὑδάτων· πλουσίαν καρποφορίαν. Ὁ Ἰορδάνης, ὁ ποταμὸς τοῦ συγκομιδῆς. Ὁ ποταμὸς Ἰορδάνης, ὁ διασχίζων τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας

ἡτοίμασας τὴν τροφὴν αὐτῶν, Θεοῦ, ἐγέμισεν ἀπὸ ὕδατα. Μὲ τὰς βροχάς σου τοῦ Θεοῦ, ἐγέμισεν ἀπὸ ὕδατα. Ἡτοίμασας τὴν τροφὴν τῶν κατοίκων
ὅτι οὕτως ἡ ἐτοιμασία.

ἡτοίμασας πλουσίαν τροφὴν εἰς τοὺς κατοίκους τῆς της, διότι οὕτω διὰ τῶν ἀφθόνων καὶ ἐγκαίρων βροχῶν συντελεῖται ἡ
Παλαιστίνης. Διότι ἔτσι γίνεται ἡ καλλιέργεια καὶ ἡ ἑτοιμασία τῆς τροφῆς των.
καρποφορία τῆς γῆς.

Τοὺς

μέθυσον,
γεννήματα

αὔλακας
πλήθυνον
αὐτῆς,

ἐν

αὐτῆς 11 Πότισε, λοιπόν, τὰ αὐλάκια τῆς γῆς μὲ τὰ 11 Πότισε μέχρι μέθης τὰ αὐλάκια τῆς γῆς δι’ ἀφθόνου βροχῆς,
τὰ πλούσια νερὰ τῆς βροχῆς, πλήθυνε τὰ γεννήματα πλήθυνον τὰ γεννήματα καὶ τοὺς καρπούς της· διὰ τῶν σιγαλῶν
ταῖς καὶ τοὺς καρπούς της. Μὲ τὴν σιγαλὴν ποτιστικὴν σταγόνων

τῆς

βροχῆς

θὰ

εὐφρανθῇ

ἡ

γῆ

ἐκφύουσα

καὶ

σταγόσιν αὐτῆς εὐφρανθήσεται βροχὴν θὰ εὐφρανθῇ ἡ χώρα μας, διότι θὰ ἀναβλαστάνουσα.
ἀνατέλλουσα.

πλημμυρίσῃ ἀπὸ βλάστησιν.
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64,11

64,12 Εὐλογήσεις τὸν στέφανον 12 Ὅλον τὸν κύκλον τοῦ ἐτησίου χρόνου θὰ 12 Ὁλόκληρον τὸ ἔτος, ποὺ σὰν στέφανος κυκλοῦται καὶ ἐπιστρέφει
τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός πλουτίσῃς, Κύριε, μὲ τὰ ἀγαθά σου καὶ ἔτσι αἱ κανονικῶς εἰς τὰς αὐτὰς πάντοτε ἐποχάς, θὰ τὸ εὐλογήσῃς μὲ τὰ
σου,

καὶ

τὰ

πεδία

σου πεδιάδες τῆς χώρας σου θὰ πλημμυρίσουν ἀπὸ ἀγαθὰ τῆς καλωσύνης καὶ εὐεργετικότητός σου, καὶ αἱ πεδιάδες θὰ

πλησθήσονται πιότητος·

μεγάλην εὐφορίαν.

γεμίσουν ἀπὸ πάχος εὐφορίας καὶ καρποφορίας.

64,13 πιανθήσεται τὰ ὅρη τῆς 13 Καὶ αὐτὰ τὰ ὅρη τῆς ἔρημου καὶ τὰ βουνὰ θὰ 13 Πλήρη βλαστήσεως θὰ ἐμφανισθοῦν τὰ ἀτείχιστα καὶ ἀκαλλιέργητα
ἐρήμου,

καὶ

ἀγαλλίασιν

οἱ παρουσιάσουν

βουνοὶ περιζώσονται.

πλουσίαν

βλάστησιν.

Θὰ ὀροπέδια, ὅταν θὰ δεχθοῦν τὴν ἐπίδρασιν τῶν ὡρῶν τοῦ ἔτους, καὶ τὰ

περιβληθοῦν τὴν ἀγαλλίασιν καὶ τὴν ὡραιότητα τοῦ βουνὰ κατακαλυπτόμενα ἀπὸ χλόην θὰ περιζωσθοῦν ἀγαλλίασιν καὶ
πρασίνου.

θὰ παρουσιάζωνται χαρούμενα.

64,14 Ἐνεδύσαντο οἱ κριοὶ τῶν 14 Οἱ κριοὶ τῶν προβάτων, χορτασμένοι ἀπὸ τὴν 14 Καὶ ἐπὶ τῶν χλοερῶν λειμώνων τῶν βουνῶν, οἱ κριοὶ τῶν προβάτων,
προβάτων,

καὶ

αἱ

κοιλάδες πλουσίαν

βοσκὴν

πεδιάδων

καὶ

βουνῶν,

θὰ οἵτινες κατὰ τὸ θέρος ἐκουρεύθησαν, ἐνεδύθησαν τὸ νέον μαλλίον

πληθυνοῦσι σῖτον· κεκράξονται, ἐνδυθοῦν τὸ νέον μαλλί των. Αἱ πεδιάδες θὰ αὐτῶν. Καὶ αἱ κοιλάδες θὰ παραγάγωσι πλῆθος σίτου· καὶ διὰ τῆς
καὶ γὰρ ὑμνήσουσιν.

παράγουν ἄφθονον σῖτον. Δι' ὅλα αὐτὰ ἄνθρωποι καρποφορίας των θὰ κράζουν, διότι σιωπηλῶς, ἀλλὰ καὶ αἰσθητῶς εἰς
καὶ φύσις θὰ κραυγάσουν καὶ θὰ ὑμνολογήσουν τὸν τοὺς ἀποθαυμάζοντας τῶν ἀνθρώπων ὀφθαλμοὺς θὰ ὑμνήσουν τὸν
Κύριον.

Μέγαν τροφοδότην.

ΨΑΛΜΟΣ 65ος (ξε’)
Γιὰ νὰ μὴν φέρει ἀναποδιὲς ὁ πονηρὸς στὰ σπίτια καὶ θλίβει τὶς οἰκογένειες
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

65,1 Αλαλάξατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα Αλαλάξατε μὲ ἱερὸν ἐνθουσιασμὸν πρὸς δόξαν τοῦ Επευφημήσατε καὶ κράξατε πρὸς ἔπαινον τοῦ Κυρίου οἱ κάτοικοι ὅλης
ἡ γῆ,
65,2

Κυρίου, οἱ κατοικοῦντες ὅλην τὴν γῆν.
ψάλατε

αὐτοῦ.

Δότε

δή

τῷ

δόξαν

ὀνόματι 2 Δοξάσατε καὶ ὑμνολογήσατε αὐτόν.
αἰνέσει

τῆς γῆς.
2 Ψάλατε ὕμνους εἰς τὸ ὄνομά του. Προσδώσατε δόξαν εἰς τὴν πρὸς
αὐτὸν ἀπευθυνομένην αἴνεσιν. Μεγαλοπρεπῶς ἀνυμνήσατε αὐτόν.

αὐτοῦ.
65,3 Εἴπατε τῷ Θεῷ· ὡς φοβερὰ 3 Εἴπατε πρὸς τὸν Θεὸν μὲ ὕμνους: Πόσον 3 Εἴπατε εἰς τὸν Θεόν: Ὁποῖον φόβον ἐμπνέουν τὰ πρὸς σωτηρίαν τοῦ
δυνάμεώς σου ψεύσονταί σε οἱ σωτηρίαν μας, Κύριε! Ἐμπρὸς εἰς τὴν ἄπειρον θὰ δηλώσουν ὑποταγὴν εἰς σὲ οἱ ἐχθροί σου, ἕνεκα τοῦ φόβου καὶ τῆς
ἐχθροί σου.

δύναμίν σου θὰ καταληφθοῦν ἀπὸ φόβον οἱ ἐχθροί καταπτοήσεώς των, ἀλλ’ ὄχι καὶ ἐξ εἰλικρινοῦς διαθέσεως.
σου, θὰ ταπεινωθοῦν καὶ θὰ ὑποταχθοῦν, χωρὶς καὶ
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τὰ ἔργα σου· ἐν τῷ πλήθει τῆς θαυμαστὰ καὶ φοβερὰ εἶναι τὰ ἔργα σου, διὰ τὴν λαοῦ σου καταπληκτικὰ ἔργα σου· λόγῳ τοῦ πλήθους τῆς δυνάμεώς σου

νὰ τὸ θέλουν, πρὸς σέ.
65,4

Πᾶσα

ἡ

προσκυνησάτωσάν

γῆ 4 Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ποὺ κατοικοῦν τὴν γῆν, ἂς 4 Πάντες οἱ κάτοικοι τῆς γῆς ἂς σὲ προσκυνήσουν καὶ ἂς σὲ λατρεύσουν

σοι

καὶ προσκυνήσουν

ψαλάτωσάν σοι, ψαλάτωσαν τῷ παντοδύναμον
ὀνόματί σου. (διάψαλμα).

καὶ

ἂς

Θεόν.

δοξολογήσουν

Ἂς

ψάλλουν

σὲ

ὕμνους

τὸν καὶ ἂς ψάλουν εἰς σὲ ὕμνους δοξολογίας καὶ εὐχαριστίας· ἂς ψάλουν εἰς
μὲ τὸ ὄνομά σου, Ὕψιστε.

μουσικὰ ὄργανα πρὸς δόξαν τοῦ Ὀνόματός σου.

65,5 Δεῦτε καὶ ἴδετε τὰ ἔργα τοῦ 5 Ἐλᾶτε καὶ ἰδέτε τὰ καταπληκτικὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ. 5 Δεῦτε καὶ ἴδετε τὰ ἔργα τοῦ Κυρίου· πόσον φοβερὸς εἶναι εἰς τὰ
Θεοῦ· φοβερὸς ἐν βουλαῖς ὑπὲρ Πόσον φοβερὸς καὶ ἄφθαστος εἶναι ὁ Θεὸς εἰς τὰς καταπληκτικὰ
τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων,
ὁ

μεταστρέφων

καὶ

τὰς

σκέψεις

του,

διὰ

τῶν

ὁποίων

σκέψεις καὶ τὰς ἀποφάσεις του! Ἀπείρως ἀνώτερος ἀποδεικνύεται ἀσυγκρίτως ὑπέρτερος ἀπὸ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων,
ἀπὸ ὅλους μαζῆ τοὺς ἀνθρώπους.

65,6

σχέδια

τῶν ὁποίων κατανικᾷ μὲ αὐτὰ πᾶσαν ἐπινόησιν καὶ ἀντίδρασιν.

τὴν 6 Αὐτός, ὁ ὁποῖος μεταστρέφει τὴν θάλασσαν εἰς 6 Αὐτὸς μετέστρεψε τὴν θάλασσαν εἰς ξηράν, ἵνα διέλθῃ δι' αὐτῆς ὁ

θάλασσαν εἰς ξηράν, ἐν ποταμῷ ξηράν, ὅπως ἔκαμεν εἰς τὴν Ἐρυθρὰν Θάλασσαν. λαός του· τὸν Ἰορδάνην ποταμὸν διέβησαν οὗτοι διὰ τῶν ποδῶν χωρὶς
διελεύσονται

ποδί.

Ἐκεῖ Ἐστέγνωσε τὸν Ἰορδάνην ποταμὸν καὶ ἐπέρασαν μὲ νὰ βραχοῦν· ἐκεῖ εἰς τοὺς τόπους τῶν θαυμαστῶν τούτων διαβάσεων θὰ

εὐφρανθησόμεθα ἐπ' αὐτῷ,

τὰ πόδια των οἱ πρόγονοί μας. Ἀναλογιζόμενοι τὰ ηὐφραινόμεθα καὶ ἠμεῖς ἐπὶ τῷ Θεῷ,
καταπληκτικὰ

θαύματα

εἰς

προστασίαν

τῶν

προγόνων μας θὰ χαρῶμεν διὰ τὸν Κύριον.
65,7

τῷ

δεσπόζοντι

ἐν

τῇ 7 Δι' αὐτόν, ὁ ὁποῖος κυριαρχεῖ μὲ τὴν ἀκατανίκητον 7 ὅστις δεσπόζει διὰ τῆς ἀκατανικήτου δυνάμεώς του, χθὲς καὶ σήμερον

δυναστείᾳ αὐτοῦ τοῦ αἰῶνος. Οἱ δύναμίν του εἰς ὅλους τοὺς αἰῶνας. Τὰ μάτια του καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας. Οἱ ὀφθαλμοί του παρακολουθοῦν ἀγρύπνως τὰ
ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἐπὶ τὰ ἔθνη παρακολουθοῦν
ἐπιβλέπουσιν,

βλέπουν

ὅλους

τοὺς ἔθνη, οἱ ἀποστάται καὶ οἱ πικραίνοντες αὐτὸν διὰ τῶν κατὰ τοῦ λαοῦ

οἱ ἀνθρώπους ὅλων τῶν ἐθνῶν. Σεῖς δὲ οἱ ἀποστάται, του ἐπιθέσεών των ἂς μὴ ὑψηλοφρονοῦν, διότι θὰ δώσουν λόγον εἰς

παραπικραίνοντες
ὑψούσθωσαν

καὶ

ἐν

μὴ οἱ ὁποῖοι μὲ τὰ ἁμαρτωλά σας ἔργα πικραίνετε τὸν αὐτόν.
ἑαυτοῖς. Κύριον, μὴ ὑψηλοφρονῆτε.

(διάψαλμα).
65,8 Εὐλογεῖτε, ἔθνη, τὸν Θεὸν 8 Δοξολογῆστε τὰ ἔθνη τὸν Θεόν μας, μὲ βοὴν 8 Εὐλογεῖτε, ὦ ἔθνη, τὸν Θεόν μας καὶ διὰ βοῆς ἰσχυρᾶς ἀκουστὴν
ἡμῶν καὶ ἀκουτίσατε τὴν φωνὴν ἰσχυράν.
τῆς αἰνέσεως αὐτοῦ,

Κάμετε

ἀκουστὴν

τὴν

φωνὴν

τῆς ποήσατε τὴν φωνὴν τῆς ἀνυμνήσεως αὐτοῦ.

δοξολογίας σας πρὸς αὐτόν,

εἰς ζωὴν καὶ μὴ δόντος εἰς σάλον θανάσιμον κίνδυνον καὶ μᾶς ἐπανέφερεν εἰς τὴν ἀπελύτρωσεν ἐκ τρομεροῦ κινδύνου καὶ ἐπανέφερε ἐν τῇ ζωῇ τὴν μέχρι
τοὺς πόδας μου.

ζωήν. Δὲν ἐπέτρεψε νὰ σαλευθοῦν οἱ πόδες μου καὶ θανάτου φθάσασαν ὕπαρξίν μας καὶ δὲν ἐπέτρεψεν οἱ πόδες μας νὰ
νὰ πέσω.

ὀλισθήσουν εἰς ἀνεπανόρθωτον πτῶσιν.
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65,9 τοῦ θεμένου τὴν ψυχήν μου 9 ὁ ὁποῖος ἐλύτρωσεν ἐμὲ καὶ τὸν λαόν μου ἀπὸ 9 ὁ ὁποῖος ἐμὲ καὶ τοὺς ἐκπροσωπουμένους ὑπ’ ἐμοῦ ὁμοεθνεῖς μου

65,10 Ὅτι ἐδοκίμασας ἡμᾶς, ὁ 10 Διότι μᾶς ἐδοκίμασες, ὦ Θεέ. Μᾶς ἔρριψες εἰς τὴν 10 Διότι μᾶς ἐδοκίμασας, ὦ Θεέ, ἵνα ἀποδειχθῇ ἐὰν εἴμεθα εἰς σὲ πιστοί·
Θεός,

ἐπύρωσας

ἡμᾶς,

ὡς κάμινον τοῦ πυρός, τοῦ πόνου καὶ τῶν θλίψεων, μᾶς ἔρριψας εἰς τὸ πῦρ τοῦ πόνου καὶ τῶν θλίψεων, ὅπως ρίπτεται εἰς τὸ

πυροῦται τὸ ἀργύριον

ἀλλὰ καὶ μᾶς ἐκαθάρισες, ὅπως διὰ τοῦ πυρὸς πῦρ ὁ ἄργυρος διὰ νὰ καθαρθῇ ἐν αὐτῷ.
καθαρίζεται ὁ ἄργυρος.

65,11 εἰσήγαγες ἡμᾶς εἰς τὴν 11 Ἐπέτρεψες νὰ πέσωμεν εἰς τὴν παγίδα τῶν 11 Ἐπέτρεψες νὰ ἐμπέσωμεν εἰς τὴν παγίδα, τὴν ὁποίαν πρὸς
παγίδα, ἔθου θλίψεις ἐπὶ τὸν ἐχθρῶν μας καὶ νὰ γίνωμεν δοῦλοι. Ἐφόρτωσες ὑποδούλωσίν μας εἶχον στήσει οἰ ἐχθροί μας· ἐφόρτωσας εἰς τὴν ράχιν
νῶτον ἡμῶν.

ἐπάνω εἰς τὴν ράχιν μας φορτίον θλίψεων.

65,12

Ἐπεβίβασας

ἐπὶ

τὰς

μας φορτίον θλίψεων.

ἀνθρώπους 12 Ἀφῆκες νὰ καθήσουν βαρεῖς ἐπάνω ἀπὸ τὰ 12 Ἐπέτρεψες ἄνθρωποι θνητοὶ νὰ διέλθουν θριαμβευτικῶς ἄνωθεν τῶν

κεφαλὰς

ἡμῶν, κεφάλια μας οἱ ἐχθροί μας. Ἐπεράσαμεν διὰ μέσου κεφαλῶν μας καὶ νὰ ποδοπατήσουν αὐτάς· διήλθομεν διὰ μέσου τῆς

διήλθομεν διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος, πολλῶν καὶ βαρειῶν θλίψεων, ὡσὰν διὰ μέσου καμίνου καὶ τοῦ πυρὸς τῶν θλίψεων ἐπεράσαμεν ἐκ τῆς θαλάσσης τῶν
καὶ

ἐξήγαγες

ἡμᾶς

εἰς πυρακτωμένης καμίνου, καὶ διὰ μέσου ὑδάτων δοκιμασιῶν καὶ ὑπεφέραμεν κακά, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἐκινδυνεύσαμεν νὰ

ἀναψυχήν.

κατακλυσμοῦ. Τελικῶς ὅμως σὺ μᾶς ἔβγαλες εἰς ἀφανισθῶμεν καὶ νὰ πνιγῶμεν. Ἀλλ’ ἐν τέλει μᾶς ἔβγαλες εἰς τόπον
τόπον ἀνέσεως καὶ ἀναψυχῆς.

ἀναψυχῆς καὶ ἀνέσεως.

65,13 Εἰσελεύσομαι εἰς τὸν οἶκόν 13 Θὰ ἔλθω εἰς τὸν ναόν σου μὲ ὁλοκαυτώματα, θὰ 13 Θὰ εἰσέλθω εἰς τὸν ἅγιον ναόν σου, ὅπου κατοικεῖς, μὲ θύματα ποὺ
σου

ἐν

ὁλοκαυτώμασιν, ἀποδώσω εἰς σὲ καὶ θὰ ἐκπληρώσω ἐκεῖ ὅλα τὰ θὰ καοῦν ὁλόκληρα ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου σου, καὶ ἐξ ὀνόματος

ἀποδώσω σοι τὰς εὐχάς μου,

τάματά μου,

ὁλοκλήρου τοῦ λαοῦ σου θὰ σοῦ ἀποδώσω ὡς ὀφειλόμενον χρέος τὰς
εὐχὰς καὶ τὰ ταξίματά μας,

65,14 ἃς διέστειλε τὰ χείλη μου 14 ὅσα τὰ πικραμμένα χείλη μου μισοάνοιξαν καὶ 14 τὰ ὁποῖα τὰ διασταλέντα χείλη μας ηὐχήθησαν καὶ ἐλάλησε τὸ
καὶ ἐλάλησε τὸ στόμα μου ἐν τῇ ἔταξαν, ὅσα εἶπε καὶ ὑπεσχέθη τὸ στόμα μου κατὰ στόμα μας κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς θλίψεώς μας.
θλίψει μου·
65,15

τὸ διάστημα τῶν θλίψεών μου.
ὁλοκαυτώματα 15 Θὰ σοῦ προσφέρω, μαζῆ μὲ θυμίαμα, ζῶα 15 Θὰ σοῦ προσφέρω ὁλοκαυτώματα εὐτραφῆ ἀποστάζοντα μυελὸν καὶ

μεμυελωμένα ἀνοίσω σοι μετὰ καλοθρεμμένα

ὡς

ὁλοκαυτώματα.

Θὰ

σοῦ πάχος μετὰ τῆς κνίσσης τῶν κατακαιομένων κριῶν, ποὺ θὰ ἀναβαίνῃ

θυμιάματος καὶ κριῶν, ἀνοίσω προσφέρω κριοὺς καὶ βόϊδια καὶ τράγους.

πρὸς τὰ ἄνῳ ὡς θυμίαμα δεκτόν, καὶ θὰ σοῦ προσφέρω βόας μετὰ

σοι

τράγων.

βόας

μετὰ

χιμάρων.

(διάψαλμα).
Δεῦτε

ἀκούσατε

διηγήσομαι,
φοβούμενοι

πάντες
τὸν

Θεόν,

καὶ 16 Ἐλᾶτε νὰ ἀκούσετε, διότι, ἐγὼ θὰ διηγηθῶ πρὸς 16 Ἔλθετε να ἀκούσετε καὶ θὰ σᾶς διηγηθῶ, ὅλοι σεῖς οἱ ὁποῖοι
οἱ σᾶς, οἱ ὁποῖοι εὐλαβεῖσθε τὸν Θεόν, ὅσα θαυμαστὰ φοβεῖσθε τὸν Θεόν, ὅσα εἰς περιστάσεις δυσχερεῖς ἐποίησε χάριν τῆς
ὅσα ἔργα ἔκαμεν εἰς ἐμὲ ὁ Θεὸς καθ' ὅλον τὸν βίον μου.

ζωῆς μου.

ἐποίησε τῇ ψυχῇ μου.
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65,16

65,17 Πρὸς αὐτὸν τῷ στόματί μου 17 Ἤνοιξα τὸ στόμα μου καὶ πρὸς αὐτὸν κατὰ τὸ 17 Πρὸς αὐτὸν μὲ τὸ στόμα μου ἐβόησα καὶ ἐπειδὴ ἀμέσως ἔτυχον τῆς
ἐκέκραξα καὶ ὕψωσα ὑπὸ τὴν διάστημα τῶν θλίψεών μου ἔκραξα· καὶ ἐπειδὴ παρ’ αὐτοῦ βοηθείας, ὕψωσα ὑπὸ τὴν γλῶσσαν μου εὐχαριστίας καὶ
γλῶσσάν μου.

ἀμέσως ἔλαβα βοήθειαν καὶ σωτηρίαν ἀνέφερα μὲ ὕμνους πρὸς αὐτόν.
τὴν γλῶσσάν μου πρὸς τὸ ὕψος τῆς μεγαλωσύνης
του ὕμνους δοξολογίας καὶ εὐχαριστίας.

65,18 Ἀδικίαν εἰ ἐθεώρουν ἐν 18 Ἐὰν ἔβλεπα ἀδικίαν μέσα εἰς τὴν καρδίαν μου 18 Ἐὰν ἔβλεπα ἀδικίαν μέσα εἰς τὴν καρδίαν μου καὶ ἡ συνείδησίς μου
καρδίᾳ μου, μὴ εἰσακουσάτω μου καὶ ἡ συνείδησίς μου μὲ ἔτυπτεν ὡς ἔνοχον, ἂς μὴ μὲ μὲ ἔτυπτε δι’ ἐνοχήν τινα, ἂς μὴ μὲ εἱσήκουεν ὁ Κύριος.
Κύριος.

εἱσήκουεν ὁ Κύριος.

65,19 Διὰ τοῦτο εἱσήκουσέ μου ὁ 19 Ἐπειδὴ ὅμως ἤμουν ἀθῶος, ὁ Κύριος ἤκουσε καὶ 19 Διότι ὅμως τοιαύτην ἐνοχὴν δὲν ᾐσθανόμην, διὰ τοῦτο μὲ εἱσήκουσεν
Θεός, προσέσχε τῇ φωνῇ τῆς ἔκαμε δεκτὴν τὴν προσευχήν μου. Ἐπρόσεξεν εἰς ὁ Θεὸς καὶ ἔδωκε προσοχὴν εἰς τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου.
δεήσεώς μου.

τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου.

65,20 Εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὃς οὐκ 20 Ἂς εἶναι δοξασμένος ὁ Κύριος, ὁ ὁποῖος δὲν 20 Ἂς εἶναι εὐλογημένος ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος δὲν ἀπώθησε τὴν προσευχήν
ἀπέστησι τὴν προσευχήν μου καὶ ἀπέρριψε τὴν προσευχήν μου καὶ δὲν ἀπεμάκρυνεν μου καὶ δὲν ἀπεμάκρυνεν ἀπ' ἐμοῦ τὸ ἔλεός του.
τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἀπ' ἐμοῦ.

ἀπὸ ἐμὲ τὸ ἔλεός του.

ΨΑΛΜΟΣ 66ος (ξστ’)
Γιὰ νὰ εὐλογηθοῦν τὰ πουλερικὰ (ὀρνιθοτροφεῖα)
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

66,1 Ο Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς Εἴθε, Κύριος ὁ Θεός, νὰ δείξῃ καὶ νὰ στείλῃ πρὸς ἡμᾶς Εἴθε ὁ Κύριος νὰ δειχθῇ πρὸς ἠμᾶς οἰκτίρμων καὶ εὔσπλαγχνος καὶ νὰ
καὶ εὐλογήσαι ἡμᾶς, ἐπιφάνοι τὴν ἄπειρον εὐσπλαγχνίαν του, νὰ μᾶς εὐλογήσῃ, νὰ εὐλογήσῃ ἡμᾶς· εἴθε νὰ ἐμφανίσῃ πλῆρες εὐμενείας τὸ πρόσωπόν του
τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐφ' ἡμᾶς, ἐμφανίσῃ εἰς ἡμᾶς γεμᾶτο καλωσύνην τὸ πρόσωπόν ἐφ’ ἡμῶν καὶ νὰ μᾶς ἐλεήσῃ,
(διάψαλμα).

του καὶ νὰ μᾶς ἐλεήσῃ·

66,3 Τοῦ γνῶναι ἐν τῇ γῇ τὴν 3 ὥστε διὰ μέσου ἡμῶν, ποὺ ἀπολαμβάνομεν τὰς 3 ἵνα διὰ τοῦ οὕτω εὐλογουμένου καὶ ἐλεουμένου Ἰσραὴλ γνωρίσουν οἱ
ὁδόν σου, ἐν πᾶσιν ἔθνεσι τὸ εὐλογίας σου, νὰ γνωρίσῃ ὅλος ὁ κόσμος τὴν πορείαν ἐν τῇ γῇ κατοικοῦντες τὸν νόμον σου, ποὺ ὡς ἄλλη ὁδὸς ὁδηγεῖ πρὸς
τῆς θείας σου προνοίας, καὶ νὰ κηρυχθῇ ἡ σωτηρία σέ, καὶ ἵνα μεταξὺ τῶν ἐθνῶν λάβουν γνῶσιν τῆς σωτηρίας, τὴν ὁποίαν
σου εἰς ὅλα τὰ ἔθνη.

μᾶς παρέχεις.

66,4 Ἐξομολογησάσθωσάν σοι 4 Τότε θὰ σὲ δοξολογήσουν οἱ λαοί, Θεέ μου. Ναί, θὰ 4 Ἂς σὲ ἐγκωμιάσουν καὶ ἂς σὲ δοξολογήσουν, Θεέ μου, λαοὶ καὶ ἔθνη.
λαοί,

ὁ

Θεός, δοξολογήσουν σὲ ὅλοι οἱ λαοί.

Ἂς σὲ ἐγκωμιάσουν καὶ ἂς σὲ δοξολογήσουν ἀνεξαιρέτως ὅλοι οἱ λαοί.
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σωτήριόν σου.

ἐξομολογησάσθωσάν σοι λαοὶ
πάντες.
66,5

Εὐφρανθήτωσαν

ἀγαλλιάσθωσαν

καὶ 5 Θὰ πλημμυρίσουν ἀπὸ εὐφροσύνην καὶ ἀγαλλίασιν 5

ἔθνη,

ἐν

τῇ

γῇ

καὶ

ἂς

σκιρτήσουν

ἀπὸ

ἀγαλλίασιν

ἔθνη

μὲ

δικαιοσύνην

καὶ

εὐθύτητα

καὶ

θὰ δικαιοσύνην τοὺς λαοὺς καὶ θὰ ὁδηγήσῃς τὰ ἔθνη ἐν τῇ γῇ ὡς Ποιμὴν

ὁδηγήσεις. καθοδηγῇς τὰ ἔθνη ἀσφαλῆ καὶ εἰρηνικὰ εἰς τὰς εἰς νομὰς σωτηρίους.

(διάψαλμα).

χώρας των.

66,6 Ἐξομολογησάσθωσάν σοι 6
λαοί,

εὐφρανθοῦν

ὅτι ὅλα τὰ ἔθνη, διότι σὺ ὡς βασιλεὺς θὰ κρίνῃς τοὺς εἰδωλολατρικά, διότι θὰ κρίνῃς σύ, καὶ θὰ κυβερνᾷς μὲ εὐθύτητα καὶ

κρινεῖς λαοὺς ἐν εὐθύτητι καὶ λαοὺς
ἔθνη

Ἂς

ὁ

Θὰ

σὲ

δοξολογήσουν,

ὦ

Θεέ,

λαοί.

Θεός, δοξολογήσουν σὲ ὅλοι οἱ λαοί.

Θὰ 6 Ἂς σὲ ἐγκωμιάσουν καὶ ἂς σὲ δοξολογήσουν, Θεέ, λαοὶ καὶ ἔθνη· ἂς
σὲ ἐγκωμιάσουν καὶ ἂς σὲ δοξολογήσουν ἀνεξαρέτως ὅλοι.

ἐξομολογησάσθωσάν σοι λαοὶ
πάντες.
66,7 Γῆ ἔδωκε τὸν καρπὸν αὐτῆς· 7 Ἡ γῆ θὰ δώσῃ πλούσιον τὸν καρπὸν αὐτῆς. Εἴθε νὰ 7 Ἡ γῆ ἔδωκεν ἄφθονον τὴν καρποφορίαν καὶ παραγωγήν της· εἴθε νὰ
εὐλογήσαι ἡμᾶς ὁ Θεός, ὁ Θεὸς μᾶς εὐλογήσῃ ὁ Θεός, ὁ Θεός μας.

μᾶς εὐλογήσῃ ὁ Θεός, ὁ μόνος καὶ ἀληθὴς Θεός, τὸν ὁποῖον

ἡμῶν.

λατρεύομεν.

66,8 Εὐλογήσαι ἡμᾶς ὁ Θεός, καὶ 8 Εἴθε νὰ μᾶς εὐλογήσῃ ὁ Θεός. Νὰ εὐλαβηθοῦν δὲ 8 Εἴθε νὰ μᾶς εὐλογήσῃ ὁ Θεὸς καὶ ἂς φοβηθοῦν αὐτὸν οἱ κατοικοῦντες
φοβηθήτωσαν αὐτὸν πάντα τὰ καὶ νὰ λατρεύσουν αὐτὸν ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς γῆς πᾶσαν τὴν γῆν μέχρι τῶν ἐσχατιῶν της.
πέρατα τῆς γῆς.

μέχρι καὶ τῶν περάτων τῆς γῆς.

ΨΑΛΜΟΣ 67ος (ξζ’)
Γιὰ νὰ ἐλευθερωθοῦν οἱ μητέρες, ποὺ δυσκολεύονται νὰ ἀποβάλλουν, ὅταν παθαίνουν κακό.
Αρχαίο Κείμενο
67,1

Αναστήτω

ὁ

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Θεός,

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

καὶ Ας ἐγερθῇ ὁ Θεός, ἂς κάμῃ αἰσθητὴν τὴν παρουσίαν Ας ἀναστῇ καὶ ἂς κινηθῇ πρὸς ἐκδίκησιν καὶ πρὸς δρᾶσιν ὁ Θεός, καὶ

διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ καὶ τὴν δύναμίν του ὁ Κύριος, καὶ ἀμέσως οἱ ἐχθροί ἂς διασκορπισθοῦν ἀμέσως οἱ ἐχθροί του καὶ ἂς φύγουν ἔμπροσθεν
αὐτοῦ,

καὶ

φυγέτωσαν

ἀπὸ του θὰ διασκορπισθοῦν. Θὰ φύγουν πανικόβλητοι τοῦ φοβεροῦ προσώπου του ὅσοι τὸν μισοῦν.

αὐτόν.
67,3

Ὡς

ἐκλίπει

καπνός, 3 Ὅπως ἐξαφανίζεται καὶ διαλύεται ὁ καπνός, ἔτσι θὰ 3 Ὅπως διαλύεται καὶ ἐξαφανίζεται ὁ καπνός, ἔτσι ἂς ἐξαφανισθοῦν

ἐκλιπέτωσαν· ὡς τήκεται κηρὸς ἐξαφανισθοῦν καὶ αὐτοί. Ὅπως διαλύεται τὸ κηρὶ καὶ αὐτοί· ὅπως τήκεται ἱο κηρὸς πλησίον καὶ ἀπέναντι τοῦ πυρός,
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προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες ἀπὸ ἐμπρός του ὅλοι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι τὸν μισοῦν.

ἀπὸ προσώπου πυρός, οὕτως ἐμπρὸς εἰς τὸ πῦρ, κατὰ παρόμοιον τρόπον θὰ οὕτως ἂς λειώσουν καὶ ἂς ἐξαφανισθοῦν οἱ ἁμαρτωλοὶ ἔμπροσθεν τοῦ
ἀπολοῦνται οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ ἐξολοθρευθοῦν καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἐμπρὸς εἰς τὴν προσώπου τῆς θείας παρουσίας.
προσώπου τοῦ Θεοῦ.
67,4

Καὶ

παρουσίαν τοῦ παντοδυνάμου Θεοῦ.

οἱ

δίκαιοι 4 Οἱ δίκαιοι ὅμως θὰ εὐφρανθοῦν. Θὰ πλημμυρίσουν 4 Καὶ οἱ δίκαιοι ἂς εὐφρανθοῦν, ἂς πληρωθοῦν ἀγαλλιάσεως ἐνώπιον

εὐφρανθήτωσαν,

ἀπὸ ἀγαλλίασιν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Θὰ ἀπολαύσουν τοῦ Θεοῦ, ἂς τερφθοῦν καὶ ἂς χαροῦν γεμᾶτοι εὐφροσύνην.

ἀγαλλιάσθωσαν
Θεοῦ,

ἐνώπιον

τοῦ θεοσδότους τέρψεις μὲ κάθε εὐφροσύνην.

τερφθήτωσαν

ἐν

εὐφροσύνῃ.
67,5 Ἄσατε τῷ Θεῷ, ψάλατε τῷ 5 Ψάλατε, λοιπόν, πρὸς τὸν Θεόν, συνθέσατε 5 Ἆσμα δοξολογίας τονίσατε εἰς τὸν Θεόν· ψάλατε αἴνους καὶ ᾠδὰς
ὀνόματι αὐτοῦ· ὁδοποιήσατε τῷ ἁρμονικοὺς ὕμνους εἰς δόξαν τοῦ Ὀνόματός του. ὕμνων εἰς τὸ μέγα ὄνομά του· ἰσοπεδώσατε καὶ ἐτοιμάσατε δρόμους δι’
ἐπιβεβηκότι ἐπὶ δυσμῶν, Κύριος Ἐτοιμάσατε εἰς τὴν ἔρημον τὴν ὁδόν, δι' ἐκεῖνον ὁ ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος ὡς ἐπὶ ἅρματος καθήμενος προχωρεῖ διὰ τῆς ἐρήμου
ὄνομα αὐτῷ, καὶ ἀγαλλιᾶσθε ὁποῖος ὡς θριαμβευτὴς κάθεται ἐπάνω εἰς τὸ ἅρμα πρὸς δυσμὰς ἀκολουθῶν τὸν λαόν του πρὸς τὴν Παλαιστίνην Κύριος
ἐνώπιον αὐτοῦ.

καὶ

προχωρεῖ

πρὸς

δυσμὰς

εἰς

τὴν

γῆν

τῆς εἶναι τὸ ὄνομά του. Σκιρτήσατε ἀπὸ ἀγαλλίασιν ἐνώπιον αὐτοῦ.

ἐπαγγελίας. Κύριος εἶναι τὸ ὄνομά του. Σκιρτήσατε οἱ
πιστοὶ ἀπὸ ἀγαλλίασιν ἐνώπιον αὐτοῦ.
67,6

Ταραχθήσονται

ἀπὸ 6 Οἱ ἄδικοι καὶ οἱ παράνομοι θὰ τρομάξουν καὶ μὲ 6 Οἱ ἄδικοι καὶ οἱ καταπιέζοντες τοὺς ἀσθενεῖς καὶ ἀδυνάτους θὰ

προσώπου αὐτοῦ, τοῦ πατρὸς μόνην τὴν ἐμφάνισιν αὐτοῦ, διότι αὐτὸς εἶναι ὁ πατὴρ ταραχθοῦν καὶ θὰ τρομάξουν πρὸ τοῦ προσώπου του· διότι αὐτὸς εἶναι
τῶν ὀρφανῶν καὶ κριτοῦ τῶν καὶ

προστάτης

τῶν

ὀρφανῶν,

ὁ

κριτὴς

καὶ ὁ προστάτης τῶν ἀδικουμένων· εἶναι ὁ πατὴρ τῶν ὀρφανῶν καὶ ὁ

χηρῶν· ὁ Θεὸς ἐν τόπῳ ἁγίῳ ὑπερασπιστὴς τῶν χηρῶν. Ἂς τὸ ἀκούσουν οἱ ἄδικοι· ὑπερασπιστὴς καὶ συνήγορος τῶν χηρῶν. Ἂς μὴ ὀργιάζῃ ἡ ἀδικία.
αὐτοῦ.

ὑπάρχει ὁ Θεὸς εἰς τὸν ἱερὸν τόπον τῆς κατοικίας του, Ὑπάρχει ὁ Θεὸς ἐν τῷ ἁγίῳ κατοικητηρίῳ του, παρακολουθῶν τὰ
εἰς τὸν ναόν, καὶ παρακολουθεῖ τὰ πάντα.

67,7

Ὁ

Θεὸς

πάντα.

κατοικίζει 7 Ὁ Θεὸς ἐγκαθιστᾷ εἰς οἶκον καὶ ἀναδεικνύει 7 Ὁ Θεὸς τοὺς μεμονωμένους, ποὺ δὲν ἔχουν κανένα φίλον, ἀλλ’

μονοτρόπους ἐν οἴκῳ ἐξάγων εὐτυχισμένους οἰκογενειάρχες τοὺς μεμονωμένους ἐξαρτῶνται ἀπὸ μόνην τὴν προστασίαν του, τοὺς ἐγκαθιστᾷ ὡς
πεπεδημένους

ἐν

ἀνδρείᾳ, καὶ ἐγκαταλελειμμένους, οἱ ὅποιοι πιστεύουν εἰς οἰκογενειάρχας εἰς οἶκον εὐτυχοῦντα. Αὐτὸς ἐξάγει ἀνδρειωμένους

ὁμοίως τοὺς παραπικραίνοντας, αὐτόν. Αὐτὸς βγάζει ἀνδρείους ἀπὸ τὰς φυλακὰς τοὺς καὶ ἐλευθέρους τοὺς ἁλυσοδεμένους· ὁμοίως ἑτοιμάζει κατοικίαν εἰς
ἁλυσοδεμένους καὶ λυτρώνει ἀπὸ τὰς αἰχμαλωσίας. ἐκείνους, ποὺ τὸν παραπικραίνουν. Εἰς αὐτοὺς ὅμως ὡς κατοικίαν των
Αὐτὸς ἐπίσης, ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι μὲ τὰς παραβάσεις ὁρίζει τοὺς ὡς τάφους ἐρήμους καὶ ἀγόνους τόπους, ὅπου τῆς
των τὸν πικραίνουν, τοὺς ἀφήνει εἰς τοὺς σκοτεινοὺς πνευματικῆς χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης ἡ φωνὴ δὲν ἀντηχεῖ.
τάφους τῆς δυστυχίας των.
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τοὺς κατοικοῦντας ἐν τάφοις.

67,8 Ὁ Θεός, ἐν τῷ ἐκπορεύεσθαί 8 Ὦ Κύριε καὶ Θεέ! Ὅταν ἔβγαινες ἀπὸ τὴν Αἴγυπτον, 8 Ὦ Θεέ, ὅταν ἔβγαινες ἔξω ἀπὸ τὴν Αἴγυπτον ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ λαοῦ
σε ἐνώπιον τοῦ λαοῦ σου, ἐν τῷ προπορευόμενος τοῦ λαοῦ σου, ὅταν μαζῆ σου σου, προπορευόμενος πρὸ αὐτοῦ ἀοράτως, ὅταν σὺ διέβαινες μαζί του
διαβαίνειν

σε

ἐν

τῇ

ἐρήμῳ. διέβαινε τὴν ἔρημον ὁ λαός, ἡ γῆ συνεκλονίσθη.

τὴν ἔρημον·

(διάψαλμα).
67,9 Γῆ ἐσείσθη, καὶ γὰρ οἱ 9 Οἱ δὲ οὐρανοὶ ἔβρεξαν τὸ μάνα κατόπιν ἐντολῆς τοῦ 9 ἡ γῆ ἐσείσθη, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ οἱ οὐρανοὶ ἐν ἕδει βροχῆς σιγαλῆς
οὐρανοὶ ἔσταξαν ἀπὸ προσώπου Θεοῦ, ὁ ὅποιος εἶχε φανερωθῆ εἰς τὸ ὄρος Σινᾶ. Ἔγινε ἔσταξαν τὸ μάννα καὶ τὰς ψεκάδας τῆς οὐρανίου εὐλογίας πρὸ τοῦ
τοῦ

Θεοῦ

τοῦ

Σινᾶ,

προσώπου τοῦ Θεοῦ Ἰσραήλ.

ἀπὸ τοῦτο ἀμέσως μόλις παρουσιάσθη ὁ Θεὸς εἰς τὸν προσώπου τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἀπεκαλύφθη ἐπὶ τοῦ Σινᾶ, πρὸ τοῦ
ἰσραηλιτικὸν λαόν.

προσώπου τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἐγνώσθη εἰς τὸν Ἰσραὴλ καὶ λατρεύεται
ὑπ’ αὐτοῦ.

67,10 Βροχὴν ἐκούσιον ἀφοριεῖς, 10 Ἐν τῇ ἀπείρῳ σου καλωσύνῃ καὶ εὐμενείᾳ, ὦ Θεέ, 10 Βροχὴν πλουσιοπάροχον καὶ ἄφθονον ἐξεχώρισας καὶ κατέπεμψας,
ὁ Θεός, τῇ κληρονομίᾳ σου, καὶ βροχὴν πλουσίων δωρεῶν ἔστειλες ἀπὸ τὸν οὐρανόν, ὦ Θεέ, εἰς τὸν λαόν σου, ὅστις εἶναι ἡ κληρονομία σου, βροχὴν ὑδάτων
ἠσθένησε,

σὺ

δὲ

κατηρτίσω εἰς τὸν ἰσραηλιτικὸν λαόν, ποὺ εἶναι κληρονομία σου. ἐν μέσῳ τῶν ἐρήμων, βροχὴν τοῦ μάννα πρὸς διατροφήν των, βροχὴν

αὐτήν.

Καὶ ὅταν αὐτοὶ ἀπέκαμαν καὶ ἐξησθένησαν, σὺ τοὺς παντοίων εὐλογιῶν καὶ δωρεῶν· καὶ ὅταν ἐν τῇ πορείᾳ τῆς ἐρήμου
ἐστήριξες μέχρι τῆς ἐγκαταστάσεώς των εἰς τὴν γῆν ἐξησθένησε καὶ ὑπὸ τοῦ κόπου κατεβλήθη ἡ κληρονομία σου, σὺ τὴν
τῆς Ἐπαγγελίας.

ἀνεκούφισες καὶ τὴν ἐστήριξες μέχρι τῆς ἐγκαταστάσεώς της εἰς τὴν
γῆν τῆς ἐπαγγελίας.

67,11 Τὰ ζῷά σου κοτοικοῦσιν ἐν 11 Καὶ τὰ ζῶα τοῦ λαοῦ σου, τὰ ὁποῖα εἶναι καὶ αὐτὰ 11 Τὰ ποίμνια τῶν λογικῶν σου ζώων κατοικοῦν ἤδη ἐν αὐτῇ. Τὴν
αὐτῇ·

ἡτοίμασας

ἐν

τῇ ἰδικά σου, θὰ ζοῦν πλέον καὶ θὰ παχύνωνται μέσα εἰς ἠτοίμασες ἐν τῇ καλοκαγαθίᾳ σου, ὦ Θεέ, διὰ τὸν πτωχὸν καὶ δοῦλον

χρηστότητί σου τῷ πτωχῷ, ὁ τὴν ἀφθονίαν τῆς γῆς αὐτῆς, τὴν ὁποίαν σὺ μὲ τὴν λαόν σου.
Θεός.

καλωσύνην σου ἔκαμες εὔφορον καὶ γόνιμον, ὦ Θεέ,
διὰ τοὺς πτωχοὺς τοῦ λαοῦ σου.

67,12 Κύριος δώσει ρῆμα τοῖς 12 Ὁ Κύριος δίδει καὶ θὰ δίδῃ πάντοτε λόγον καὶ 12 Ὁ Κύριος δίδει ἐξουσιαστικὸν λόγον καὶ παράγγελμα εἰς ἐκείνους,
εὐαγγελιζομένοις
πολλῇ,

δυνάμει ἐντολὴν αὐθεντίας καὶ κύρους εἰς ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι οἱ ὁποῖοι μὲ δύναμιν καὶ φωνὴν κραταιὰν διακηρύττουν τὸ
μὲ

εὐγλωττίαν

καὶ

δυνατὴν

φωνὴν

θὰ χαρμόσυνον ἄγγελμα τῆς νίκης, ὅπως διαλαλήσουν εἰς τὸν λαὸν τὰ

εὐαγγελίζονται τὸ ἄγγελμα τῆς νίκης λέγοντες πρὸς ἑπόμενα:
67,13 ὁ βασιλεὺς τῶν δυνάμεων 13

Ὁ

βασιλεὺς

καὶ

κύριος

τῶν

στρατιωτικῶν 13 Ὁ Κύριος, ὁ ὁποῖος εἶναι βασιλεὺς καὶ στρατάρχης τῶν

τοῦ ἀγαπητοῦ, τῇ ὡραιότητι τοῦ δυνάμεων τοῦ ἀγαπητοῦ του λάου, τοῦ ἰσραηλιτικοῦ, στρατιωτικῶν δυνάμεων τοῦ ἀγαπητοῦ λαοῦ του, παραγγέλλει νὰ
οἴκου διελέσθαι σκῦλα.

παραγγέλλει νὰ μοιρασθοῦν τὰ λάφυρα μεταξὺ τῶν διανεμηθοῦν τὰ λάφυρα πρὸς καθωραϊσμὸν καὶ στολισμὸν τῶν
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τὸν λαόν·

Ἰσραηλιτῶν διὰ τὸν καλλωπισμὸν τῶν οἰκιῶν των καὶ νεοκτίστων οἴκων των, εἰς τοὺς ὁποίους ἀναρτώμενα, ὄχι μόνον θὰ
εἰς ἀνάμνησιν τῶν δωρεῶν τοῦ Θεοῦ.

τοὺς στολίζουν, ἀλλὰ καὶ θὰ ὑπενθυμίζουν εἰς τοὺς ἐνοίκους των τὰς
νίκας,

αἱ

ὁποῖαι

μὲ

στρατηγὸν

καὶ

βοηθὸν

τὸν

Κύριον

συνετελέσθησαν.
67,14 Ἐὰν κοιμηθῆτε ἀνὰ μέσον 14 Ὅταν νικηταὶ τότε ἀναπαύεαθε εἰς τὰ δοθέντα 14 Ἐὰν σεῖς, ποὺ ἐπιστρέφετε ἐκ τῆς μάχης νικηταί, ἀναπαυθῆτε καὶ
τῶν

κλήρων,

περιστερᾶς

πτέρυγες πρὸς ἡμᾶς μὲ κλῆρον μερίδια τῆς γῆς Χαναάν, θὰ ἡσυχάσετε ζῶντες εἰρηνικῶς ἐν μέσῳ τῶν τμημάτων τῆς γῆς ποὺ σᾶς

περιηργυρωμέναι, γίνετε περιφανεῖς καὶ ἔνδοξοι. Θὰ ὁμοιάζετε πρὸς ἐδόθησαν ὡς κλῆρος, τόσον πολὺ θὰ γίνετε περίβλεπτοι διὰ τὸν

καὶ τὰ μετάφρενα αὐτῆς ἐν πτέρυγας τῆς περιστερᾶς, ποὺ ἀπὸ τὸ χρῶμα των πλοῦτον καὶ τὰς θείας εὐλογίας, ὥστε θὰ ὁμοιάζετε πρὸς πτέρυγας
χλωρότητι χρυσίου.

παρουσιάζονται

σὰν

ἐπαργυρωμέναι

καὶ

μὲ τῆς περιστερᾶς ποὺ ἀπὸ τὸ χρῶμα των παρουσιάζονται σὰν

χρυσοπράσινα μεταξὺ τῶν πτερύγων τῶν πτερά.

ἐπαργυρωμέναι, καὶ πρὸς τὰ μεταξύ των πτερύγων τῆς περιστερᾶς
μετάφρενά της μὲ τὸ χρυσοπράσινον χρῶμα των.

67,15 Ἐν τῷ διαστέλλειν τὸν 15

Ὅταν

ὁ

ἐπουράνιον βασιλεῖς ἐπ' αὐτῆς, πανικοβλήτους
χιονωθήσονται ἐν Σελμών.

ἐπουράνιος
τοὺς

Κύριος

ἀλλοφύλους

διεσκόρπιζε 15 Ὅταν ὁ ἐπουράνιος ἔκαμνε τὴν κρίσιν του καὶ διεσκόρπιζεν ἐπὶ τῆς
βασιλεῖς

τῆς Χαναὰν τοὺς ἀλλοφύλους βασιλεῖς της, τὴν ἡμέραν ἐκείνην οἱ

Χαναάν, οἱ Ἰσραηλῖται, κατάφορτοι ἀπὸ τὰ λάφυρα, Ἰσραηλῖται κατάφορτοι ἀπὸ λάφυρα, ἐνεφανίσθησαν λαμπροί, ὅμοιοι
ἦσαν λαμπροὶ ὠσὰν τὸ χιονισμένον ὄρος Σελμών.

πρὸς τὸ λευκοστολισμένον διὰ πυκνῆς χιόνος ὄρος Σελμών.

67,16 Ὄρος τοῦ Θεοῦ, ὄρος πῖον, 16 Τὸ ὄρος τοῦ Θεοῦ, ἡ Σιών. Ὄρος παχύ, ὄρος 16 Τὸ ὄρος τοῦ Θεοῦ, τὸ ὄρος τῆς Σιὼν εἶναι παχὺ καὶ εὔφορον, καὶ
ὄρος τετυρωμένον, ὄρος πῖον.

στερεόν, ὄρος πλουσίας πνευματικῆς ζωῆς.

ἀφθόνους παρέχει εὐλογίας· εἶναι ὄρος πηκτὸν καὶ ἀσαλεύτως
θεμελιωμένον, ὡς ὁ πηγμένος καὶ στερεοποιημένος τυρός, εἶναι ὄρος
παχύ.

67,17 Ἱνατί ὑπολαμβάνετε, ὄρη 17 Διατὶ παίρνετε τὸν λόγον καὶ παραπονεῖσθε σεῖς 17 Διατί, ὦ σεῖς ὄρη τοῦ Ἑρμὼν καὶ τῆς γῆς Βασάν, λαμβάνετε τὸν
τετυρωμένα,

τὸ

ὄρος,

ὃ ὅρη μεγάλα καὶ στερεὰ διὰ τὰ ὄρος τῆς, Σιών, εἰς τὸ λόγον καὶ οἱονεὶ ζηλοτυποῦντα παραπονεῖσθε; Εἶσθε καὶ σεῖς ὄρη

εὐδόκησεν ὁ Θεὸς κατοικεῖν ἐν ὁποῖον ηὐδόκησεν ὁ Θεὸς νὰ κατοικῇ; Πράγματι ὁ τετυρωμένα καὶ ἐπιβλητικά, ἀλλὰ τὸ ὄρος τῆς Σιὼν εἶναι ἐκεῖνο, εἰς τὸ
αὐτῷ;

Καὶ

γὰρ

ὁ

Κύριος Κύριος θὰ κατοικῇ ἐκεῖ μέχρι τέλους τοῦ παρόντος ὁποῖον ηὐδόκησε καὶ εὐηρεστήθη ὁ Θεός, ἵνα κατοικήσῃ εἰς αὐτό.

κατασκηνώσει εἰς τέλος.

κόσμου.

Ὄντως δὲ ὁ Κύριος θὰ κατοικήσῃ εἰς αὐτὸ πάντοτε καὶ μέχρι τέλους
τοῦ παρόντος αἰῶνος.

Τὸ

ἅρμα

τοῦ

μυριοπλάσιον,

Θεοῦ 18 Τὸ ἔνδοξον ἅρμα, ἐπάνω εἰς τὸ ὁποῖον κάθεται ὁ 18 Τὸ ἅρμα, ἐπὶ τοῦ ὁποίου κάθεται ὁ ἐρχόμενος να κατοικήσῃ εἰς

χιλιάδες Θεός, ὁ ἐρχόμενος, διὰ νὰ κατοικήσῃ εἰς τὴν Σιών, τὸ Σιὼν Θεός, σύγκειται ἀπὸ μυριάδας. Χιλιάδες ἀγγέλων καὶ ἁγίων, ποὺ

εὐθηνούντων· Κύριος ἐν αὐτοῖς συνοδεύουν μυριάδες καὶ χιλιάδες ἀγγέλων καὶ ἁγίων εὐδαιμονοῦν καὶ ἀπολαμβάνουν πλῆθος ἀγαθῶν, τὸ ἀποτελοῦν. Ὁ
ἐν Σινᾶ ἦν, ἐν τῷ ἁγίῳ.

πλημμυρισμένοι ἀπὸ χαράν. Ὁ Κύριος, ὅπως ἄλλοτε Κύριος μετὰ τῆς αὐτῆς δόξης καὶ δυνάμεως, μετὰ τῆς ὁποίας, ἦτο
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67,18

ἐν μέσῳ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ ἦτο εἰς τὸ ὄρος Σινᾶ, ἔτσι ἄλλοτε ἐν τῷ μέσῳ αὐτῶν ἐπὶ τοῦ Σινᾶ, ἔρχεται καὶ τώρα εἰς τὸ ἅγιον
καὶ τώρα εἶναι εἰς τὸν ἅγιον τόπον.
67,19

Ἀνέβης

ᾐχμαλώτευσας

εἰς

κατοικητήριόν του.

ὕψος, 19 Ὕψιστε Κύριε, ἀνέβης εἰς τὴν Σιών. Ἀνέβης εἰς τὰ 19 Ὦ Ὕψιστε· ἐδείχθης μέγας καὶ ὑψηλός· ἀνέβης εἰς τοῦ οὐρανοῦ τὸ

αἰχμαλωσίαν, ἀνώτατα

ὕψη

τοῦ

οὐρανοῦ,

ἀφοῦ

κατήγαγες ὕψος, ἀφοῦ κατήγαγες αἰώνιον θρίαμβον, ἠχμαλώτισας πλῆθος

ἔλαβες δόματα ἐν ἀνθρώποις, θρίαμβον εἰς τὴν γῆν, συνέλαβες αἰχμαλώτους, αἰχμαλώτων, τοὺς ὁποίους σύρεις δεμένους ὄπισθέν σου, ἔλαβες
καὶ

γὰρ

ἀπειθοῦντας

τοῦ ἐπῆρες φόρον ὑποτέλειας ἀπὸ τοὺς ὑποδουλωθέντας πλούσια δῶρα ἐν μέσῳ τῶν ἀνθρώπων ὡς φόρον ὑποτελείας των πρὸς

κατασκηνῶσαι.

πρὸς σὲ λαούς. Ἀκόμη δὲ καὶ ἀπὸ δυστροποῦντας, οἱ σέ· ἔλαβες δὲ ταῦτα ὄχι μόνον ἀπὸ ἐκείνους ποὺ εὐπειθῶς σὲ
ὁποῖοι ὑπετάγησαν εἰς σέ, ὥστε νὰ κατασκηνώσῃς, ἐν ἀναγνωρίζουν βασιλέα των, ἀλλὰ καὶ παρὰ τῶν ἀπειθούντων ἔτι καὶ
τῇ ἀγαθότητί σου, ἐν μέσῳ αὐτῶν.

δυστροπούντων, ἵνα καὶ μεταξὺ αὐτῶν κατασκηνώσῃς ὡς κυριάρχης
των.

67,20 Κύριος ὁ Θεὸς εὐλογητός, 20 Ὁ Κύριος καὶ μόνος ἀληθινὸς Θεὸς ἂς εἶναι 20 Ὁ Κύριος ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ μόνος Θεός, ἂς εἶναι εὐλογητὸς καὶ
εὐλογητὸς Κύριος ἡμέραν καθ' εὐλογημένος, ἂς εἶναι ὁ μόνος δοξασμένος καὶ δεδοξασμένος· ἂς εὐλογῆται καὶ ἂς ἀνυμνῆται ὁ Κύριος καθ’ ἐκάστην
ἡμέραν·
Θεὸς

κατευοδώσαι

τῶν

σωτηρίων

(διάψαλμα).

ἡμῖν

ὁ εὐλογημένος

ὅλας

τὰς

ἡμέρας.

Εἴθε

νὰ

μᾶς ἡμέραν· εἴθε νὰ μᾶς προάγῃ καὶ νὰ μᾶς κατευοδώνῃ πρὸς αἰώνιον

ἡμῶν. κατευοδώσῃ ὁ Κύριος, ὁ ὁποῖος πολλὲς φορὲς μέχρι ζωὴν καὶ εὐτυχίαν ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος οὐχὶ ἅπαξ καὶ δίς, ἀλλὰ πολλάκις
σήμερον ὑπῆρξεν ἡ σωτηρία μας.

καὶ ἐπανειλημμένως μᾶς ἐχάρισε τὴν σωτηρίαν.

67,21 Ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ Θεὸς τοῦ 21 Ὁ Θεός μας εἶναι ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος μᾶς σώζει. Εἰς 21 Ὁ Θεός μας εἶναι Θεὸς ὁ ὁποῖος σώζει. Καὶ εἰς τὸν Κύριον καὶ Θεὸν
σώζειν, καὶ τοῦ Κυρίου Κυρίου αἱ αὐτὸν τὸν Κύριον καὶ Θεόν μας ὀφείλεται τὸ γεγονός, ὀφείλονται αἱ ἀπαλλαγαὶ ἐκ τοῦ θανάτου· ἰδικαί του εἶναι καὶ ἀπὸ
διέξοδοι τοῦ θανάτου.

ὅτι πολλὲς φορὲς ἀπηλλάγημεν ἀπὸ θανασίμους αὐτὸν ἐπιδαψιλεύονται εἰς τοὺς προσφιλεῖς του.
κινδύνους.

67,22 Πλὴν ὁ Θεὸς συνθλάσει 22 Ἀλλ' ἐὰν ὁ Θεὸς προστατεύῃ καὶ σώζῃ τὸν εὐσεβῆ 22 Ἀλλ' ἐὰν ὁ Θεὸς σώζῃ τὸν εὐσεβῆ λαόν του, θὰ συντρίψῃ
κεφαλὰς

ἐχθρῶν

αὐτοῦ, λαόν, συντρίβει καὶ θὰ συντρίψῃ τὰς κεφαλὰς τῶν ὠρισμένως τὰς κεφαλὰς τῶν ἐχθρῶν του, θὰ συντρίψῃ τὴν κορυφήν,

κορυφὴν τριχὸς διαπορευομένων ἐχθρῶν
ἐν πλημμελείαις αὐτῶν.

του,

τὰς

ἀλαζονικὰς

κεφαλὰς

τὰς τὴν τρέφουσαν ὑπερηφάνως τρίχας καὶ βοστρύχους· θὰ συντρίψῃ τὴν

στολισμένας μὲ πλουσίαν ὑπερήφανον κόμην. Θὰ κεφαλὴν ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι διάγουν καὶ συμπεριφέρονται ἐν ἁμαρτίαις
συντρίψῃ τὴν κεφαλὴν ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ζοῦν καὶ καὶ πλημμελείαις.
περιφέρονται μέσα εἰς τὰς ἁμαρτίας των.

ἐπιστρέψω, ἐπιστρέψω ἐν βυθοῖς τὸ ὄρος Βασάν, ἐὰν καταφύγουν ἐκεῖ καὶ ἀποκρυβοῦν ἐᾶν καταφύγουν ἐκεῖ καὶ ἀποκρυβοῦν εἰς τὰ πυκνὰ δάση του· ἐὰν
θαλάσσης.

εἰς τὰ πυκνὰ του δάση· ἔστω καὶ ἂν βυθισθοῦν εἰς τὴν βυθισθοῦν εἰς τὴν θάλασσαν, θὰ τοὺς ἀνελκύσω ἀπὸ τοὺς βυθούς της
θάλασσαν, θὰ τοὺς ἀνασύρω ἀπὸ τοὺς βυθούς της καὶ καὶ θὰ τοὺς ἐπαναφέρω,
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67,23 Εἶπε Κύριος ἐκ Βασὰν 23 Εἶπεν ὁ Κύριος: Θὰ ἐπαναφέρω τοὺς ἐχθροὺς ἀπὸ 23 Εἶπεν ὁ Κύριος· θὰ ἐπαναφέρω τοὺς ἐχθροὺς ἐκ τοῦ ὄρους Βασάν,

θὰ τοὺς ἐπαναφέρω,
67,24 Ὅπως ἂν βαφῇ ὁ πούς σου 24 διὰ νὰ σφαγοῦν καὶ νὰ ρεύσῃ τόσον ἄφθονον τὸ 24 ἵνα κατασφαγοῦν καὶ ρεύσῃ τόσον ἀφθόνως τὸ αἷμα των, ὥστε εἰς
ἐν αἵματι, ἡ γλώσσα τῶν κυνῶν αἷμα των, ὥστε εἰς αὐτὸ νὰ βαφοῦν, ὦ Ἰσραηλῖται, οἱ αὐτὸ νὰ βαφοῦν, ὦ Ἰσραήλ, οἱ πόδες σου καὶ ἡ γλῶσσα τῶν κυνῶν σου
σου ἐξ ἐχθρῶν παρ' αὐτοῦ.

πόδες σας, καὶ αἱ γλῶσσαι τῶν σκυλιῶν σας νὰ νὰ βαφῇ καὶ αὐτὴ ἀπὸ τὸ αἷμα αὐτό, ποὺ θὰ ρεύσῃ ἐκ τῶν ἐχθρῶν σου.
βαφοῦν καὶ αὐταὶ εἰς τὸ αἷμα τῶν ἐχθρῶν σας.

67,25 Ἐθεωρήθησαν αἱ πορεῖαί 25 Ἔγιναν αἰσθηταὶ καὶ θεαταὶ ἐκ μέρους ὅλων μας αἱ 25 Ἐθεωρήθησαν ἀπὸ ὅλους μας καὶ ἐγένοντο αἰσθηταὶ εἰς ἡμᾶς αἱ διὰ
σου, ὁ Θεός, αἱ πορεῖαι τοῦ Θεοῦ πορεῖαι σου, ὦ Θεέ μου. Αἱ ἐπεμβάσεις σοῦ τοῦ Θεοῦ μέσου τῆς χώρας μας πορεῖαι σου, ὦ Θεέ, αἱ πορεῖαι καὶ ἡ ἄνοδος ἐν
μου τοῦ βασιλέως τοῦ ἐν τῷ καὶ βασιλέως μας, ἔγιναν φανεραὶ εἰς τὸν ἱερὸν τῷ ὅρει Σιὼν τοῦ Θεοῦ μου, τοῦ βασιλέως, ὁ ὁποῖος ἐγκατεστάθη ἐν τῷ
ἁγίῳ.

τοῦτον λόφον Σιών.

ἁγίῳ λόφῳ καὶ ναῷ του, διὰ νὰ κυβερνᾷ τὸν θεοκρατούμενον λαόν
του.

67,26

Προέφθασαν

ἄρχοντες 26 Προπορεύονται ἐμπρὸς ἀπὸ τὴν ἐνθουσιώδη 26

Προπορεύονται

τῆς

σεμνῆς

συνοδείας

του

ἄρχοντες,

ἐχόμενοι ψαλλόντων ἐν μέσῳ συνοδείαν ἄρχοντες, οἱ ὁποῖοι ἀκολουθοῦνται ἀπὸ ἀκολουθούμενοι ἀπὸ τοὺς ψάλλοντας μὲ τὰ ἔγχορδα ὄργανά των,
νεανίδων τυμπανιστριῶν.

μουσικούς, ποὺ παίζουν ἔγχορδα ὄργανα ἀνάμεσα εἰς ἔχουσι δὲ αὐτοὺς εἰς τὸ μέσον κυκλοῦσαι τούτους νεάνιδες παίζουσαι
νεανίδας, ποὺ κτυποῦν τὰ τύμπανα.

χαρμοσύνως τὰ τύμπανά των.

67,27 Ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε 27 Καὶ ὅλοι μαζῆ ψάλλουν· Συναθροισθῆτε εἰς ἱερὰς 27 Ψάλλει δὲ ἡ σεμνὴ συνοδεία τὰ ἑξῆς: Εἰς συνάξεις ἱερὰς
τὸν Θεόν, Κύριον ἐκ πηγῶν συνάξεις καὶ δοξολογήσατε τὸν Θεόν, τὸν Κύριον, συναθροιζόμενοι εὐλογεῖτε καὶ δοξολογεῖτε τὸν Θεόν· ὑμνεῖτε τὸν
Ἰσραήλ.

ὅλοι οἱ Ἰσραηλῖται, οἱ ἀπόγονοι τῆς ἀστειρεύτου Κύριον, ὅλοι σεῖς οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἰσραήλ, ποὺ κατάγεσθε καὶ
πηγῆς τοῦ Ἰακώβ.

προήλθετε ἀπὸ αὐτὸν σὰν ἀπὸ πηγὴν ἄφθονον καὶ ἀστείρευτον.

67,28 Ἐκεῖ Βενιαμὶν νεώτερος ἐν 28 Ἐκεῖ εἰς τὴν ἱερὰν αὐτὴν λιτανείαν, ὑπάρχει ὁ 28 Ἐκεῖ, ἐν τῇ ἱερᾷ ταύτῃ συνοδείᾳ, ὁ νεώτερος ἐξ ὅλων τῶν
ἐκστάσει,

ἄρχοντες

ἡγεμόνες

αὐτῶν,

Ζαβουλών,

Ἰούδα νεώτερος ἀπὸ ὅλους τοὺς δώδεκα πατριάρχας, ὁ πατριαρχῶν Βενιαμίν, διὰ τῆς ἀντιπροσωπείας του εἶναι ἐκστατικὸς
ἄρχοντες Βενιαμίν, ἔκθαμβος καὶ σὰν ἔξω ἀπὸ τὸν ἑαυτόν του καὶ ἔκθαμβος διὰ τὴν ἀποδιδομένην εἰς αὐτὸν τιμὴν καὶ προτίμησιν.
ἄρχοντες ἐξ αἰτίας τῆς μεγάλης του χαρᾶς. Ἐκεῖ εἶναι ἡ ἀρχηγοὶ Ἐκεῖ εἶναι οἱ ἄρχοντες τῆς φυλῆς τοῦ Ἰούδα μετὰ τῶν ἡγεμόνων καὶ

Νεφθαλείμ.

τῆς φυλῆς τοῦ Ἰούδα μὲ τοὺς ἄλλους ἄρχοντας. Ἐκεῖ συμβουλῶν των· ἐκεῖ καὶ οἱ ἄρχοντες τῆς φυλῆς Ζαβουλών, καθὼς καὶ
ὑπάρχουν οἱ ἄρχοντες τῆς φυλῆς Ζαβουλὼν καὶ οἱ οἱ ἄρχοντες τῆς φυλῆς Νεφθαλείμ. Παρίσταται λοιπὸν ἐκεῖ διὰ τοῦ
ἄρχοντες τῆς φυλῆς Νεφθαλείμ.

Βενιαμὶν καὶ τοῦ Ἰούδα ὁλόκληρος ἡ πρὸς Νότον, καθὼς καὶ διὰ τοῦ

67,29

Ἔντειλαι,

ὁ

Θεός,

τῇ 29 Δῶσε, Κύριε, ἐντολὴν εἰς τὴν δύναμίν σου, νὰ 29 Δὸς ἐντολήν, ὦ Θεέ, εἰς τὴν δύναμιν καὶ ἰσχύν σου, ἵνα ἔλθῃ καὶ

δυνάμει σου, δυνάμωσον, ὁ Θεός, συμπαρασταθῇ εἰς τὸν λαόν σου. Ἐνίσχυσε, Θεέ μου, συμπληρώσῃ τὸ ἀρξάμενον ἔργον σου. Δυνάμωσον, ὦ Θεέ, καὶ
τοῦτο, ὃ κατειργάσω ἐν ἡμῖν.

τὸ ἔργον τοῦτο, τὸ ὁποῖον σὺ ἐπραγματοποίησες ἐν στήριξον εἰς τοὺς αἰῶνας τὴν βασιλείαν ταύτην τῆς ἀληθείας σου, τὴν
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Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλείμ, ὁλόκληρος ἡ πρὸς Βορρᾶν Παλαιστίνη.

μέσῳ ἡμῶν.

ὁποίαν κατειργάσθης καὶ ἐγκατέστησας μεταξὺ ἠμῶν.

67,30 Ἀπὸ τοῦ ναοῦ σου ἐπὶ 30 Μὲ θαυμασμὸν καὶ εὐλάβειαν πρὸς τὸν ναόν σου, ὁ 30 Ἐξ αἰτίας τοῦ ναοῦ σου, ὁ ὁποῖος ὑψοῦται ἐπὶ τῆς Ἱερουσαλήμ, θὰ
Ἱερουσαλὴμ σοὶ οἴσουσι βασιλεῖς ὁποῖος ὑψοῦται ἐπάνω εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ, θὰ ἀνέλθουν ἐπὶ τῆς Σιὼν καὶ θὰ σοῦ προσφέρουν δῶρα λατρείας οἱ
δῶρα.

ἀνέλθουν ἐπὶ τῆς Σιὼν καὶ θὰ σοῦ προσφέρουν δῶρα βασιλεῖς τοῦ κόσμου.
λατρείας οἱ βασιλεῖς τοῦ κόσμου.

67,31 Ἐπιτίμησαν τοὶς θηρίοις 31 Ἔλεγξε καὶ ἐπιτίμησε τοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶ 31 Ἐπίπληξον καὶ ἐπιτιμῆσον τοὺς λαοὺς τοὺς ὁμοίους πρὸς θηρία καὶ
τοῦ καλάμου· ἡ συναγωγὴ τῶν ἀγρίους λαούς, ποὺ ὁμοιάζουν πρὸς θηρία καὶ κροκοδείλους ποὺ κρύπτονται καὶ ἐμφωλεύουν μέσα εἰς καλάμους,
ταύρων ἐν ταὶς δαμάλεσι τῶν κροκοδείλους κρυμμένους εἰς τοὺς καλαμῶνας τῶν τοὺς Αἰγυπτίους λέγω. Ἡ συναγωγὴ τῶν ἀνθρώπων, ποὺ ὁμοιάζει
λαῶν τοῦ ἐγκλεισθῆναι τοὺς ἑλῶν. Ὠσὰν ἀγέλη ἀγρίων ταύρων ἀνάμεσα εἰς τὰς πρὸς ἀγέλην ταύρων, καὶ σύρει διὰ τῆς ὠμῆς βίας ὡς δαμάλεις τοὺς
δεδοκιμασμένους τῷ ἀργυρίῳ· δαμάλεις ὁμοιάζουν οἱ συνηγμένοι βάρβαροι αὐτοὶ λαούς, οἱ ὁποῖοι κατεκτήθησαν, διὰ νὰ ἐγκλεισθοῦν αἰχμάλωτοι καὶ
διασκόρπισον

ἔθνη

τὰ

τοὺς λαοί, ποὺ θέλουν νὰ πολιορκήσουν τὸν λαόν σου, τὸν δοῦλοι των, αὐτοὶ ποὺ διὰ τῶν συμφορῶν ὡς ἀργύριον ἐδοκιμάσθησαν

πολέμους θέλοντα.

καθαρὸν

ὡς

ἄργυρον

εἰς

τὸ

χωνευτήριον. καὶ ἐξηγνίσθησαν. Διασκόρπισον τὰ ἔθνη ποὺ θέλουν καὶ ἐπιδιώκουν

Διασκόρπισε, Κύριε, τὰ ἔθνη, τὰ ὁποῖα θέλουν τοὺς τοὺς πολέμους.
πολέμους.
67,32

Ἥξουσι

πρέσβεις

ἐξ 32 Καὶ ἀφοῦ τὰ διασκορπίσῃς καὶ ἀποκατασταθῇ ἡ 32 Οὕτω θὰ ἔλθουν εἰς τὴν Ἱερουσαλὴμ πρέσβεις ἐκ τῆς Αἰγύπτου. Ἡ

Αἰγύπτου, Αἰθιοπία προφθάσει εἰρήνη, θὰ ἔλθουν πρέσβεις ἀπὸ τὴν Αἴγυπτον εἰς τὴν Αἰθιοπία θὰ ἀπλώσῃ μὲ σπουδὴν τὴν χεῖρα της εἰς τὸν Θεὸν
χεῖρα αὐτῆς τῷ Θεῷ.

Ἱερουσαλήμ. Καὶ αὐτὴ ἡ μακρυνὴ Αἰθιοπία θὰ προσφέρουσα εἰς αὐτὸν τὰ δῶρα της καὶ τὰς ἱκεσίας της.
ἀπλώσῃ μὲ προθυμίαν τὸ χέρι της γεμᾶτο δῶρα πρὸς
τὸν Θεὸν τῆς Ἱερουσαλήμ.

67,33 Αἱ βασιλεῖαι τῆς γῆς, ᾄσατε 33 Σεῖς, αἱ βασιλεῖαι τῆς γῆς δοξολογήσατε τὸν Θεόν. 33 Ὦ βασίλεια τῆς γῆς· ὑμνήσατε τὸν Θεόν, ψάλατε ᾠδὴν δοξολογίας
τῷ

Θεῷ,

ψάλατε

τῷ

Κυρίῳ. Συνθέσατε ψαλμοὺς εἰς δόξαν τοῦ Κυρίου.

εἰς τὸν Κύριον.

(διάψαλμα).
67,34

Ψάλατε

τῷ

Θεῷ

τῷ 34 Ψάλατε εἰς τὸν Θεόν, ὁ ὁποῖος ὠσὰν ἐπὶ 34 Ψάλατε ὕμνον εἰς τὸν Θεόν, ὁ ὁποῖος ἐπιβαίνει ὡς ἐπὶ ἅρματος ἐπὶ

ἐπιβεβηκότι ἐπὶ τὸν οὐρανὸν τοῦ μεγαλοπρεποῦς ἅρματος ἀνεβαίνει εἰς τὰ ἀνώτατα τοῦ ἀνωτάτου καὶ εἰς ὑπερουράνια ὕψη οὐρανοῦ καὶ ἀρματοδρομεῖ
οὐρανοῦ κατὰ ἀνατολάς· ἰδοὺ σημεῖα τοῦ οὐρανοῦ πρὸς ἀνατολάς. Ἰδού, θὰ δώσῃ κατὰ ἀνατολάς, ὁπόθεν ἐκπορεύεται τὸ φῶς. Ἰδοὺ μὲ τὴν φωνήν του
θὰ ἐκβάλῃ φωνὴν δυνατὴν καὶ βροντεράν.

δυνάμεως.
67,35 Δότε δόξαν τῷ Θεῷ· ἐπὶ τὸν 35 Δώσατε δόξαν εἰς τὸν Θεόν. Ἡ μεγαλοπρέπεια 35 Δώσατε δόξαν εἰς τὸν Θεόν· ἡ μεγαλοπρεπὴς πρόνοιά του
Ἰσραὴλ ἡ μεγαλοπρέπεια αὐτοῦ, αὐτοῦ ἐκτείνεται προστατευτικὴ ἐπάνω εἰς τὸν ἐκτείνεται προστατευτικὴ ἐπὶ τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ἡ δύναμίς του
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δώσει τῇ φωνῇ αὐτοῦ φωνὴν φωνήν, καὶ ἡ φωνή του θὰ γίνῃ βροντὴ δυνατή.

καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ ἐν ταῖς ἰσραηλιτικὸν λαὸν καὶ ἡ δύναμίς του ἀπλώνεται ἑξαπλοῦται ἐπὶ τῶν νεφελῶν ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρον τοῦ ὁρίζοντος
νεφέλαις.

ἐπάνω ἀπὸ τὰ νέφη, ἀπὸ τὸ ἕνα ἄκρον ἕως τὸ ἄλλο διέπουσα τὰ ἀνθρώπινα.
ἄκρον τοῦ ὁρίζοντος.

67,36 Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς 36 Ἀξιοθαύμαστος εἶναι ὁ Θεὸς διὰ τὴν προστασίαν, 36 Θαυμαστὸς εἶναι ὁ Θεὸς εἰς τὰς προστασίας, τὰς ὁποίας παρέχει εἰς
ἁγίοις αὐτοῦ· ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ ποὺ παρέχει εἰς τοὺς ἁγίους του. Ὁ Θεὸς τοῦ τοὺς ἁγίους του, τοὺς εἰς αὐτὸν ἀφωσιωμένους. Ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ,
αὐτὸς

δώσει

κραταίωσιν

δύναμιν

τῷ

λαῷ

καὶ ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ αὐτὸς θὰ δώσῃ δύναμιν εἰς αὐτὸς θὰ δώσῃ δύναμιν καὶ κράτος ὑπεροχῆς ἀκατάβλητον εἰς τὸν
αὐτοῦ. ἐνίσχυσιν καὶ σωτηρίαν τοῦ λαοῦ του. Δοξασμένος ἂς λαὸν αὐτοῦ. Δεδοξασμένος ἔσο, ὦ Θεέ!

Εὐλογητός ὁ Θεός.

εἶναι Κύριος ὁ Θεός.

ΨΑΛΜΟΣ 68ος (ξη’)
Ὅταν γίνονται θεομηνίες καὶ πλημμυρίζουν τὰ ποτάμια καὶ παρασύρουν σπίτια καὶ ἀνθρώπους
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

68,1 Σῶσόν με, ὁ Θεός, ὅτι Σῶσε με, ὦ Θεέ μου. Τὰ κύματα τῶν θλίψεων Σῶσον με, ὦ Θεέ μου, διότι τὰ ἐκ τῶν κυμάτων τῆς θλίψεώς μου ὕδατα
εἰσήλθοσαν ὕδατα ἕως ψυχῆς κατακλύζουν τὴν ψυχήν μου. Ἀπειλοῦν καὶ αὐτὴν εἰσῆλθον μέχρις αὐτῆς τῆς ψυχῆ μου, διὰ νὰ τὴν πνίξουν.
μου.

ἀκόμη τὴν ζωήν μου.

68,3 Ἐνεπάγην εἰς ἰλὺν βυθοῦ, 3 Ἔχω χωθῆ εἰς λάσπην βυθοῦ, κάτω ἀπὸ τὴν ὁποίαν 3 Ἐχώθην εἰς βαθὺν βοῦλκον καὶ δὲν ὑπάρχει ἐν αὐτῷ βάσις στερεά,
καὶ οὐκ ἔστιν ὑπόστασις· ἦλθον δὲν ὑπάρχει στερεὸς πυθμήν. Ὁμοιάζω ὡς ἐὰν ἔχω ἕνεκα δὲ τούτου διαρκῶς φέρομαι πρὸς τὰ κάτω, κινδυνεύων νὰ ταφῶ
εἰς τὰ βάθη τῆς θαλάσσης καὶ βυθισθῆ εἰς τὰ βάθη τῆς θαλάσσης, ὡς ἐὰν φοβερὰ εἰς αὐτόν. Ἦλθον εἰς τὰ βάθη τῆς θαλάσσης τῶν συμφορῶν καὶ
καταιγὶς κατεπόντισέ με.

καταιγὶς μὲ κατεπόντισεν εἰς τὸ πέλαγος.

πειρασμῶν, καὶ τὰ σφοδρὰ τῆς καταιγίδος κύματα μὲ κατεπόντισαν
καὶ κινδυνεύω να πνιγῶ.

68,4

Ἐκοπίασα

ἐβραγχίασεν

ὁ

κράζων, 4 Ἀπέκαμα νὰ φωνάζω πρὸς σὲ δυνατά. Ὁ λάρυγξ 4 Ὁ κόπος του νὰ φωνάζω ζητῶν βοήθειαν μὲ κατέβαλεν· ἔγινε ξηρὸς

λάρυγξ

μου, μου ἐβράχνιασε, τὰ μάτια μου, προσηλωμένα πρὸς σὲ καὶ βραχνὸς ὁ λάρυγξ μου, ἀπέκαμαν καὶ κινδυνεύουν νὰ σβήσουν οἱ

ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοί μου ἀπὸ τὸν Θεόν μου, ἔχασαν τὸ φῶς των, διότι ἔχασαν τὴν ὀφθαλμοί μου προσηλωμένοι γεμᾶτοι ἐλπίδα πρὸς τὸν Θεόν, τοῦ
τοῦ ἐλπίζειν με ἐπὶ τὸν Θεόν ἐλπίδα βοηθείας.

ὁποίου ἡ βοήθεια ἀναβάλλεται καὶ βραδύνει νὰ μὲ ἐπισκεφθῇ.

68,5 ἐπληθύνθησαν ὑπὲρ τὰς 5 Ἐκεῖνοι, ποὺ μὲ μισοῦν χωρὶς καμμίαν αἰτίαν καὶ 5 Ἔγιναν περισσότεροι ἀπὸ τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς μου ἐκεῖνοι, οἱ
τρίχας

τῆς

μισοῦντές

κεφαλῆς
με

μου

οἱ ἀφορμήν, ἐπληθύνθησαν περισσότερον ἀπὸ τὰς ὁποῖοι χωρὶς λόγον καὶ αἰτίαν μὲ μισοῦν· ἔγιναν κραταιοὶ καὶ

δωρεάν, τρίχας τῆς κεφαλῆς μου. Ἔγιναν πολὺ ἰσχυροὶ οἱ πανίσχυροι οἱ ἐχθροί μου, ποὺ μὲ καταδιώκουν ἀδίκως· μὲ τὰς

Επιμέλεια: π.Αθανάσιος Εφημέριος Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης Λαρίσης

188/411

μου,

ἐκραταιώθησαν οἱ ἐχθροί μου οἱ ἐχθροί μου· αὐτοί, οἱ ὁποῖοι μὲ καταδιώκουν ἀδίκως συκοφαντίας καὶ τοὺς ἐκβιασμούς των ἐξηναγκαζόμην νὰ πληρώσω
ἐκδιώκοντές με ἀδίκως· ἃ οὐχ καὶ ἀδικαιολογήτως. Μὲ τὰς διαβολὰς καὶ τὰς ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα δὲν ἥρπασα, οὔτε ποτὲ κατεχράσθην, καὶ νὰ
ἥρπαζον, τότε ἀπετίννυον.

συκοφαντίας των ἐπλήρωσα πράγματα, τὰ ὁποῖα ἐγὼ τιμωρηθῶ διὰ παρεκτροπάς, τὰς ὁποίας δὲν διέπραξα ποτέ.
ποτὲ δὲν εἶχα ἁρπάσει.

68,6 Ὁ Θεός, σὺ ἔγνως τὴν 6 Σύ, ὦ Θεέ μου, γνωρίζεις τὰς ἄλλας ἀπερισκεψίας 6 Σύ, ὦ Θεέ, γνωρίζεις τὰς ἐκ τῆς ἀπερισκεψίας μου παρεκτροπάς, καὶ
ἀφροσύνην

μου,

καὶ

αἱ μου. Καὶ τὰ πλημμελήματά μου δὲν εἶναι κρυμμένα τὰ πλημμελήματά μου δὲν εἶναι κρυμμένα ἀπὸ σοῦ. Ἠξεύρεις, ὅτι

πλημμέλειαί μου ἀπὸ σοῦ οὐκ ἀπὸ τὰ μάτια σου. Γνωρίζεις ὅμως ἐπίσης, ὅτι ποτὲ οὐδέποτε ἀπέσεισα τὸν φόβον σου.
ἀπεκρύβησαν.

δὲν ἔχασα τὸν σεβασμόν μου πρὸς σέ.

68,7 Μὴ αἰσχυνθείησαν ἐπ' ἐμὲ οἱ 7 Ἂς μὴ κατεντροπιασθοῦν ἐξ αἰτίας μου ἐκεῖνοι, οἱ 7 Ἂς μὴ καταισχυνθοῦν δι’ ἐμὲ οἱ ἐν ὑπομονῇ καὶ καρτερία
ὑπομένοντές σε, Κύριε, Κύριε ὁποῖοι

μὲ

μεγάλην

ὑπομονὴν

περιμένουν

τὴν ἀναμένοντες τὴν προστασίαν σου, ὦ Κύριε, Κύριε τῶν ἐν οὐρανοῖς

τῶν δυνάμεων, μὴ ἐντραπείησαν προστασίαν σου, ὦ Κύριε, Κύριε τῶν ἀγγελικῶν ἀγγελικῶν δυνάμεων. Ἀσφαλῶς δὲ θὰ καταισχυνθοῦν, ὅταν μὲ
ἐπ' ἐμὲ οἱ ζητοῦντές σε, ὁ Θεὸς δυνάμεων τοῦ οὐρανοῦ. Ὅταν μὲ βλέπουν ἀβοήθητον βλέπουν ἀβοήθητον καὶ ἐγκαταλελειμμένον ὑπὸ σοῦ. Καὶ ἂς μὴ
τοῦ Ἰσραήλ,

καὶ

ἐγκαταλελειμμένον,

ἂς

μὴ

ἐντροπιασθοῦν ἐντροπιασθοῦν δι’ ἐμέ, αὐτοὶ ποὺ σὲ ζητοῦν, ὦ Θεὲ τοῦ Ἰσραήλ,

ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ζητοῦν βοήθειαν ἀπὸ σέ, ὦ Θεὲ τοῦ χλευαζόμενοι ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς των μὲ τὸν ἰσχυρισμὸν ὅτι ἀφοῦ ἐμὲ
Ἰσραήλ.

ποὺ σὲ ζητῶ δὲν ἐπρόσεξες, οὔτε καὶ αὐτοὺς θὰ προσέξῃς.

68,8 ὅτι ἕνεκά σου ὑπήνεγκα 8 Μὴ μὲ ἐγκαταλείψῃς Κύριε, διότι ἐγὼ πρὸς χάριν 8 Μὴ μὲ παρίδῃς, Κύριε, διότι μὲ περιγελοῦν οἱ ἐχθροί μου, ἐπειδὴ
ὀνειδισμόν, ἐκάλυψεν ἐντροπὴ σου ὑπομένω ἐμπαιγμοὺς καὶ ὕβρεις. Τὸ πρόσωπόν ἠθέλησα νὰ ἀρέσω εἰς σέ, καὶ χάριν σου βαστάζω βαρύτατον
τὸ πρόσωπόν μου.

μου

ἐπλημμύρισεν

ἀπὸ

ἐντροπήν,

κατακόκκινον.

ἔγινε ὀνειδισμόν· χάριν σοῦ, διότι ἠθέλησα νὰ μείνω πιστὸς εἰς τὸ θέλημά
σου, ἐσκέπασεν ὁλόκληρον τὸ πρόσωπόν μου ἐντροπή.

68,9 Ἀπαλλοτριωμένος ἐγενήθην 9 Ξένος καὶ ἀγνώριστος κατήντησα μεταξὺ τῶν 9 Κατήντησα νὰ εἶμαι σὰν ἄσχετος ὁλοτελῶς καὶ ἄγνωστος εἰς αὐτοὺς
τοῖς ἀδελφοῖς μου καὶ ξένος τοῖς ἀδελφῶν μου. Ἄγνωστος καὶ ξένος καὶ εἰς αὐτοὺς τοὺς ἀδελφούς μου καὶ ἐθεωρήθην ξένος ἀπὸ αὐτὰ τὰ παιδιὰ τῆς
υἱοῖς τῆς μητρός μου,

ἀκόμη τοὺς ὁμομητρίους ἀδελφούς μου.

μητρός μου.

68,10 ὅτι ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου 10 Πάσχω δὲ ὅλα αὐτά, διότι ὁ φλογερὸς ζῆλος ὑπὲρ 10 Καὶ πάσχω ὅλα αὐτὰ χάριν σοῦ· διότι ὁ ζῆλος, ποὺ ἔχω ὑπὲρ τοῦ
κατέφαγέ με, καὶ οἱ ὀνειδισμοί τοῦ ναοῦ σου ὡς πῦρ μὲ ἔχει καταφλέξει· Αἱ ἱεροῦ οἴκου καὶ ναοῦ σου, σὰν ἄλλο πῦρ κατέφλεξε καὶ κατέφαγε τὸ
τῶν ὀνειδιζόντων σε ἐπέπεσον ἀναίσχυντοι ὕβρεις, αἱ ὁποῖαι ἐκτοξεύονται ἐναντίον ἐσωτερικόν μου· καὶ αἱ χυδαῖαι ὕβρεις καὶ οἱ ὀνειδισμοὶ ἐκείνων, οἱ
σου ἀπὸ τοὺς ἀσεβεῖς ἀνθρώπους, πίπτουν ὅλαι ὁποῖοι σὲ ὀνειδίζουν, ἔπεσαν ὅλοι ἐπάνω μου.
βαρεῖαι ἐπάνω μου.
68,11

Καὶ

συνεκάλυψα

ἐν 11 Διὰ τὴν ἀσέβειάν των αὐτὴν ἐπόνεσα βαθύτατα. 11 Καὶ διὰ τὴν ἀσέβειαν καὶ ἀθρησκείαν των ταύτην κατέθλιψα καὶ

νηστείᾳ τὴν ψυχήν μου, καὶ Ἐταπείνωσα μὲ ἀσιτίαν τὴν ζωήν μου καὶ ἀντὶ τὸ ἐταπείνωσα τὴν ζωήν μου μὲ νηστείαν καὶ ἀσιτίαν, καὶ ἀντὶ τὸ ὑπὲρ
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ἐπ' ἐμέ.

ἐγενήθη εἰς ὀνειδισμοὺς ἐμοί·

πένθος μου δι' αὐτοὺς νὰ τοὺς συγκινήσῃ, ἔγινεν ἐξ αὐτῶν πένθος μου νὰ τοὺς συγκινήσῃ, ἔγινε τοῦτο αἰτία ὀνειδισμοῦ
ἀντιθέτου αἰτία ὀνειδισμῶν ἐναντίον μου.

κατ’ ἐμοῦ.

68,12 Καὶ ἐθέμην τὸ ἔνδυμά μου 12 Ἀντὶ τοῦ συνήθους ἐνδύματος ἐφόρεσα τρίχινον 12 Καὶ ἔθεσα ὡς ἔνδυμά μου τὸν τρίχινον τῆς μετανοίας σάκκον,
σάκκον, καὶ ἐγενόμην αὐτοῖς εἰς σάκκον θλίψεως καὶ μετανοίας. Κατήντησα δι' αὐτοὺς ἐπειδὴ ἐπένθουν διὰ τὰ γινόμενα κακά, καὶ ἔγινα δι’ αὐτοὺς παραβολὴ
παραβολήν.

παροιμιῶδες πρόσωπον διακωμωδήσεως καὶ ὕβρεων. καὶ παροιμία, προκαλοῦσα τὸν γέλωτα καὶ τὴν διακωμώδησίν των.

68,13 Κατ' ἐμοῦ ἠδολέσχουν οἱ 13 Ἐναντίον μου ἐφλυαροῦσαν οἱ ἀργόσχολοι πρὸ 13 Εἰς βάρος μου ἐφλυάρουν καὶ ὡμίλουν περιφρονητικῶς οἱ ἄνεργοι
καθήμενοι ἐν πύλαις, καὶ εἰς ἐμὲ τῶν
ἔψαλλον οἱ πίνοντες οἶνον.

πυλῶν

τῶν

τειχῶν.

Καὶ

εἰς

βάρος

ἐτραγουδοῦσαν οἱ μέθυσοι πίνοντες τὸν οἶνον.

μου καὶ περίεργοι, ποὺ κάθηνται εἰς τὰς πύλας καὶ ἀγοράς, καὶ αὐτοὶ ποὺ
εἰς τὰ παρακείμενα καπηλεῖα διημερεύουν καὶ πίνουν ἐκεῖ οἶνον,
ἐτραγώδουν στίχους σκωπτικοὺς κατ’ ἐμοῦ, πρὸς διακωμώδησίν μου.

68,14 Ἐγὼ δὲ τῇ προσευχῇ μου 14 Ἐγὼ ὅμως, Κύριε, καὶ τότε διὰ τῆς προσευχῆς μου 14 Ἐγὼ ὅμως, Κύριε, κατ’ ἀντίθεσιν πρὸς αὐτοὺς ἤμην διὰ τῆς
πρὸς σέ, Κύριε· καιρὸς εὐδοκίας, εἶχα στραφῆ πρὸς σέ. Εἶναι πλέον καιρὸς νὰ δείξῃς προσευχῆς μου ἐστραμμένος πρὸς σέ· εἶναι πλέον καιρὸς νὰ δείξῃς, ὦ
ὁ Θεός, ἐν τῷ πλήθει τοῦ ἐλέους πρὸς ἐμὲ τὴν εὐδοκίαν σου, Θεέ μου, σύμφωνα μὲ τὸ Θεέ, τὴν καλωσύνην σου, σύμφωνα πρὸς τὴν μεγάλην εὐσπλαγχνίαν
σου· ἐπάκουσόν μου ἐν ἀλήθείᾳ ἄπειρον ἔλεός σου. Κάμε δεκτὴν τὴν προσευχήν μου καὶ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους σου. Ἐπάκουσόν μου ἀποδεικνύων ἀληθῆ τὰ
τῆς σωτηρίας σου.

σύμφωνα μὲ τὰς ἀληθεῖς ὑποσχέσεις σου περὶ τῆς ὅσα περὶ τῆς σωτηρίας τῶν δούλων σου ὑπεσχεθης.
σωτηρίας τῶν δούλων σου.

68,15 Σῶσόν με ἀπὸ πηλοῦ, ἵνα 15 Σῶσε με ἀπὸ τὴν λάσπην, εἰς τὴν ὁποίαν 15 Σῶσον με ἀπὸ τὸν βοῦλκον, εἰς τὸν ὁποῖον εὑρίσκομαι, διὰ νὰ μὴ
μὴ ἐμπαγῶ· ρυσθείην ἐκ τῶν εὑρίσκομαι, διὰ νὰ μὴ βυθισθῶ ἐξ ὁλοκλήρου. βυθισθῶ τελείως εἰς αὐτὸν καὶ ταφῶ· εἴθε νὰ ἐλευθερωθῶ καὶ νὰ
μισούντων με καὶ ἐκ τῶν βαθέων Γλύτωσέ με ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς, ποὺ μὲ μισοῦν. Βγάλε γλυτώσω ἀπὸ τοὺς μισοῦντας με καὶ ἀπὸ τὰ βαθέα τῆς θλίψεως
τῶν ὑδάτων.

με ἀπὸ τὰ βαθειὰ ὕδατα τῶν θλίψεων, ποὺ μὲ ἔχουν ὕδατα.
κοπαπλημμυρίσει.

68,16

Μή

με

καταιγὶς

καταποντισάτω 16 Ἂς μὴ μὲ καταποντίσῃ νεροποντὴ καταιγίδος. Ἂς 16 Ἂς μὴ μὲ καταποντίσῃ ἡ σφοδρὰ καταιγὶς τοῦ θαλασσίου ὕδατος,

ὕδατος,

καταπιέτω

με

βυθός.

μηδὲ μὴ μὲ καταπίῃ ὁ βυθὸς τῆς θαλάσσης, ἂς μὴ κλείσῃ ἀπὸ τὴν ὁποίαν κινδυνεύω νὰ πνιγῶ, καὶ ἂς μὴ μὲ καταπίῃ ὁ βυθὸς
Μηδὲ ἐπάνω μου τὸ στόμιον τοῦ φρέατος τῶν θλίψεών μου τῆς θαλάσσης· καὶ τὸ φρέαρ, εἰς τὸ ὁποῖον ἔπεσα, ἂς μὴ κλείσῃ τὸ

συσχέτω ἐπ' ἐμὲ φρέαρ τὸ στόμα καὶ χαθῶ ὁριστικῶς.

στόμιόν του, ὁπότε πλέον θὰ χαθῶ, ἐπειδὴ κανεὶς δὲν θὰ ἀκούῃ τὰς

αὐτοῦ.

πρὸς βοήθειαν ἐπικλήσεις μου.

χρηστὸν τὸ ἔλεός σου· κατὰ τὸ μου, διότι εἶναι ἀγαθὸν καὶ εὐεργετικὸν τὸ ἔλεός σου ἔλεός σου καὶ ἐκχύνεται πρὸς ὅλους, δικαίους καὶ ἁμαρτωλούς.
πλῆθος

τῶν

οἰκτιρμῶν

ἐπίβλεψον ἐπ' ἐμέ.

σου πρὸς

πάντας.

Σύμφωνα

μὲ

τὴν

ἄπειρον Σύμφωνα μὲ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου καὶ τὴν πολλήν σου

εὐσπλαγχνίαν σου ρίψε ἕνα στοργικὸν βλέμμα εἰς εὐσπλαγχνίαν ρῖψον τὰ βλέμματά σου ἐπ’ ἐμέ.
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68,17 Εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ὅτι 17 Ἄκουσε, Κύριε, καὶ κάμε δεκτὴν τὴν προσευχήν 17 Εἰσάκουσον, Κύριε, τὴν προσευχήν μου, διότι εἶναι εὐεργετικὸν τὸ

ἐμὲ.
68,18

Μὴ

ἀποστρέψῃς

τὸ 18 Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ ἐμὲ τὸν 18 Μὴ στρέψῃς ἐν ἀδιαφορίᾳ τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ ἐμὲ τὸν δοῦλον

πρόσωπόν σου ἀπὸ τοῦ παιδός δοῦλον σου, διότι θλίβομαι πάρα πολύ. Σύντομα, σου, διότι θλίβομαι. Ὁ κίνδυνος, τὸν ὁποῖον διατρέχω, ἐπέρχεται
σου,

ὅτι

θλίβομαι,

ταχὺ Κύριε, ἄκουσε τὴν προσευχήν μου.

ἐπάκουσόν μου.

ἐσπευσμένως.

Γρήγορα

λοιπὸν

καὶ

χωρὶς

ἐπιβράδυνσίν

τινα

ἐπάκουσόν μου.

68,19 Πρόσχες τῇ ψυχῇ μου καὶ 19 Δῶσε προσοχὴν εἰς τὰς ἰκεσίας μου καὶ εἰς τὴν 19 Δὸς προσοχὴν εἰς τὰς ἐπικλήσεις καὶ εἰς τὴν θλῖψιν τῆς ψυχῆς μου,
λύτρωσαι

αὐτήν,

ἕνεκα

ἐχθρῶν μου ρῦσαί με.

τῶν θλῖψιν τῆς ψυχῆς μου καὶ σπεῦσε νὰ μὲ γλυτώσῃς. καὶ σπεῦσον νὰ ἐλευθερώσῃς αὐτήν· ἕνεκα τῶν ἐχθρῶν μου, διὰ νὰ μὴ
Ἕνεκα τῶν ἐχθρῶν μου, διὰ νὰ μὴ καυχῶνται καὶ καυχῶνται καὶ ἀποθρασύνωνται οὗτοι, σῶσον με.
ἀποθρασύνωνται αὐτοί, σῶσε με.

68,20 Σὺ γὰρ γινώσκεις τὸν 20 Γρήγορα ἔλα εἰς βοήθειάν μου, Κύριε, διότι σὺ 20 Σπεῦσον, Κύριε, διότι σὺ γνωρίζεις καλὰ ποῖον ὀνειδισμὸν
ὀνειδισμόν μου καὶ τὴν αἰσχύνην γνωρίζεις τοὺς ἐμπαιγμούς των, ποὺ ἐξαπολύουν ὑφίσταμαι καὶ ποίαν καταισχύνην καὶ ἐντροπὴν δοκιμάζω. Ἠξεύρεις
μου

καὶ

ἐναντίον

τὴν

ἐντροπήν

σου

πάντες

θλίβοντές με.

μου· ἐναντίον μου, τὴν αἰσχυνην καὶ τὴν ἐντροπήν μου ἐξ πόσον αἱμάσσει ἡ καρδία μου καὶ πόσον πληγώνεται ἡ ψυχή μου.
οἱ αἰτίας των. Ἐνώπιόν σου, Κύριε, εὑρίσκονται ὅλοι Ἐνώπιόν σου δὲ ἵστανται καὶ ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ μὲ θλίβουν. Καθὼς
αὐτοὶ ποὺ μὲ θλίβουν καὶ τῶν ὁποίων ἡ κακία δέν σοῦ ἀντιλαμβάνεσαι τὸν πόνον μου, οὕτω βλέπεις καὶ τὴν χαιρεκακίαν καὶ
διαφεύγει.

κακοήθειάν των.

68,21 Ὀνειδισμὸν προσεδόκησεν 21 Ὅπου καὶ ἄν στραφῇ ἡ πονεμένη μου ψυχή, δὲν 21 Ὅπου καὶ ἂν στραφῇ ἡ ψυχή μου, δὲν ἀναμένει τίποτε ἄλλο, παρὰ
ἡ ψυχή μου καὶ ταλαιπωρίαν, καὶ περιμένει τίποτε ἄλλο παρὰ ὕβρεις καὶ ταλαιπωρίαν. ὕβρεις καὶ ταλαιπωρίαν, καὶ περιέμεινα κάποιον νὰ μὲ συμπονέσῃ καὶ
ὑπέμεινα συλλυπούμενον, καὶ Ἐπερίμενα νὰ εὑρεθῇ κάποιος, νὰ μὲ συμπονέσῃ καὶ δὲν ἐφάνη κανείς· καὶ ἀνεζήτησα κάποιους νὰ μὲ παρηγορήσουν καὶ
οὐχ ὑπῆρξε, καὶ παρακαλοῦντας, κανεὶς δὲν παρουσιάσθηκε. Ἀνεζήτησα κάποιον νὰ μὲ δὲν εὗρον κανένα.
καὶ οὐχ εὗρον.

παρηγορήσῃ, καὶ δὲν εὑρῆκα κανένα.

68,22 Καὶ ἔδωκαν εἰς τὸ βρῶμά 22 Ὅταν δὲ ἐπείνασα μοῦ ἔδωκαν ἀντὶ φαγητοῦ 22 Καὶ ὅταν ἐζήτησα νὰ φάγω καὶ νὰ πίω κάτι, μοῦ ἔδωκαν ἀντὶ
μου χολὴν καὶ εἰς τὴν δίψαν μου χολήν, καὶ ὅταν ἐδίψησα, μοῦ ἔδωκαν νὰ πιῶ ξίδι.

φαγητοῦ χολὴν καὶ ἀντὶ ὕδατος, ὅταν ἐδίψων, μὲ ἐπότισαν ὄξος.

ἐπότισάν με ὄξος.
68,23
αὐτῶν

Γενηθήτω
ἐνώπιον

ἡ

τράπεζα 23 Ἡ πλουσία τράπεζά των, ποὺ ἀπολαμβάνουν τὰ 23 Εἴθε ἡ τράπεζά των, ποὺ ἀπολαμβάνουν τὰ ἀγαθὰ χαρούμενης

αὐτῶν

εἰς ἀγαθὰ τῆς ζωῆς, εἴθε νὰ μετατραπῇ εἰς παγίδα ζωῆς, νὰ μετατραπῇ εἰς παγίδα ἔμπροσθέν των, διὰ νὰ πιασθοῦν εἰς

εἰς σκάνδαλον.

κακά, τὰ ὁποῖα μοῦ κάνουν. Πρόσκομμα, διὰ νὰ ἀποδοθῇ ὅ,τι μοῦ κάμνουν, καὶ εἰς προσκόμματα διὰ νὰ σκοντάψουν
σκοντάψουν καὶ πέσουν.

68,24

Σκοτισθήτωσαν

καὶ πέσουν.

οἱ 24 Ἂς σκοτισθοῦν τὰ μάτια των μέχρι σημείου, ὥστε 24 Ἂς σκοτισθοῦν οἱ ὀφθαλμοί των μέχρι σημείου ὥστε νὰ μὴ
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παγίδα καὶ εἰς ἀνταπόδοσιν καὶ ἐνώπιόν των. Νὰ γίνῃ τιμωρία καὶ ἀνταπόδοσις διὰ τὰ αὐτήν. Εἴθε νὰ μεταστροφῇ εἰς τιμωρίαν, διὰ τῆς ὁποίας θὰ τοὺς

ὀφθαλμοὶ αὐτῶν τοῦ μὴ βλέπειν, νὰ μὴ βλέπουν. Κύρτωσε τὴν ράχιν των διὰ παντός, βλέπουν, καὶ ἡ ράχις των ἂς κυρτωθῇ διὰ παντός, ὥστε νὰ μένουν
καὶ τὸν νῶτον αὐτῶν διαπαντὸς ὥστε νὰ μένουν ἀνήμποροι καὶ συντετριμμένοι.

ὑποδουλωμένοι καὶ συντετριμμένοι.

σύγκαμψον.
68,25 Ἔκχεον ἐπ' αὐτοὺς τὴν 25 Χῦσε ἐπάνω των, σὰν ποτάμι, ὁλόκληρον τὴν 25 Χύσε ἐπ' αὐτῶν ὁλόκληρον τὴν ὀργήν σου καὶ ὁ θυμὸς τῆς σφοδρὰς
ὀργήν σου, καὶ ὁ θυμὸς τῆς ὀργήν σου, καὶ ὁ θυμὸς τῆς μεγάλη ἀγανακτήσεώς ἀγανακτήσεώς σου εἴθε νὰ τοὺς καταλάβῃ.
ὀργῆς σου καταλάβοι αὐτούς.

σου εἴθε νὰ τοὺς καταλάβῃ.

68,26 Γενηθήτω ἡ ἔπαυλις αὐτῶν 26 Ἂς γίνῃ τὸ περιποιημένον ἀγρόκτημά των ἔρημον 26 Ἂς γίνῃ τὸ περιφραγμένον ἀγρόκτημά των ἐρημωμένον, καὶ εἰς τὰς
ἠρημωμένη,

καὶ

ἐν

τοῖς καὶ εἰς τὰς κατοικίας των ἂς μὴν ὑπάρξῃ κανεὶς ἐκεῖ κατασκηνώσεις των ἂς μὴ ὑπάρχῃ κανείς, ποὺ νὰ κατοικῇ.

σκηνώμασιν αὐτῶν μὴ ἔστω ὁ ἀπόγονός των, ποὺ νὰ κατοικήσῃ.
κατοικῶν·
68,27 ὅτι ὃν σὺ ἐπάταξας, αὐτοὶ 27 Διότι ἐκεῖνον, τὸν ὁποῖον σὺ ἐπέτρεψες θλίψεις καὶ 27 Διότι ἐκεῖνον, διὰ τὸν ὁποῖον σὺ ἐπέτρεψες νὰ θλιβῇ καὶ ὑπὸ τῆς
κατεδίωξαν, καὶ ἐπὶ τὸ ἄλγος ὀδυνηρὰς μαστιγώσεις, ἀντὶ νὰ τὸν συμπονέσουν, τὸν μάστιγός σου νὰ δοκιμασθῇ, αὐτοὶ ἀντὶ νὰ τὸν συμπαθήσουν τὸν
τῶν

τραυμάτων

μου κατεδίωξαν καὶ εἰς τὸν δριμὺν πόνον τῶν τραυμάτων κατεδίωξαν, καὶ εἰς τὸν πόνον τῶν πληγῶν μου προσέθεσαν καὶ

προσέθηκαν.

μου προσέθεσαν ἄλλον πόνον.

ἄλλον πόνον καὶ ἄλλας πληγάς.

68,28 Πρόσθες ἀνομίαν ἐπὶ τῇ 28 Ἐγκατάλειψέ τους, ὥστε νὰ περιπίπτουν ἀπὸ 28 Παραχώρησον διὰ τῆς ἐγκαταλείψεως τῆς χάριτός σου νὰ
ἀνομίᾳ

αὐτῶν,

εἰσελθέτωσαν

ἐν

σου·

καὶ

μὴ ἁμαρτίας εἰς ἁμαρτίαν, διὰ νὰ μὴ εἰσέλθουν εἰς τὸν πληθυνθοῦν εἰς σωρὸν ἀσυγχώρητον αἱ ἀνομίαι των· εἰς τὴν μίαν

δικαιοσύνῃ δρόμον τῆς μετανοίας καὶ εὔρουν δικαίωσιν ἐνώπιόν ἐνοχήν των νὰ προστεθῇ καὶ ἄλλη, ὥστε νὰ ἀποφραχθῇ ἡ ὁδὸς τῆς
σου.

δικαιώσεως καὶ συγχωρήσεως δι' αὐτοὺς καὶ νὰ μὴ δυνηθοῦν νὰ
εἰσέλθουν εἰς αὐτήν.

68,29 ἐξαλειφθήτωσαν ἐκ βίβλου 29 Ἂς σβησθοῦν ἐξ ὅλοκλήρου τὰ ὀνόματά των ἀπὸ τὸ 29 Ἂς σβησθοῦν ὁλοτελῶς τὰ ὀνόματά των ἀπὸ τὸ βιβλίον τῶν
ζώντων καὶ μετὰ δικαίων μὴ βιβλίον τῶν σωζομένων εἰς ζωὴν αἰώνιον καὶ ἂς σεσωσμένων, οἵτινες θὰ ζήσωσιν αἰωνίως, καὶ ἂς μὴ καταγραφοῦν
γραφήτωσαν.

καταγραφοῦν μὲ τὰ ὀνόματα τῶν δικαίων.

μετὰ τῶν δικαίων.

68,30 Πτωχὸς καὶ ἀλγῶν εἰμι 30 Ἐγὼ εἶμαι πτωχὸς καὶ ἀβοήθητος γεμᾶτος πόνους 30 Πτωχὸς καὶ ἐστερημένος παντὸς στηρίγματος καὶ βοηθείας,
ἐγώ· ἡ σωτηρία σου, ὁ Θεός, καὶ ὀδύνας. Ἡ σωτηρία σου, ὦ Θεέ μου, εἴθε νὰ μὲ γεμᾶτος δὲ πόνους καὶ ὀδύνας εἶμαι ἐγώ· ἡ σωτηρία σου, ὦ Θεέ, εἴθε
ἀντιλάβοιτό μου.

στηρίξῃ καὶ μὲ βοηθήσῃ.

νὰ μὲ στηρίξῃ καὶ βοηθήσῃ.

μου μετ' ᾠδῆς, μεγαλυνῶ αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ μου μὲ ᾠδὴν. Θὰ διαλαλήσω τὸ μεγαλεῖον του μὲ αἴνεσιν δοξολογίας,
ἐν αἰνέσει,

μεγαλεῖον του μὲ αἴνεσιν δοξολογίας.

68,32 καὶ ἀρέσει τῷ Θεῷὶ ὑπὲρ 32 Καὶ ἡ εὐγνώμων αὐτὴ δοξολογία καὶ λατρεία μου 32 καὶ ἡ λογικὴ αὕτη λατρεία μου θὰ ἀρέσῃ εἰς τὸν Θεὸν περισσότερον
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68,31 Αἰνέσω τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ 31 Τότε ἐγὼ γεμᾶτος εὐγνωμοσύνην θὰ ὑμνολογήσω 31 Τότε θὰ ὑμνήσω τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ μου μὲ ᾠδήν, θὰ διακηρύξω τὸ

μόσχον νέον κέρατα ἐκφέροντα θὰ ἀρέσῃ εἰς τὸν Θεὸν περισσότερον ἀπὸ τὴν θυσίαν ἀπὸ τὴν θυσίαν μόσχου ἀρτιμελοῦς καὶ τρυφεροῦ, τοῦ ὁποίου μόλις
καὶ ὁπλάς.

μόσχου ἀρτιμελοῦς, τοῦ ὁποίου μόλις ἔχουν ἀρχίσει ἀρχίζουν νὰ φυτρώνουν τὰ κέρατα καὶ ἐπὶ τῶν ποδῶν του ὁπλαί.
νὰ φυτρώνουν τὰ κέρατα καὶ αἱ ὁπλαῖ εἰς τοὺς πόδας
του

68,33

Ἰδέτωσαν

πτωχοὶ

εὐφρανθήτωσαν·

καὶ 33 Ἂς ἴδουν τὴν θαυμαστὴν λύτρωσίν μου οἱ 33 Ἂς ἴδουν τὴν θαυμαστὴν λύτρωσίν μου οἱ πτωχοὶ καὶ ταπεινοὶ τοῦ

ἐκζητήσατε πονεμένοι καὶ οἱ ταιπεινοὶ τοῦ κόσμου καὶ ἂς κόσμου καὶ ἂς εὐφρανθοῦν ὑπὸ τῆς πεποιθήσεως, ὅτι καὶ αὐτῶν

τὸν Θεόν, καὶ ζήσεται ἡ ψυχὴ εὐφρανθοῦν
ὑμῶν,

μὲ

τὴν

πεποίθησιν

ὅτι

ὁ

Θεὸς προστάτης εἶναι ὁ Θεός· ζητήσατε ὁλοψύχως τὸν Θεὸν καὶ θὰ

προστατεύει τοὺς ἰδικούς του. Ζητήσατε μὲ ὅλην σας ζωογονηθῇ ἡ ψυχή σας πληρουμένη παρηγορίας καὶ θάρρους.
τὴν καρδίαν τὸν Θεὸν καὶ θὰ ἀναζωογονηθῆτε.

68,34 ὅτι εἰσήκουσε τῶν πενήτων 34 Διότι ὁ Κύριος ἀκούει καὶ κάνει δεκτὰς τὰς 34 Ναί, θὰ πληρωθῆτε θάρρους καὶ χαρᾶς, διότι ὁ Κύριος εἱσήκουσε
ὁ Κύριος καὶ τοὺς πεπεδημένους προσευχὰς τῶν πτωχῶν καὶ δὲν καταφρονεῖ τοὺς τὴν ἐπίκλησιν τῶν πτωχῶν καὶ τοὺς ἁλυσοδεμένους καὶ αἰχμαλώτους
αὐτοῦ οὐκ ἐξουδένωσεν.
68,35

Αἰνεσάτωσαν

αὐτὸν

ἁλυσοδεμένους αἰχμαλώτους τοῦ λαοῦ του.

τοῦ λαοῦ του δὲν περιεφρόνησε.

οἱ 35 Ἂς δοξολογήσουν οἱ οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ τὸν Θεόν, ἡ 35 Ἂς τὸν ἀνυμνήσουν οἱ οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ, ἡ θάλασσα καὶ ὅλα ὅσα

οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ, θάλασσα καὶ θάλασσα καὶ ὅλα ὅσα ὑπάρχουν εἰς αὐτὴν καὶ σύρονται καὶ ζοῦν ἐν αὐτῇ.
πάντα τὰ ἔρποντα ἐν αὐτῇ.

διασχίζουν τὰ νερά της.

68,36 Ὅτι ὁ Θεὸς σώσει τὴν Σιών, 36 Διότι ὁ Θεὸς θὰ σώσῃ τὴν πόλιν Σιών καὶ θὰ 36 Διότι ὁ Θεὸς θὰ σώσῃ τὴν ἁγίαν πόλιν του Σιών, καὶ θὰ
καὶ οἰκοδομηθήσονται αἱ πόλεις ἀνοικοδομηθοῦν αἱ πόλεις τῆς Ἰουδαίας καὶ θὰ οἰκοδομηθοῦν αἱ κατεστραμμέναι πόλεις τῆς Ἰουδαίας καὶ θὰ
τῆς Ἰουδαίας, καὶ κατοικήσουσιν κατοικήσουν εἰς αὐτας ὡς εἰς μόνιμον καὶ ὁριστικήν κατοικήσουν ἐκεῖ καὶ θὰ τὴν καταλάβουν ὡς ἀναφαίρετον καὶ
ἐκεῖ

καὶ

κληρονομήσουσιν των κληρονομίαν οἱ Ἰσραηλῖται.

ὁριστικὴν κληρονομίαν των.

αὐτήν·
68,37 καὶ τὸ σπέρμα τῶν δούλων 37 Καὶ οἱ ἀπόγονοι τῶν δούλων σου αὐτῶν θὰ 37 Καὶ οἱ ἀπόγονοι τῶν δούλων σου θὰ γίνουν κάτοχοί της, καὶ ἐκεῖνοι
αὐτοῦ καθέξουσιν αὐτήν, καὶ οἱ συνεχίσουν νὰ κατέχουν τὴν γῆν αὐτήν. Ἐκεῖνοι ποὺ ποὺ ἀγαποῦν τὸ ὄνομά σου θὰ ἐγκαθιδρύσουν μονίμως ἐν αὐτῇ τὰ
τὸ

ὄνομά

κατασκηνώσουσιν ἐν αὐτῇ.

σου ἀγαποῦν τὸ Ὄνομά σου, θὰ στήσουν μονίμως τὰς σκηνώματά των.
κατοικίας των εἰς τὴν ἱερὰν γῆν τῆς Ἐπαγγελίας.
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ἀγαπῶντες
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ΨΑΛΜΟΣ 69ος (ξθ’)
Σὲ εὐαίσθητους ἀνθρώπους ποὺ θλίβονται γιὰ τὸ παραμικρὸ καὶ ἔρχονται σὲ ἀπόγνωση, νὰ τοὺς ἐνισχύει ὁ Θεός.
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

69,1 Ο Θεὸς εἰς τὴν βοήθειάν μου Ω Θεέ μου, δῶσε προσοχὴν εἰς τὴν κατάστασίν μου Ω Θεέ μου, εὐδόκησον νὰ ἐνδιαφερθῇς διὰ τὴν βοήθειαν καὶ
πρόσχες· Κύριε, εἰς τὸ βοηθῆσαί καὶ ἔλα εἰς βοήθειάν μου. Ναί, Κύριε, σπεῦσε νὰ μὲ προστασίαν μου· Κύριε, μὴ ἀναβάλῃς, ἀλλὰ τρέξε γρήγορα ὅπως μὲ
μοι σπεῦσον.
69,3

βοηθήσῃς.

Αἰσχυνθήτωσαν

βοηθήσῃς.

καὶ 3 Ἂς ἐντραποῦν καὶ ἂς καταισχυνθοῦν ὅλοι ἐκεῖνοι, οἱ 3 Εἴθε νὰ καταισχυνθοῦν καὶ νὰ ἐντροπιασθοῦν ὅλοι μαζὶ ὅσοι ζητοῦν

ἐντραπήτωσαν οἱ ζητοῦντες τὴν ὁποῖοι ζητοῦν νὰ μοῦ ἀφαιρέσουν τὴν ζωήν. Ἂς τὴν ζωήν μου, ἵνα ἐξοντώσουν αὐτήν. Ἂς ὀπισθοχωρήσουν καὶ ἂς
ψυχήν μου· ἀποστραφήτωσαν εἰς στραφοῦν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἂς ἐντροπιασθοῦν ὅσοι κατεντροπιασθοῦν ὅσοι θέλουν καὶ εὐχαριστοῦνται εἰς τὴν δυστυχίαν
τὰ ὀπίσω καὶ καταισχυνθήτωσαν θέλουν τὰ κακά μου.

μου καὶ τὸν ἀφανισμόν μου.

οἱ βουλόμενοί μοι κακά·
69,4 ἀποστραφήτωσαν παραυτίκα 4

Ἂς

γυρίσουν

ἀμέσως

πρὸς

τὰ

ὀπίσω 4

Ἂς

ὀπισθοχωρήσουν

ἀμέσως

καὶ

ἄνευ

ἀναβολῆς

γεμᾶτοι

αἰσχυνόμενοι οἱ λέγοντές μοι· κατεντροπιασμένοι αὐτοί, οἱ ὁποῖοι χαιρεκακοῦν εἰς καταισχύνην οἱ ἐπὶ τῇ δυστυχίᾳ μου χαιρεκακοῦντες καὶ λέγοντες·
εὖγε εὖγε.

τὴν δυστυχίαν μου καὶ λέγουν εἰρωνικῶς: Ὡραῖα, θαυμάσια, ὡραῖα.
ὡραῖα!

69,5

Ἀγαλλιάσθωσαν

καὶ 5

Ὅλοι

δὲ

ὅσοι

βλέπουν

τὴν

βοήθειαν

καὶ 5 Ἂς σκιρτήσουν ἀπὸ ἀγαλλίασιν καὶ ἂς εὐφρανθοῦν, ὦ Θεέ μου, διὰ

εὐφρανθήτωσαν ἐπὶ σοὶ πάντες οἱ προστασίαν, τὴν ὁποίαν σὺ προσφέρεις πρὸς τοὺς τὴν ὑπὸ σοῦ παρεχομένην εἰς αὐτοὺς προστασίαν ὅλοι ὅσοι σὲ ζητοῦν
ζητοῦντές

σε,

ὁ

λεγέτωσαν
μεγαλυνθήτω

Θεός,

καὶ πιστούς, ἂς σκιρτήσουν ἀπὸ ἀγαλλίασιν. Καὶ ἂς καὶ σὲ ἐπικαλοῦνται, καὶ ὅλοι ὅσοι ποθοῦν καὶ ἐπιθυμοῦν τὴν ἀπὸ τῆς

διαπαντός· εὐφρανθοῦν, ὦ Θεέ μου, ὅλοι αὐτοί, οἱ ὁποῖοι ζητοῦν βοηθείας σου σωτηρίαν, ἂς λέγουν πάντοτε καὶ ἀκαταπαύστως: Ἂς
ὁ

Κύριος,

ἀγαπῶντες τὸ σωτήριόν σου.

οἱ καὶ ἐπικαλοῦνται σέ· ὅλοι ὅσοι ποθοῦν τὴν σωτηρίαν, μεγαλύνεται καὶ ἂς δοξάζεται ὁ Κύριος.
ποὺ

σὺ

προσφέρεις,

ἂς

λέγουν

πάντοτε

ἀκαταπαύστως· Ἂς δοξάζεται καὶ ἂς μεγαλύνεται ὁ
Κύριος.
69,6 Ἐγὼ δὲ πτωχός εἰμι καὶ 6 Ἐγὼ δὲ εἶμαι πτωχὸς καὶ ἄθλιος. Βοήθησέ με, Θεέ 6 Ἐγὼ δὲ εἶμαι πτωχὸς καὶ ἄθλιος· βοήθησόν με, Θεέ μου. Βοηθός μου
πένης· ὁ Θεός, βοήθησον μοι. μου. Βοηθός μου καὶ λυτρωτής μου εἶσαι σύ, Κύριε, μὴ καὶ λυτρωτής μου εἶσαι σύ, Κύριε· μὴ βραδύνῃς καὶ μὴ ἀργοπορήσῃς,
ἀλλὰ σπεῦσον εἰς βοήθειαν καὶ προστασίαν μου.
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Βοηθός μου καὶ ρύστης μου εἶ σύ· βραδύνῃς, μὴ ἀργοπορήσῃς.
Κύριε, μὴ χρονίσῃς.
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ΨΑΛΜΟΣ 70ος (ο’)
Γιὰ ἐγκαταλελειμμένους ἀνθρώπους, ποὺ γίνονται βαρετοὶ ἀπὸ φθόνο τοῦ διαβόλου καὶ ἔρχονται σὲ ἀπόγνωση, γιὰ νὰ βροῦν ἔλεος ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ περίθαλψη.
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

70,1 Επὶ σοί, Κύριε, ἤλπισα, μὴ Εἰς σὲ Κύριε ἔχω στηρίξει καὶ στηρίζω τὰς ἐλπίδας Εἰς σέ, Κύριε, ἐστήριξα τὰς ἐλπίδας μου· εἴθε νὰ μὴ ἐντροπιασθῶ ποτέ,
καταισχυνθείην εἰς τὸν αἰῶνα.

μου. Πιστεύω ὅτι ποτὲ δὲν θὰ ἐντροπιασθῶ.

μένων ἀβοήθητος ἀπὸ σὲ καὶ βλέπων διαψευδομένας τὰς ἐλπίδας μου
ταύτας.

70,2 Ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ρῦσαί 2 Ἐν ὀνόματι τῆς δικαιοσύνης σου καὶ διὰ τῆς 2 Ἐν ὀνόματι τῆς δικαιοσύνης σου, ἡ ὁποία ἀποστρέφεται πᾶσαν
με καὶ ἐξελοῦ με, κλῖνον πρός με δικαιοσύνης σου γλύτωσέ με καὶ ἐλευθέρωσέ με ἀπὸ ἀδικίαν, γλύτωσέ με καὶ ἐλευθέρωσέ με ἀπὸ τοὺς ἀδίκους πειρασμοὺς
τὸ οὖς σου καὶ σῶσον με.

ἀδίκους πειρασμοὺς καὶ κατατρεγμούς. Κλῖνε τὸ αὐτί καὶ κατατρεγμούς. Πλησίασον πρός με τὸ οὖς σου καὶ εἰσακούων τῆς
σου πρὸς ἐμέ, ἄκουσε τὴν προσευχήν μου καὶ σῶσε προσευχήν μου σῶσον με.
με.

70,3

Γενοῦ

ὑπερασπιστὴν
ὀχυρὸν

τοῦ

μοι
καὶ

εἰς

Θεὸν 3 Γίνε εἰς ἐμὲ Θεὸς ὑπερασπιστὴς καὶ φρούριον 3 Γενοῦ δι’ ἐμὲ Θεὸς ὑπερασπιστὴς καὶ φρούριον ὀχυρὸν καὶ

εἰς

τόπον ἀπόρθητον, διὰ νὰ μὲ σώσῃς ἀπὸ τοὺς κινδύνους. ἀπόρθητον, διὰ νὰ μὲ σώσῃς· διότι πέτρα, ἐπὶ τῆς ὁποίας στερεῶς καὶ

σῶσαί

με,

ὅτι Διότι βράχος, ἐπὶ τοῦ ὁποίου σταθερὰ στηρίζομαι, καὶ ἀκλονήτως στηρίζομαι, καὶ καταφύγιόν μου εἶσαι σύ.

στερέωμά μου καὶ καταφυγή μου ἀσφαλὲς καταφύγιόν μου εἶσαι σύ.
εἶ σύ.
70,4 Ὁ Θεός μου, ρῦσαί με ἐκ 4 Ὦ Θεέ μου, γλύτωσέ με ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ κάθε 4 Ὦ Θεέ μου, ἐλευθέρωσέ με καὶ σῶσον με ἀπὸ τὰς χεῖρας παντὸς
χειρὸς

ἁμαρτωλοῦ,

ἐκ

χειρὸς ἁμαρτωλοῦ.

παρανομοῦντος καὶ ἀδικοῦντος·

παραβαίνουν

Ἀπὸ
τὸν

τὰ

χέρια

Νόμον

ἐκείνων,

σου

καὶ

οἱ

ὁποῖοι ἀνθρώπου ἁμαρτωλοῦ, ἀπὸ τὰς χεῖρας παντὸς περιφρονοῦντος τὸν

διαπράττουν νόμον σου καὶ ἀποτολμῶντος πᾶσαν ἀδικίαν.

ἀδικίας.
70,5 ὅτι σὺ εἶ ἡ ὑπομονή μου, 5 Διότι σύ, Κύριε εἶσαι ἐκεῖνος, ἀπὸ τὸν ὁποῖον μὲ 5 Διότι σύ, Κύριε, εἶσαι, τοῦ ὁποίου τὴν βοήθειαν μεθ’ ὑπομονῆς
Κύριε· Κύριε, ἡ ἐλπίς μου ἐκ ὑπομονὴν περιμένω βοήθειαν. Σὺ εἶσαι ἡ ἐλπίς μου περιμένω· Κύριε, σὺ εἶσαι, πρὸς τὸν ὁποῖον ἐλπίζω ἀπὸ τοὺς χρόνους
νεότητός μου,

ἀπὸ αὐτῶν ἀκόμη τῶν χρόνων τῆς νεότητός μου.

τῆς νεότητός μου.

70,6 ἐπὶ σὲ ἐπεστηρίχθην ἀπὸ 6 Ἀπὸ τότε ποὺ ἤμουν ἀκόμη ἔμβρυον, εἰς σὲ εἶχα 6 Ἀφ' ὅτου ἤμην ἀκόμη ἔμβρυον εἰς τὴν γαστέρα, ἐπὶ σοῦ ἐστηρίχθην,
σύ μου εἶ σκεπαστής· ἐν σοὶ ἡ καὶ εἶσαι προστάτης καὶ ὑπερασπιστής μου. Διὰ τοῦτο μου. Δι’ αὐτὸ πάντοτε καὶ ἀπαύστως θὰ σὲ ὑμνῶ.
ὕμνησίς μου διαπαντός.

καὶ ἐγὼ ἀκαταπαύστως θὰ σὲ δοξολογῶ.

70,7 Ὡσεὶ τέρας ἐγενήθην τοῖς 7 Ὡσὰν κάποιο παράδοξον φαινόμενον συμφορῶν 7 Ὡς τέρας δυστυχίας καὶ ὡς ἐκπληκτικὸν φαινόμενον συμφορῶν
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γαστρός, ἐκ κοιλίας μητρός μου στηριχθῆ. Ἀπὸ τὴν κοιλίαν τῆς μητρός μου σὺ ἤσουνα ἀπὸ τὴν κοιλίαν τῆς μητρός μου σὺ εἶσαι ὁ σκεπαστὴς καὶ προστάτης

πολλοῖς, καὶ σὺ βοηθὸς κραταιός. ἐφάνηκα εἰς τοὺς πολλούς. Ἐν μέσῳ ὅμως τῶν ἐνεφανίσθην εἰς τοὺς πολλούς, ἀλλ’ ἐν μέσῳ τῶν δυστυχιῶν μου
δυστυχιῶν μου αὐτῶν σὺ ἤσουνα ὁ πανίσχυρος τούτων σὺ ὑπῆρξες βοηθός μου κραταιός.
βοηθός μου.
70,8 Πληρωθήτω τὸ στόμα μου 8 Ἂς γεμίσῃ τὸ στόμα μου ἀπὸ ὕμνους, διὰ νὰ ὑμνῶ τὸ 8 Ἂς γεμίσῃ λοιπὸν τὸ στόμα μου ἀπὸ τὴν αἴνεσίν σου, διὰ νὰ ἀνυμνῶ
αἰνέσεως,

ὅπως

ὑμνήσω

τὴν μεγαλεῖον σου, ὅλην τὴν ἡμέραν τὴν θεῖαν σου τὴν δόξαν σου καὶ καθ’ ὅλην τὴν ἡμέραν τὸ θεϊκόν σου μεγαλεῖον.

δόξαν σου, ὅλην τὴν ἡμέραν τὴν μεγαλοπρέπειαν.
μεγαλοπρέπειάν σου.
70,9 Μὴ ἀπορρίψῃς με εἰς καιρὸν 9 Μὴ μὲ ἐγκαταλείψῃς τώρα εἰς τὰ γηράματά μου. 9 Ὅπως δὲ καθ’ ὅλον μου τὸν βίον, ἀφ’ ὅτου συνελήφθην ἐν τῇ κοιλίᾳ
γήρως, ἐν τῷ ἐκλείπειν τὴν ἰσχύν Τώρα ποὺ μὲ ἀφήνουν αἱ σωματικαί μου δυνάμεις σύ, τῆς μητρός μου, ὑπῆρξες προστάτης μου, οὕτω καὶ κατὰ τὸν καιρὸν
μου μὴ ἐγκαταλίπῃς με.

Κύριε, μὴ μὲ ἐγκαταλείψης.

τοῦ γήρατός μου μὴ μὲ ἀπορρίψῃς· ὅταν θὰ ὀλιγοστεύουν καὶ θὰ
ἐκλείπουν αἱ σωματικαί μου δυνάμεις, μὴ μὲ ἐγκαταλίπῃς.

70,10 Ὅτι εἶπαν οἱ ἐχθροί μου ἐμοὶ 10 Διότι οἱ ἐχθροί μου, αὐτοὶ ποὺ καιροφυλακτοῦν νὰ 10 Διότι εἶπαν οἱ ἐχθροί μου περὶ ἐμοῦ καὶ οἱ παραφυλάσσοντες τὴν
καὶ οἱ φυλάσσοντες τὴν ψυχήν ἀφαιρέσουν τὴν ζωήν μου, συνεσκέφθησαν μεταξύ ζωήν μου, διὰ νὰ τὴν ἀφανίσουν, συνηθροίσθησαν εἰς συμβουλῶν καὶ
μου ἐβουλεύσαντο ἐπὶ τὸ αὐτό
70,11

λέγοντες·

ὁ

των

συνεσκέφθησαν

Θεὸς 11 καὶ εἶπαν: Ὁ Θεὸς τὸν ἐγκατέλειψε. Καταδιώξατε, 11 λέγοντες· ὁ Θεὸς τὸν ἐγκατέλιπε· καταδιώξατέ τον καὶ συλλάβετέ

ἐγκατέλιπεν αὐτόν· καταδιώξατε λοιπόν, αὐτὸν καὶ συλλάβετέ τον, διότι δὲν ὑπάρχει τον, θέσατε αὐτὸν ὑπὸ τὴν κατοχήν σας, διότι δὲν ὑπάρχει κανεὶς ποὺ
καὶ καταλάβετε αὐτόν, ὅτι οὐκ κανεὶς νὰ τὸν γλυτώσῃ ἀπὸ τὰ χέρια μας.

νὰ τὸν γλυτώσῃ.

ἔστιν ὁ ρυόμενος.
70,12 Ὁ Θεός μου, μὴ μακρύνῃς 12 Ὦ Θεέ μου, μὴ ἀπομακρύνεσαι ἀπὸ ἐμέ. Ὦ Θεέ 12 Ὦ Θεέ μου, μὴ φύγῃς μακρὰν ἀπ’ ἐμοῦ, ἀλλ’ ἐλθὲ πλησίον μου· ὦ
ἀπ' ἐμοῦ· ὁ Θεός μου, εἰς τὴν μου, δῶσε προσοχὴν εἰς τὴν κατάστασίν μου καὶ Θεέ μου, λάβε ἐνδιαφέρον καὶ σπεῦσον εἰς βοήθειάν μου.
βοήθειάν μου πρόσχες.
70,13

Αἰσχυνθήτωσαν

σπεῦσε νὰ μὲ βοηθήσῃς.
καὶ 13 Ἂς καταισχυνθοῦν καὶ ἂς ἀφανισθοῦν ἐκεῖνοι, οἱ 13 Ἂς καταισχυνθοῦν καὶ ἂς ἀφανισθοῦν οἱ ἐπιβουλευόμενοι τὴν ζωήν

ἐκλιπέτωσαν οἱ ἐνδιαβάλλοντες ὁποῖοι ἐπιβουλεύονται τὴν ζωήν μου. Ἂς φορέσουν μου, ἂς περιβληθοῦν ὡς ἄλλο ἔνδυμα αἰσχύνην καὶ ἐντροπὴν ἐκεῖνοι,
τὴν

ψυχήν

μου, ὠσὰν ἔνδυμα τὴν καταισχύνην καὶ τὴν ἐντροπήν οἱ ὁποῖοι ζητοῦν νὰ ἐπιφέρουν κατ’ ἐμοῦ κακὰ καὶ καταστροφήν.

περιβαλλέσθωσαν αἰσχύνην καὶ ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι σκέπτονται καὶ ἐπιζητοῦν τὴν
μοι.
70,14 Ἐγὼ δὲ διαπαντὸς ἐλπιῶ ἐπὶ 14 Ἐγὼ δὲ συνεχῶς καὶ ἀκαταπαύστως θὰ ἔχω τὰς 14 Ἐγὼ δὲ πάντοτε καὶ ἀπαύστως μέχρι τῆς ἐσχάτης μου ἀναπνοῆς θὰ
σὲ καὶ προσθήσω ἐπὶ πᾶσαν τὴν ἐλπίδας μου εἰς σὲ καὶ κοντὰ εἰς τὰς ἄλλας αἰνέσεις ἐλπίζω εἰς σὲ καὶ θὰ προσθέτω διαρκῶς νέαν αἴνεσιν καὶ ὕμνον εἰς
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ἐντροπήν οἱ ζητοῦντες τὰ κακά καταστροφήν μου.

αἴνεσίν σου.

καὶ δοξολογίας, ποὺ σοῦ ἀνέπεμψα, θὰ προσθέσω καὶ ὅλας τοῦ παρελθόντος τὰς αἰνέσεις, τὰς ὁποίας σοῦ ἀπηύθυνα.
νέαν ὑμνολογίαν πρὸς δόξαν τοῦ Ὀνόματός σου.

70,15 Τὸ στόμα μου ἐξαγγελεῖ τὴν 15 Ὅταν σὺ θὰ μὲ σώσῃς ἀπὸ αὐτούς, ποὺ ἀπειλοῦν 15 Τὸ στόμα μου θὰ ἀναγγέλλει καὶ θὰ διακηρύττῃ τὴν δικαιοσύνην
δικαιοσύνην

σου,

ὅλην

τὴν τὴν ζωήν μου, τότε τὸ στόμα μου θὰ διαλαλήσῃ τὴν σου, διὰ τῆς ὁποίας πατάσσεις πᾶσαν ἀδικίαν καὶ προστατεύεις πάντα

ἡμέραν τὴν σωτηρίαν σου, ὅτι οὐκ δικαιοσύνην σου αὐτὴν πρὸς ὅλους. Ὅλην τὴν ἡμέραν ἀδικούμενον· ὅλην τὴν ἡμέραν θὰ διακηρύττω τὴν σωτηρίαν, τὴν
ἔγνων γραμματείας.

θὰ διακηρύττω τὴν σωτηρίαν, τὴν ὁποίαν σὺ στέλλεις. ὁποίαν διὰ τῆς βοηθείας καὶ προστασίας σου παρέχεις εἰς τοὺς
Προφορικῶς θὰ ἐξαγγέλλω τὴν εὐγνωμοσύνην μου ἐλπίζοντας ἐπὶ σέ. Θὰ περιορισθῶ δὲ νὰ ἐξαγγέλλω γενικῶς τὴν
πρὸς σέ, διότι ἐγὼ δὲν εἶμαι γραμματεὺς διὰ νὰ δικαιοσύνην καὶ τὴν σωτηρίαν σου, διότι αὗται εἶναι ἀναρίθμητοι, ἐγὼ
συγγράψω βιβλία καὶ νὰ καταγράφω εἰς αὐτὰ τὰ δὲ δὲν εἶμαι γραμματεὺς καὶ δὲν ἔμαθα νὰ κρατῶ εἰς κατάλογον
θαυμαστὰ ἔργα σου.

ἀπαριθμήσεις, ὥστε ἐν εἰδικῷ τόμῳ καὶ συγγράμματι νὰ ἐξαριθμῶ τὸ
πλῆθος τῶν θαυμαστῶν ἐκδηλώσεων τῆς δικαιοσύνης σου καὶ τῶν
σωτηρίων ἐπεμβάσεών σου.

70,16 Εἰσελεύσομαι ἐν δυναστείᾳ 16 Θὰ εἰσέλθω εἰς τὴν ἐξιστόρησιν ὅλων τῶν 16 Θὰ εἰσέλθω εἰς τὴν ἀφήγησιν τῶν ὅσων ἐξετέλεσεν ἡ ἄμαχος
Κυρίου· Κύριε, μνησθήσομαι τῆς θαυμαστῶν ἔργων, ποὺ ἔκαμεν ἡ παντοδυναμία τοῦ δύναμις καὶ ἰσχὺς τοῦ Κυρίου· Κύριε, θὰ ἐνθυμοῦμαι τὴν δικαιοσύνην
δικαιοσύνης σου μόνου.

Κυρίου. Ναί, Κύριε, θὰ ἐνθυμηθῶ τὴν δικαιοσύνην σου, ὁ ὁποῖος εἶσαι ὁ μόνος δίκαιος.
σου, διότι σὺ εἶσαι ὁ ἀπόλυτος καὶ μόνος δίκαιος.

70,17 Ὁ Θεός, ἃ ἐδίδαξάς με ἐκ 17 Ὦ Θεέ μου, θὰ ἀναγγείλω καὶ θὰ διαλαλήσω τὰς 17 Θεέ μου, θὰ ἀναγγέλλω καὶ θὰ διακηρύττω τὰς θαυμαστὰς
νεότητός μου, καὶ μέχρι τοῦ νῦν θαυμαστὰς ἐπεμβάσεις τῆς προστασίας σου, μὲ τὰς ἐπεμβάσεις τῆς προστασίας σου, μὲ τὰς ὁποίας μὲ ἐδίδαξες ἀπὸ τὴν
ἀπαγγελῶ τὰ θαυμάσιά σου.

ὁποίας μὲ ἐδίδαξες ἀπὸ τὴν νεότητά μου μέχρι νεότητά μου μέχρι τῆς ὥρας ταύτης νὰ ἐλπίζω εἰς σέ.
σήμερα νὰ ἐλπίζω εἰς τὴν προστασίαν σου.

70,18

Καὶ

πρεσβείου,
ἐγκαταλίπῃς

ἕως

γήρως

καὶ 18 Καὶ μέχρι τῶν γηρατείων μου καὶ μέχρι τῆς πλέον 18 Καὶ μέχρι τοῦ γήρατος καὶ τῶν πολὺ προχωρημένων χρόνων τῆς

ὁ

Θεός,

μὴ προχωρημένης ἡλικίας μου, ὦ Θεέ μου, μὴ μὲ ζωῆς μου μὴ μὲ ἐγκαταλίπῃς, ἀλλὰ διατήησέ με ἐν τῇ ζωῇ μὲ ἀκεραίας

με,

ἕως

ἂν ἐγκαταλείψῃς,

μέχρις

ὅτου

διαλαλήσω

τὴν τὰς δυνάμεις μου, μέχρις ὅτου ἐξαγγείλω καὶ εἰς ὅλην τὴν

ἀπαγγελῶ τὸν βραχίονά σου τῇ προστασίαν τῆς παντοδυνάμου δεξιᾶς σου εἰς κάθε ἐπερχομένην γενεὰν τὰ θαυμαστὰ ἔργα τοῦ βραχίονός σου.
γενεᾷ πάσῃ τῇ ἐπερχομένῃ.

γενεάν, ἡ ὁποῖα ἐπακολουθεῖ.

δικαιοσύνην σου. Ὁ Θεός, ἕως ἄπειρον δικαιοσύνην σου. Ὦ Θεέ, μέχρι τῶν ὑψίστων δύναμίς σου καὶ πόσον θαυμαστὴ εἶναι ἡ δικαιοσύνη σου. Ὦ Θεέ μου,
ὑψίστων ἃ ἐποίησας μεγαλεῖα· ὁ καὶ ἀπεριορίστων περιοχῶν τοῦ οὐρανίου κόσμου φθάνουν μέχρι τῶν ὑψίστων περιοχῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ εἶναι πολὺ
Θεός, τίς ὅμοιός σοι;

φθάνουν τὰ μεγαλεῖα τὰ ὁποῖα ἔκαμες. Ὁ Θεός, ποιὸς μεγάλα καὶ ὑψηλὰ τὰ ὅσα ἐποίησας εἰς ἐμὲ τὸν ταπεινόν σου δοῦλον·
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70,19 Τὴν δυναστείαν σου καὶ τὴν 19 Νὰ ἐξαγγείλω τὴν ἀκατανίκητον δύναμίν σου, τὴν 19 Μέχρις ὅτου διακηρύξω πόσον ἀκαταγώνιστος καὶ μεγάλη εἶναι ἡ

ὅμοιος ὑπάρχει πρὸς σέ;

ὦ Θεέ μου, ποῖος εἶναι ὅμοιός σου;

70,20 Ὅσας ἔδειξάς μοι θλίψεις 20 Πόσας καὶ πόσας θλίψεις, βαρείας καὶ ὀδυνηράς, 20 Πόσας μοῦ ἔδειξας θλίψεις! Πολλαὶ καὶ κακαὶ ἦσαν αὗται. Δὲν μὲ
παλλὰς

καὶ

κακάς,

καὶ μοῦ ἔστειλες! Πλὴν ἔστρεψες πρὸς ἐμὲ στοργικὸν τὸ ἐγκατέλιπες ὅμως. Ἀλλ’ ἐπιστρέψας μετὰ στοργῆς καὶ πάλιν πρὸς ἐμὲ

ἐπιστρέψας ἐζωοποίησάς με, καὶ βλέμμα

σου

καὶ

τὴν

ἀγάπην

σου,

καὶ

μὲ μὲ ἐζωογόνησας καὶ ἀπὸ τὰ βάθη τῆς γῆς πάλιν μὲ ἀνύψωσας.

ἐκ τῶν ἀβύσσων τῆς γῆς πάλιν ἀνεζωογόνησες, καὶ ἀπὸ τὰ ἀπύθμενα βάθη τῆς γῆς
ἀνήγαγές με.

πάλιν μὲ ἀνεβίβασες.

70,21 Ἐπλεόνασας ἐπ' ἐμὲ τὴν 21
μεγαλωσύνην

σου

Πλουσίαν

καὶ συγκατάβασίν

ἔδειξες
σου,

εἰς

ἐμὲ

διότι

σὺ

τὴν

μεγαλειώδη 21 Ἐπέδειξας ἐπ’ ἐμοῦ πλειστάκις καὶ ἐν πλεονασμῷ τὸ μεγαλεῖον τῆς

ἐπιστραφεὶς

μὲ δυνάμεως καὶ συγκαταβάσεώς σου καὶ ἐπιστρέψας πλησίον μου μὲ

ἐπιστρέψας παρεκάλεσάς με καὶ ἐπαρηγόρησες. Καὶ ἀπὸ τὰ κατώτατα βάθη τῶν ἐπαρηγόρησας καὶ ἀπὸ τὰ τρίσβαθα τῆς γῆς πάλιν μὲ ἀνύψωσας.
ἐκ τῶν ἀβύσσων τῆς γῆς πάλιν συμφορῶν, ὅπου εἶχα βυθισθῆ, πάλιν μὲ ἐπανέφερες
ἀνήγαγές με.
70,22

Καὶ

εἰς τὴν ἐπιφάνειαν.
γὰρ

ἐγὼ 22 Διὰ τοῦτο καὶ ἐγὼ θὰ ὑμνολογήσω μὲ μουσικὰ 22 Διὰ τοῦτο, Θεέ μου, καὶ ἐγὼ μὲ μουσικὸν ὄργανον ψαλτηρίου θὰ

ἐξομολογήσομαί σοι ἐν σκεύει ὄργανα τὴν ἀξιοπιστίαν καὶ ἀλήθειαν τῶν λόγων καὶ δοξολογῶ πρὸς τιμήν σου τὴν ἀλήθειαν, τὴν ὁποίαν δεικνύεις τηρῶν
ψαλμοῦ τὴν ἀλήθειάν σου, ὁ τῶν ὑποσχέσεών σου. Θὰ σὲ ὑμνολογήσω μὲ τὴν τὰς ὑποσχέσείς σου· θὰ ψάλω πρὸς δοξολογίαν σου τὸν ὕμνον
Θεός· ψαλῶ σοι ἐν κιθάρᾳ, ὁ ἅγιος κιθάραν, ὦ ἅγιε Θεὲ τοῦ Ἰσραήλ.

συνοδεύων τοῦτον μετὰ κιθάρας, ὦ ἅγιε, τοῦ ὁποίου ἡ ἁγιότης εἰς τὸν

τοῦ Ἰσραήλ.

Ἰσραὴλ ἐφανερώθη καὶ ὑπὸ μόνου τοῦ Ἰσραὴλ ἐγνώσθη.

70,23 Ἀγαλλιάσονται τὰ χείλη 23 Ὅταν ἐγὼ ψάλλω ὕμνους πρὸς τὸ μεγαλεῖον σου, 23 Θὰ πληρωθοῦν ἀγαλλιάσεως τὰ χείλη μου, ὅταν θὰ ψάλω πρὸς
μου, ὅταν ψάλω σοι, καὶ ἡ ψυχή θὰ γεμίσουν ἀπὸ ἀγαλλίασιν τὰ χείλη μου καὶ ἡ ψυχή τιμήν σου, ἀλλὰ θὰ σκιρτήσῃ καὶ ἡ ψυχή μου, τὴν ὁποίαν ἔσωσας.
μου, ἣν ἐλυτρώσω.

μου, τὴν ὁποίαν τόσες καὶ τόσες φορὲς σὺ ἐγλύτωσες.

70,24 Ἔτι δὲ καὶ ἡ γλῶσσά μου 24 Ἀκόμη δὲ καὶ ἡ γλῶσσα μου θὰ μελετᾷ ὅλας τὰς 24 Ἀκόμη δὲ καὶ ἡ γλῶσσα μου θὰ μελετᾷ καὶ θὰ ἐκδιηγῆται καθ' ὅλην
ὅλην τὴν ἡμέραν μελετήσει τὴν ἡμέρας τὴν δικαιοσύνην σου. Ὅταν μάλιστα βλέπω τὴν ἡμέραν τὴν δικαιοσύνην σου, καθ’ ὃν χρόνον θὰ καταισχύνωνται
σου,

ὅταν νὰ

ἀποτυγχάνουν

αἰσχυνθῶσι καὶ ἐντραπῶσιν οἱ καταστροφήν
ζητοῦντες τὰ κακά μοι.

μου,

αὐτοί,
νὰ

ποὺ

ζητοῦν

καταισχύνωνται

καὶ

τὴν καὶ θὰ καλύπτωνται ὑπὸ ἐντροπῆς οἱ ἐπιζητοῦντες τὴν δυστυχίαν καὶ
νὰ καταστροφήν μου.

κατεντροπιάζωνται.
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δικαιοσύνην
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ΨΑΛΜΟΣ 71ος (οα’)
Γιὰ νὰ εὐλογήσει ὁ Θεὸς τὰ ἀγαθὰ τῆς νέας ἐσοδείας, ποὺ μετέφεραν στὰ σπίτια τοὺς οἱ γεωργοί
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

71,1 Ο Θεός, τὸ κρίμα σου τῷ Ω Θεέ μου, δῶσε εἰς τὸν βασιλέα καὶ εἰς τὸν διάδοχον Δῶσε, ὦ Θεέ μου, εἰς τὸν βασιλέα τὴν ἱκανότητα νὰ κρίνῃ καὶ νὰ
βασιλει δὸς καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, υἱὸν τοῦ βασιλέως, τὴν σύνεσιν καὶ τὴν δικάζῃ σύμφωνα πρὸς τὸν νόμον σου καὶ τὸν υἱὸν τοῦ βασιλέως
σου τῷ υἱῷ τοῦ βασιλέως

σοφίαν,

ἀνάδειξέ τον δίκαιον, ὅπως εἶσαι σύ,

71,2 κρίνειν τὸν λαόν σου ἐν 2 ὥστε νὰ κρίνῃ καὶ νὰ ἀπονέμῃ τὸ δίκαιον σύμφωνα 2 διὰ νὰ κρίνῃ καὶ δικάζῃ τὸν λαόν σου μετὰ δικαιοσύνης, καὶ τοὺς
δικαιοσύνῃ καὶ τοὺς πτωχούς σου μὲ τὴν ἰδικήν σου δικαιοσύνην. Δός του σοφίαν, διὰ νὰ πτωχοὺς οἵτινες ἐν ταπεινώσει ἐλπίζουν εἰς σέ, νὰ τοὺς κρίνῃ μὲ
ἐν κρίσει.

κρίνῃ δικαίως τὸν λαόν σου καὶ νὰ ὑπερασπίζῃ τοὺς εὐθεῖαν σκέψιν καὶ κρίσιν.
ἀδυνάτους καὶ ἀδικουμένους εἰς τὰς διαφόρους δίκας.

71,3 Ἀναλαβέτω τὰ ὅρη εἰρήνην 3 Μὲ τὴν ἰδικήν σου ἀγαθότητα καὶ παντοδυναμίαν 3 Ὑπὸ τὴν εἰρηνικὴν καὶ ἀπροσωπόληπτον βασιλείαν του ἂς
τῷ

λαῷ

σου

καὶ

αἱ

βουνοὶ ἂς καρποφορήσουν τὰ ὄρη εἰρήνην διὰ τὸν λαόν σου ἀναλάβουν καὶ ἂς καρποφορήσουν τὰ ὅρη εἰρήνην ὑπὲρ τοῦ λαοῦ σου

δικαιοσύνην.

καὶ εἰς τὰ βουνὰ ἂς φυτρώσῃ ἡ δικαιοσύνη.

καὶ τὰ βουνὰ δικαιοσύνην, ἵνα οὕτως ἀπολαύσῃ ἡσυχίαν καὶ
ἀσφάλειαν ὁλόκληρος ἡ χώρα ἡ ὑπὸ τῶν ὀρέων καὶ τῶν βουνῶν
ὑπονοουμένη.

71,4 Κρινεῖ τοὺς πτωχούς τοῦ 4 Ὁ προτυπούμενος ἀπὸ τὸν βασιλέα βασιλεὺς 4 Θὰ κρίνῃ ὁ προτυπούμενος ὑπὸ το υἱοῦ τοῦ βασιλέως Μεσσίας
λαοῦ καὶ σώσει τοὺς υἱοὺς τῶν Μεσσίας θὰ ἀποδώσῃ τὸ δίκαιον εἰς τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀπροσωπολήπτως καὶ δικαίως τοὺς πτωχοὺς τοῦ λαοῦ, καὶ θὰ σώσῃ τὰ
πενήτων

καὶ

ταπεινώσει καταφρονημένους ἀνθρώπους του λαοῦ. Θὰ τοὺς τέκνα αὐτῶν ποὺ διατελοῦν εις ἀνάγκας καὶ εἰς ἀθλιότητα, καὶ θὰ

συκοφάντην

σώσῃ ἀπὸ τὴν ἀδικίαν καὶ θὰ ταπεινώσῃ τοὺς ταπεινώσῃ κάθε ψευδολόγον καὶ ἐκβιαστήν.
ψευδολόγους καὶ τοὺς συκοφάντας.

71,5 καὶ συμπαραμενεῖ τῷ ἡλίῳ 5 Καὶ θὰ συμπαραμείνῃ ζῶν καὶ βασιλεύων αἰωνίως 5 Καὶ θὰ συμπαραμείνῃ ζῶν καὶ βασιλεύων αἰωνίως, ὅπως ὁ ἥλιος, καὶ
καὶ πρὸ τῆς σελήνης

γενεὰς λαμπρός, ὅπως ὁ ἥλιος, θὰ προηγῆται καὶ θὰ ὑπερέχῃ θὰ προηγῆται ἀπὸ τὴν σελήνην καὶ θὰ ὑπερέχῃ ἀπὸ αὐτὴν εἰς ἔνδοξον

γενεῶν.

ἀπὸ τὴν σελήνην εἰς δόξαν εἰς τὰς γενεὰς τῶν διάρκειαν καὶ κυριαρχίαν ἐπὶ γενεᾶς γενεῶν.
γενεῶν.

πόκον

καὶ

ὡσεὶ

στάζουσο ἐπὶ τὴν γῆν.

σταγὼν

ἡ ἀθορύβως, ὅπως ἡ βροχή, ἡ ὁποῖα πίπτει ἐπάνω εἰς τὸ ἐπιθυμητὴν δρόσον τῶν εὐλογιῶν, ὅπως ἡ βροχὴ ἐπὶ τοῦ μαλλίου ποὺ
ποκάρι τῶν μαλλιῶν, εὐεργετικὸς ὅπως ἡ ποτιστικὴ πρὸ ὀλίγου ἐκουρεύθη καὶ ἐτυλίχθη εἰς ποκάριον, τὸ ὁποῖον εὐθὺς
βροχὴ ἡ ποτίζουσα τὴν γῆν.

ἀπορροφᾷ πᾶσαν ὑγρασίαν, καὶ ὅπως ἡ σταγὼν ποὺ πίπτει μία μία
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71,6 Καταβήσεται ὡς ὑετὸς ἐπὶ 6 Ὁ βασιλεὺς Μεσσίας θὰ κατεβῇ ἀπὸ τὸν οὐρανὸν 6 Θὰ καταβῇ ἐπὶ τῆς γῆς ἐμποτίζων αὐτὴν μὲ τὴν γλυκεῖαν καὶ

ἐπὶ τῆς γῆς καὶ αὐτοστιγμεῖ ἀπορροφάται ὑπ’ αὐτῆς.
71,7 Ἀνατελεῖ ἐν ταῖς ἡμέραις 7 Ἀπὸ τὴν πνευματικὴν δὲ αὐτὴν γλυκεῖαν ἄρδευσιν 7 Ἐκ τῆς τοιαύτης δὲ πνευματικῆς ἀρδεύσεως θὰ ἀναβλαστήσῃ καὶ θὰ
αὐτοῦ δικαιοσύνη καὶ πλῆθος θὰ ἀναβλαστήσῃ καὶ θὰ ἀνθίσῃ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του ἀνθήσῃ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη ἄφθονος καὶ
εἰρήνης ἕως οὗ ἀνταναιρεθῇ ἡ δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη πλουσία καὶ ἀτελείωτος, βαθεῖα, μέχρις οὗ κατὰ τὴν συντέλειαν τοῦ κόσμου ἐκλείψῃ ἡ σελήνη.
σελήνη.

μέχρις ὅτου κατὰ τὴν συντέλειαν τοῦ κόσμου λάβῃ
τέλος ἡ σελήνη.

71,8

Καὶ

κατακυριεύσει

ἀπὸ 8 Αὐτὸς θὰ κατακυριεύσῃ ὁλόκληρον τὴν γῆν ἀπὸ τὸν 8 Καὶ θὰ κατακυριεύσῃ ὁλόκληρον τὴν γῆν ἀπὸ τὸν ἕνα ὠκεανὸν ἕως

θαλάσσης ἕως θαλάσσης καὶ ἀπὸ ἕνα ὠκεανὸν ἕως τὸν ἄλλον καὶ ἀπὸ τοὺς μεγάλους τὸν ἄλλον ὠκεανὸν καὶ ἀπὸ τῶν μεγάλων ποταμῶν μέχρις αὐτῶν τῶν
ποταμῶν

ἕως

περάτων

τῆς ποταμοὺς ἕως εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης

ἐσχατιῶν τῆς οἰκουμένης.

οἰκουμένης.
71,9

Ἐνώπιον

αὐτοῦ 9

Ἐνώπιόν

του

προπεσοῦνται Αἰθίοπες, καὶ οἱ προσκυνήσουν,
ἐχθροὶ αὐτοῦ χοῦν λείξουσι.

θὰ

προσπέσουν,

Αἰθίοπες.

Οἱ

δὲ

διὰ

νὰ

ἐχθροὶ

τὸν 9 Ἐνώπιόν του θὰ προσπέσουν, διὰ να τὸν προσκυνήσουν καὶ τοῦ

αὐτοῦ, προσφέρουν τὸν φόρον τῆς ὑποτελείας των καὶ αὐτοὶ οἱ ἄγριοι καὶ

ταπεινωμένοι καὶ συντετριμμένοι, θὰ κύψουν τὴν μαῦροι, καὶ οἱ ἐχθροί του θὰ κόψουν τὴν κεφαλήν των μέχρι τοῦ
κεφαλὴν καὶ μὲ τὴν γλώσσαν των θὰ γλείψουν χῶμα. ἐδάφους καὶ θὰ γλείψουν διὰ τῆς γλώσσης χῶμα.

71,10 Βασιλεῖς Θαρσὶς καὶ νῆσοι 10 Οἱ βασιλεῖς τῆς Ἰσπανικῆς πόλεως Θαρσὶς καὶ αἱ 10 Οἱ βασιλεῖς τῆς Ἱσπανικῆς πόλεως Θαρσὶς καὶ αἱ κατὰ τὴν
δῶρα

προσοίσουσι,

Ἀράβων

καὶ

βασιλεῖς νῆσοι, ποὺ εἶναι διάσπαρτοι ἀνὰ τὴν Μεσόγειον, θὰ Μεσόγειον νῆσοι θὰ προσφέρουν εἰς αὐτὸν δῶρα ὡς φόρον

Σαβᾶ

δῶρα προσφέρουν εἰς αὐτὸν ὡς φόρον ὑποτελείας δῶρα. Τὸ ὑποτελείας, τὸ αὐτὸ δὲ θὰ πράξουν καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς Εὐδαίμονος

προσάξουσι.

ἴδιον θὰ πράξουν καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς Ἀραβίας, ὅπως Ἀραβίας καὶ τῆς πρωτευούσης τῆς Αἰθιοπίας Σαβᾶ, ἡ ὁποία
ἐπίσης καὶ τῆς Σαβᾶ.

ὀνομάζεται καὶ Μερόπη.

71,11 Καὶ προσκυνήσουσιν αὐτῷ 11 Θὰ τὸν προσκυνήσουν ὅλοι οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ 11 Καὶ θὰ προσκυνήσουν αὐτὸν ὅλοι οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, ὅλα τὰ ἔθνη
πάντες οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, πάντα ὅλα τὰ ἔθνη θὰ ὑποταχθοῦν καὶ θὰ δουλεύσουν εἰς θὰ ὑποδουλωθοῦν εἰς αὐτόν.
τὰ ἔθνη δουλεύσουσιν αὐτῷ.

αὐτόν.

71,12 Ὅτι ἐρρύσατο πτωχὸν ἐκ 12 Τοῦτο δέ, διότι αὐτὸς θὰ γλυτώσῃ τὸν πτωχὸν ἀπὸ 12 Διότι εἶναι ἤδη γεγονὸς τετελεσμένον, ὅτι θὰ γλυτώσῃ τὸν πτωχὸν
δυνάστου καὶ πένητα, ᾧ οὐχ τὸν ἰσχυρὸν ποὺ τὸν καταπιέζει, ὅπως ἐπίσης τὸν ἀπὸ τὸν καταπιέζοντα αὐτὸν ἰσχυρόν, καθὼς καὶ τὸν ἄθλιον, ὁ ὁποῖος
ὑπῆρχε βοηθός.

ἀδύνατον καὶ περιφρονημένον, εἰς τὸν ὁποῖον δὲν στερεῖται παντὸς βοηθοῦ.

71,13

Φείσεται

πένητος
σώσει.

καὶ

πτωχοῦ

ψυχὰς

καὶ 13 Θὰ σπλαγχνισθῆ τὸν πτωχὸν καὶ τὸν πένητα καὶ 13 θὰ λυπηθῇ καὶ θὰ εὐσπλαγχνισθῇ τὸν πτωχὸν καὶ ἄθλιον καὶ θὰ

πενήτων θὰ

σώσῃ

τὴν

ζωὴν

ὅλων

ἐκείνων,

οἱ

ὁποῖοι σώσῃ τὴν ζωὴν τῶν στερουμένων παντὸς πόρου καὶ βοηθείας.

εὑρίσκονται εἰς στέρησιν καὶ ἀδυναμίαν.
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ὑπῆρχε κανεὶς βοηθός.

71,14 Ἐκ τόκου καὶ ἐξ ἀδικίας 14 Θὰ γλυτώσῃ ἀπὸ τὴν τοκογλυφίαν καὶ τὴν ἀδικίαν 14 Θὰ γλυτώσῃ ἀπὸ τὴν τοκογλυφίαν καὶ ἀπὸ τὴν ἀδικίαν τὰς ψυχάς
λυτρώσεται τὰς ψυχὰς αὐτῶν, καὶ τὴν ζωήν των καὶ θὰ εἶναι ἔντιμον καὶ προσκυνητὸν των καὶ θὰ εἶναι ἔντιμον καὶ προσκυνητὸν τὸ ὄνομά του εἰς αὐτούς.
ἔντιμον τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐνώπιον τὸ Ὄνομά του εἰς αὐτούς.
αὐτῶν.
71,15 Καὶ ζήσεται, καὶ δοθήσεται 15 Θὰ ζήσῃ αὐτὸς μεγαλειώδη ἀτέρμονα ζωήν. Εἰς 15 Καὶ θὰ ζήσῃ καὶ θὰ δοθῇ εἰς αὐτὸν ὡς φόρος ὑποτελείας ἀπὸ τὸν
αὐτῷ ἐκ τοῦ χρυσίου τῆς Ἀραβίας, αὐτὸν θὰ δοθῇ ὁ χρυσὸς τῆς Ἀραβίας, καὶ οἱ πιστοί χρυσὸν τῆς Ἀραβίας καὶ θὰ προσευχηθοῦν ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ
καὶ

προσεύξονται

διαπαντός,

περὶ

ὅλην

τὴν

αὐτοῦ του θὰ προσεύχωνται ὑπὲρ τῆς βασιλείας αὐτοῦ ὀνόματός του ἀπαύστως, κατὰ πᾶσαν ἡμέραν θὰ τὸν εὐλογοῦν καὶ θὰ
ἡμέραν πάντοτε. Ὅλας τὰς ἡμέρας τῶν θὰ τὸν δοξολογοῦν τὸν δοξολογοῦν.

εὐλογήσουσιν αὐτόν

καὶ θὰ τὸν ὑμνοῦν.

16 Ἔσται στήριγμα ἐν τῇ γῇ ἐπ' 16 Θὰ εἶναι αὐτὸς βεβαία ἐλπίς καὶ σταθερὸν 16 Σῖτος, ποὺ εἶναι τὸ στήριγμα τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, θὰ ὑπάρχῃ
ἄκρων τῶν ὀρέων· ὑπεραρθήσεται στήριγμα ὅλων, ποὺ κατοικοῦν εἰς τὴν γῆν μέχρι καὶ ἄφθονος εἰς τὴν γῆν, ἀκόμη καὶ εἰς τὰς κορυφὰς τῶν ὀρέων. Θὰ
ὑπὲρ
αὐτοῦ,

τὸν

Λίβανον

καὶ

ὁ

καρπὸς αὐτῶν, ποὺ εὑρίσκονται εἰς τὰς κορυφὰς τῶν ὀρέων. αὐξηθῇ ὁ καρπὸς τοῦ στηρίγματος τούτου τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς

ἐξανθήσουσιν

πόλεως ὡσεὶ χόρτος τῆς γῆς.

ἐκ Οἱ

καρποὶ

τῆς

στοιβάζωνται

δικαίας
ὁλονὲν

αὐτοῦ

διοικήσεως

ἄφθονοι,

ὥστε

θὰ παραπάνω ἀπὸ τὸν πανύψηλον Λίβανον, καὶ ὡς ἄνθη θὰ ἀναθάλουν
νὰ ἀπὸ τὰς πόλεις τὰ ἐν αὐταῖς γεννώμενα τέκνα δροσερὰ καὶ

ὑπερκαλύψουν καὶ αὐτὸν ἀκόμη τὸν Λίβανον. Οἱ πολυάριθμα σὰν τὸν χόρτον τῆς γῆς.
πιστοὶ θὰ αὐξηθοῦν, θὰ πλημμυρίσουν τὰς πόλεις, θὰ
ἀνθίσουν καὶ θὰ καρποφορήσουν, ὅπως τὸ χορτάρι
πλημμυρίζει τὴν γῆν εἰς τὸν κατάλληλον καιρόν.
71,17

Ἔστω

τὸ

ὄνομα

αὐτοῦ 17 Θὰ εἶναι τὸ Ὄνομά του ἔνδοξον καὶ εὐλογημένον 17 Θὰ εἶναι τὸ ὄνομά του ἔνδοξον καὶ εὐλογημένον εἰς πάντας τοὺς

εὐλογημένον εἰς τοὺς αἰώνας, πρὸ εἰς

ὅλους

τοὺς

αἰώνας.

Αἰωνίως

ἔνδοξον

καὶ αἰῶνας· θὰ διαμένῃ αἰωνίως ἔνδοξον καὶ ἄσβεστον καὶ ὑπὲρ τὸν ἥλιον

τοῦ ἡλίου διαμένει τὸ ὄνομα ἄσβεστον, περισσότερον ἀπὸ τὸν λαμπρὸν ἥλιον. Δι' λαμπρὸν τὸ ὄνομά του. Καὶ δι’ αὐτοῦ θὰ ἀπολαύσουν τὰς εὐλογίας
αὐτοῦ· καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν αὐτοῦ θὰ ἀπολαύσουν τὰς εὐλογίας τοῦ Θεοῦ ὅλαι αἱ τοῦ οὐρανοῦ ὅλαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς, ὅλα τὰ ἔθνη θὰ τὸν ἐπευφημοῦν
αὐτῷ πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς, φυλαὶ τῆς γῆς, ὅλα τὰ ἔθνη θὰ τὸν ἐπαινοῦν καὶ θὰ καὶ θὰ τὸν μακαρίζουν.
πάντα

τὰ

ἔθνη

μακαριοῦσιν τὸν μακαρίζουν.

αὐτόν.
71,18 Εὐλογητὸς Κύριος, ὁ Θεὸς 18 Εὐλογητὸς εἶναι ὁ Κύριος ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος 18 Εὐλογητὸς ὁ Κύριος, ὁ Θεὸς ὁ λατρευόμενος καὶ προσκυνούμενος
μόνος,

ποὺ μόνος ἔχει τὴν δύναμιν νὰ ἐπιτελῇ θαυμάσια, καὶ ἔργα καταπληκτικὰ
ἔργα καταπληκτικά.
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τοῦ Ἰσραήλ, ὁ ποιῶν θαυμάσια λατρεύεται καὶ προσκυνεῖται ἀπὸ τὸν Ἰσραήλ, αὐτὸς ὑπὸ τοῦ Ἰσραήλ, ὅστις μόνος ἔχει τὴν δύναμιν νὰ ἐπιτελῆ θαυμάσια

71,19 καὶ εὐλογητὸν τὸ ὄνομα τῆς 19 Ἂς εἶναι εὐλογημένον τὸ ἔνδοξον Ὄνομά του καὶ 19 καὶ ἂς εἶναι εὐλογημένον τὸ ἔνδοξον ὄνομά του καὶ τώρα καὶ
δόξης αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τώρα καὶ πάντοτε καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἂς πάντοτε καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας ἀτελευτήτως. Καὶ ἂς πληρωθῇ ἀπὸ τὴν
τὸν

αἰῶνα

τοῦ

αἰῶνος,

καὶ γεμίσῃ ἀπὸ τὴν δόξαν του ὅλη ἡ γῆ. Ἀμήν, Ἀμήν.

πληρωθήσεται τῆς δόξης αὐτοῦ

δόξαν του ὁλόκληρος ἡ γῆ, ἐξαγιαζομένη καὶ βασιλευομένη ὑπ' αὐτοῦ.
Γένοιτο, γένοιτο.

πάσα ἡ γῆ. Γένοιτο, γένοιτο.
Ἐξέλιπον οἱ ὕμνοι Δαυὶδ τοῦ υἱοῦ
Ἰεσσαί.

ΨΑΛΜΟΣ 72ος (οβ’)
Γιὰ νὰ μετανοήσουν οἱ κακοποιοὶ ἄνθρωποι
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

72,1 Ως ἀγαθὸς ὁ Θεὸς τῷ Ἰσραήλ, Πόσον ἀγαθὸς εἶναι ὁ Θεὸς καὶ πλήρης εὐεργεσιῶν Πόσον ἀγαθὸς καὶ εὐεργετικὸς εἶναι ὁ Θεὸς εἰς τοὺς Ἰσραηλίτας, καὶ
τοῖς εὐθέσι τὴ καρδίᾳ.

πρὸς τοὺς Ἰσραηλίτας καὶ μάλιστα εἰς ὅσους ἔχουν μάλιστα εἰς ὅσους ἐξ αὐτῶν ἔχουν εὐθεῖαν καὶ καθαρὰν τὴν καρδίαν!
καρδίαν εὐθείαν καὶ εἰλικρινῆ!

72,2

Ἐμοῦ

ἐσαλεύθησαν

δὲ
οἱ

παρὰ

μικρὸν 2 Ἀλλὰ εἰς ἐμὲ παρ' ὀλίγον νὰ σαλευθοῦν οἱ πόδες 2 Ἐμοῦ δὲ ἐκλονίσθησαν ἐκ τῆς ἀμφιβολίας αἱ πεποιθήσεις μου καὶ οἱ

πόδες,

παρ' μου, νὰ κλονισθοῦν ἀπὸ ἀμφιβολίαν αἱ πεποιθήσεις ὑγιεῖς λογισμοί, ποὺ ὡς ἄλλοι πόδες ὑποστηρίζουν τὴν εὐσέβειαν τῆς

ὀλίγον ἐξεχύθη τὰ διαβήματά μου. Παρ' ὀλίγον αἱ πορεῖαι τῆς ζωῆς μου νὰ εἶχαν ψυχῆς μου, παρ’ ὀλίγον νὰ σεισθοῦν τὰ ἐν τῇ πορείᾳ τῆς ζωῆς βήματά
μου.

ἐκκλίνει ἀπὸ τὴν ὁδὸν τοῦ Κυρίου.

μου καὶ νὰ ἐξολισθήσω ἀπὸ τὴν ὁδὸν τοῦ Κυρίου καὶ ἀπὸ τὴν πίστιν
μου εἰς τὴν πρόνοιάν του.

72,3 Ὅτι ἐζήλωσα ἐπὶ τοῖς ἀνόμοις 3 Διότι κατελήφθην ἀπὸ ζήλειαν καὶ ἀπὸ δυσφορίαν, 3 Διότι κατελήφθην ἀπὸ ζήλειαν ἕνεκα τῶν ἀνόμων, ἐπειδὴ ἔβλεπα
εἰρήνην ἁμαρτωλῶν θεωρῶν,

ἐπειδὴ ἔβλεπα τὴν εὐημερίαν τῶν ἁμαρτωλῶν τὴν εὐημερίαν καὶ εὐεξίαν τῶν ἁμαρτωλῶν.
ἀνθρώπων.

72,4 ὅτι οὐκ ἔστιν ἀνάνευσις ἐν τῷ 4 Ἔβλεπα ὅτι δὲν ὑπάρχει, μακρὰ ἀγωνία καὶ 4 Διότι δὲν ὑπάρχει παρατεταμένη ἀγωνία καὶ βάσανος καὶ μεγάλη
θανάτῳ αὐτῶν καὶ στερέωμα ἐν βάσανος κατὰ τὸν θάνατόν των καὶ δὲν διαρκεῖ ἐπὶ κακοπάθεια κατὰ τὸν θάνατόν των, καὶ δὲν στεροῦνται οὐδὲ διαρκεῖ
πολὺ ἡ τυχὸν μαστίζουσα αὐτοῦς θλῖψις.

ἐπὶ πολὺ ἢ τυχὸν μαστίζουσα αὐτοὺς θλῖψις.

72,5 ἐν κόποις ἀνθρώπων οὐκ εἰσὶ 5 Αὐτοὶ δὲν κοπιάζουν, ὅπως οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι, διὰ 5 Δὲν δοκιμάζουν τοὺς κόπους πρὸς πορισμὸν τῶν ἀναγκαίων, τοὺς
καὶ

μετὰ

ἀνθρώπων

μαστιγωθήσονται.

οὐ τὸν πορισμὸν τῶν ἀγαθῶν τῆς ζωῆς. Καὶ γενικῶς δὲν ὁποίους καταβάλλουν οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι καὶ δὲν ταλαιπωροῦνται
καταθλίβονται, ὅπως οἱ ἄλλοι.

οὐδὲ ὑποφέρουν ὅπως οἱ ὁμοιοί των.
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τῇ μάστιγι αὐτῶν·

72,6 Διὰ τοῦτο ἐκράτησεν αὐτοὺς 6 Δι' αὐτὸ καὶ τοὺς κατέλαβεν ἐξ ὁλοκλήρου ἡ 6 Δι’ αὐτὸ τοὺς ἐκυρίευσεν ὁριστικῶς καὶ τελείως ἡ ὑπερηφάνειά των,
ἡ

ὑπερηφανίᾳ,

περιεβάλοντο ὑπερηφάνειά των. Κατὰ τρόπον ἐπιδεικτικὸν φοροῦν περιεβλήθησαν ὡς ἔνδυμα καὶ κόσμημα ἐπιδεικτικὸν τὴν ἀδικίαν καὶ

ἀδικίαν καὶ ἀσέβειαν ἑαυτῶν.

καὶ φέρουν τὴν ἀδικίαν πρὸς τοὺς ἄλλους καὶ τὴν ἀσέβειαν, ἡ ὁποία τοὺς διακρίνει.
ἀσέβειαν πρὸς τὸν Θεόν.

72,7 Ἐξελεύσεται ὡς ἐκ στέατος ἡ 7 Ἡ ἀδικία των θὰ ἐξέλθῃ λιπαρά, πλουσία καὶ 7 Θὰ ἀναφύῃ ὡς ἄλλο φυτὸν ἡ ἀδικία των ἀπὸ τὴν διαφθορὰν τῆς
ἀδικία

αὐτῶν,

διῆλθον

διάθεσιν καρδίας·

εἰς μεστωμένη ἀπὸ τὴν διεφθαρμένην των καρδίαν. καρδίας των, σὰν ἀπὸ παχὺ καὶ πλούσιον εἰς λιπάσματα ἔδαφος,
Ἐξεπέρασαν κάθε ὅριον αἱ πονηραὶ ἐπιθυμίαι τῆς ἐξεπέρασαν καὶ ὑπερεξεχείλισαν κάθε ὅριον καὶ κάθε μέτρον αἱ
καρδίας των.

πονηραὶ διαθέσεις καὶ ἐπιθυμίαι τῆς καρδίας των.

72,8 διενοήθησαν καὶ ἐλάλησαν 8 Ἐσκέφθησαν καὶ ἀπεφάσισαν πονηοὰ ἐναντίον τῶν 8 Διενοήθησαν κατὰ τῶν ὁμοίων των πονηρὰ καὶ σύμφωνα πρὸς τὰς
ἐν πονηρίᾳ, ἀδικίαν εἰς τὸ ὕψος ἄλλων
ἐλάλησαν·

ἀνθρώπων.

Διελάλησαν χωρὶς ἐντροπὴν σκέψεις των, γεμᾶτοι πονηρίαν ὑπῆρξαν καὶ οἱ λόγοι των, διὰ φωνῆς

μεγαλοφώνως τὰ κακουργήματά των.

ὑπερηφάνου καὶ ἀγερώχου διεβόησαν ἀσυστόλως τὰ διαπραχθέντα
ὑπ’ αὐτῶν ἀδικήματα.

72,9 ἔθεντο εἰς οὐρανὸν τὸ στόμα 9 Ἤνοιξαν τὸ στόμα των καὶ ἔφθασε μέχρι τοῦ 9 Βλασφημοῦν θεία καὶ ἀνθρώπινα· ἔφθασε καὶ ἐπροχώρησε τὸ στόμα
αὐτῶν, καὶ ἡ γλῶσσα αὐτῶν οὐρανοῦ, διὰ νὰ ὑβρίσῃ καὶ αὐτὸν τὸν Θεόν. Καὶ ἀπὸ των μέχρι τοῦ οὐρανοῦ διὰ τῶν κατὰ τοῦ Θεοῦ βλασφημιῶν, καὶ ἀπ’
διῆλθεν ἐπὶ τῆς γῆς.

ἐκεῖ ἡ γλῶσσα των ἐπέρασε ἐπάνω εἰς τὴν γῆν ἐκεῖ ἡ γλῶσσα των ἐπέρασεν ἐπὶ τῆς γῆς ἐξαπολύουσα χειμάρρους
ἐξαπολύουσα συκοφαντίας καὶ ὕβρεις.

ὕβρεων καὶ συκοφαντιῶν.

72,10 Διὰ τοῦτο ἐπιστρέψει ὁ λαός 10 Διὰ τοῦτο ὁ ἰσραηλιτικὸς λαὸς ἀπὸ τὸ κακὸν 10 Διὰ τοῦτο ὁ λαός, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἐγὼ κατεστάθην προφήτης, δὲν
μου ἐνταῦθα, καὶ ἡμέραι πλήρεις παράδειγμα ἐκείνων ἐγκαταλείπει ἐμὲ καὶ ἐπιστρέφει στρέφεται πρὸς ἐμέ, ἀλλ' ἐπιστρέφει ἐνταύθα, ὅπου εὑρίσκονται αὐτοί,
εὐρεθίσονται ἐν αὐτοῖς.

ἐδῶ, ὅπου εὑρίσκονται αὐτοί, παρασυρόμενος ἀπὸ τὴν παρασυρόμενος ὑπὸ τῆς ἀτιμωρησίας των καὶ εὐδαιμονίας των. Καὶ
φαινομενικήν

των

εὐτυχίαν.

Φαντάζονται

οἱ φαντάζεται ἀπατώμενος, ὅτι ἡμέραι γεμᾶται ἀπὸ εὐτυχίαν θὰ

σκανδαλισμένοι Ἰσραηλῖται ὅτι καὶ μεταξὺ αὐτῶν θὰ εὐρεθοῦν μεταξὺ αὐτῶν.
ἀνατείλουν ἔτσι ἡμέραι εὐτυχίας.
72,11 Καὶ εἶπαν· πῶς ἔγνω ὁ Θεός; 11 Καὶ εἶπαν πολλοὶ σκανδαλισθέντες ἀπὸ τὴν 11 Καὶ εἶπαν ὑπὸ τῆς εὐδαιμονίας τῶν ἀσεβῶν σκανδαλισθέντες: Πῶς
Καὶ εἰ ἔστι γνῶσις ἐν τῷ Ὑψίστῳ; φαινομενικὴν εἰδαιμονίαν τῶν ἀσεβῶν· ἆρα γε εἶναι δυνατὸν νὰ λαμβάνῃ εἴδησιν ὁ Θεὸς περὶ τῶν συμβαινόντων ἐν
λαμβάνει γνῶσιν ὁ Θεὸς αὐτῶν, ποὺ συμβαίνουν εἰς τῇ γῇ; Καὶ ὑπάρχει πράγματι γνῶσις τούτων εἰς τὸν Ὕψιστον;
Ὕψιστο;
72,12 Ἰδοὺ οὗτοι οἱ ἁμαρτωλοὶ καὶ 12 Ἰδού, ὅτι αὐτοὶ ἐδῶ εἶναι ἁμαρτωλοὶ καὶ ὅμως 12 Ἰδοὺ αὐτοὶ ἐδῶ εἶναι ἁμαρτωλοί, καὶ ὅμως εὐδαιμονοῦν· ἐγένοντο
εὐθηνοῦντες·

εἰς

τὸν

αἰῶνα εὐτυχοῦν. Ἀπέκτησαν πλοῦτον, ὁ ὁποῖος συνεχῶς καὶ κάτοχοι πλούτου, ὅστις διαρκῶς καὶ ἀπαύστως αὐξάνει.
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τὴν γῆν; Καὶ ὑπάρχει πράγματι γνῶσις αὐτῶν εἰς τὸν

κατέσχον πλούτου.

αὐξάνει εἰς τὰ χέρια των.

72,13 Καὶ εἶπα· ἄρα

ματαίως 13 Εἶπα καὶ ἐγὼ παρασυρθεὶς πρὸς στιγμὴν ἀπὸ τὰς 13 Εἶπον δὲ καὶ ἐγὼ παρασυρθεὶς πρὸς στιγμήν: Ἄρα ματαίως ἐτήρησα

ἐδικαίωσα τὴν καρδίαν μου καὶ σκέψεις αὐτάς· ἆρά γε ματαίως διετήρησα καθαρὰν ἁγνὴν τὴν καρδίαν μου καὶ ἔνιψα μαζὶ μὲ τοὺς ἀθῴους τὰς χεῖρας μου
ἐνιψάμην ἐν ἀθώοις τὰς χεῖράς τὴν καρδίαν μου καὶ ἔχω νίψει τὰς χεῖρας μου ὡς ὡς καθαρὰς ἀπὸ πάσης ἀδικίας·
μου·

ἀθῶος μεταξὺ τῶν ἀθώων;

72,14

καὶ

ἐγενόμην 14 Ματαίως ὑφιστάμην μὲ ὑπομονὴν τὰς μαστιγώσεις 14 καὶ ἔγινα μεμαστιγωμένος καθ’ ὅλην τὴν ἡμέραν ἀδικούμενος καὶ

μεμαστιγωμένος

ὅλην

τὴν τῶν διαφόρων θλίψεων ὅλην τὴν ἡμέραν, καὶ κάθε θλιβόμενος, καθ’ ἐκάστην δὲ πρωΐαν ἐλέγχω τὸν ἑαυτόν μου μήπως

ἡμέραν, καὶ ὁ ἔλεγχός μου εἰς τὰς πρωῒ ἐξετάζω καὶ ἐλέγχω τὸν ἑαυτόν μου, μήπως ἔχω ἔπταισά τι κατὰ τὴν προηγουμένην ἢ μήπως παρεκτραπῶ εἴς τι κατὰ
πρωΐας.

πταίσει εἰς τίποτε, διὰ νὰ προλάβω ἐνδεχομένας τὴν ἀρχομένην ἡμέραν. Ματαίως λοιπὸν ταῦτα πάντα ὑπέμεινα;
ἄλλας πτώσεις.

72,15

Εἰ

ἔλεγον·

διηγήσομαι 15

Ἐὰν

ἔλεγα,

ὅτι

θὰ

διηγηθῶ

αὐτοὺς

τοὺς 15 Ἐὰν ἔλεγον· θὰ διηγηθῶ τοὺς δισταγμούς μου αὐτοὺς καὶ θὰ

οὕτως, ἰδοὺ τὴ γενεᾷ τῶν υἱῶν δισταγμοὺς τῆς ὀλιγοπιστίας μου, θὰ ἐκθέσω τὰς ἐκθέσω καὶ εἰς τοὺς ἄλλους οὕτως, ὅπως μοῦ ἔρχονται αἱ σκέψεις, ἰδοὺ
σου ἠσυνθέτηκα.

σκέψεις μου εἰς τὴν γενεὰν τῶν υἱῶν σου, τότε θὰ εἰς τὴν γενεὰν τῶν υἱῶν σου θὰ ἀπέβαινον ἀποστάτης καὶ ἀσύνθετος
ἀνεδεικνυόμην ἀσύνετος καὶ ἀποστάτης, διδάσκαλος καὶ προδότης διδάσκαλος.
τοῦ κακοῦ.

72,16 Καὶ ὑπέλαβον τοῦ γνῶναι 16 Ἐνόμισα ὅμως ὅτι ἔπρεπε νὰ μελετήσω, διὰ νὰ 16 Καὶ δὲν ἐξεδήλωσα τοὺς δισταγμούς μου, ἀλλ' ἐνόμισα ὅτι πρέπει
τοῦτο· κόπος ἐστὶν ἐνώπιόν μου,

κατανοήσω καλῶς αὐτὸ τὸ ζήτημα. Ἡ μελέτη ὅμως νὰ μελετήσω τὸ ζήτημα, διὰ νὰ τὸ κατανοήσω. Ἀλλ’ ἡ μελέτη τοῦ
αὐτὴ

ὑπῆρξε

δι'

ἐμὲ

κόπος

ἀνωφελὴς

καὶ προβλήματος τούτου ὑπῆρξε κόπος ἀνωφελὴς καὶ ἐξαντλητικός, διότι

ἐξαντλητικός. Λύσιν δὲν εὑρῆκα·
72,17

ἕως

εἰσέλθω

εἰς

παριμένει τοῦτο δι' ἐμὲ ἄλυτον.

τὸ 17 μέχρις ὅτου εἰσῆλθα εἰς τὸν ἅγιον ναὸν τοῦ Θεοῦ 17 Ἕως ὅτου εἰσῆλθον εἰς τὸν ναὸν καὶ εἰς τὸ ἁγιαστήριον τοῦ Θεοῦ

ἁγιαστήριον τοῦ Θεοῦ καὶ συνῶ καὶ ἐκεῖ φωτισθεὶς εἶδα καὶ ἐννόησα τὰ τέλη τῶν καὶ ἐκεῖ φωτισθεὶς ὑπὸ τοῦ Πνεύματος προσέβλεψα εἰς τὰ ἔσχατα τῶν
εἰς τά ἔσχατα αὐτῶν.

ἁμαρτωλῶν αὐτῶν ἀνθρώπων.

ἁμαρτωλῶν τούτων καὶ προφητικῶς διέκρινα τὰ τελευταῖα των.

72,18 Πλὴν διὰ τὰς δολιότητας 18 Τώρα εὐτυχοῦν, ἀλλὰ διὰ τὰς δολιότητάς των 18 Εὐτυχοῦν τώρα. Ἀλλὰ διὰ τὰς δολιότητάς των ἐπεφύλαξες εἰς
αὐτῶν

ἔθου

κατέβαλες

αὐτοῖς

αὐτοὺς

κακά, ἐπεφύλαξες
ἐν

δι'

αὐτοὺς

συμφοράς.

Θὰ

τοὺς αὐτοὺς κακά· τοὺς κατεκρήμνισας εἰς ἐρείπια ἕνεκα τῆς ἐπάρσεώς

τῷ ταπεινώσῃς, θὰ συντρίψῃς τὴν ὑπερηφάνειάν των.

των.

72,19 Πῶς ἐγένοντο εἰς ἐρήμωσιν 19 Πῶς ἔξαφνα ἐρημώθηκαν ὅλοι; Ἐξηφανίσθησαν, 19 Πῶς εἰς μίαν στιγμὴν κατέληξαν να ἐρημωθοῦν; Ἐξηφανίσθησαν,
ἐξάπινα· ἐξέλιπον, ἀπώλοντο διὰ ἐχάθησαν ἐξ αἰτίας τῆς παρανομίας των.

ἐχάθησαν ἕνεκα τῆς πολλῆς των ἀνομίας.

τὴν ἀνομίαν αὐτῶν.
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ἐπαρθῆναι.

72,20

Ὡσεὶ

ἐνύπνιον 20 Ὅπως διαλύεται καὶ σβήνει τὸ ὄνειρον τοῦ 20 Σὰν ὄνειρον ἀφυπνιζομένου καὶ ἐγειρομένου ἀπὸ τὴν κλίνην

ἀξεγειρομένου, Κύριε, ἐν τῇ πόλει ἀνθρώπου ποὺ ἐξυπνᾷ καὶ σηκώνεται, ἔτσι καὶ σύ, ἀνθρώπου ἐξεμηδένισας, Κύριε, ἐν τῇ πόλει σου Ἱερουσαλὴμ τὴν
σου

τὴν

εἰκόνα

αὐτῶν Κύριε, ἐξεμηδένισας εἰς τὴν πόλιν σου Ἱερουσαλὴμ ἐλκυστικην ὡς ζωγραφίαν καὶ εὐδιάλυτον ὡς φανταστικὴν εἰκόνα

ἐξουδενώσεις.

τὴν

πρόσκαιρον

καὶ

λαμπρὰν

ἐμφάνισιν

τῶν ἐμφάνισίν των καὶ τὸν περὶ τὸ ὄνομά των θόρυβον.

ἁμαρτωλῶν.
72,21 Ὅτι ἐξεκαύθη ἡ καρδία μου, 21 Προηγουμένως εἶχε φλογισθῆ ἀπὸ ζηλοτυπίαν καὶ 21 Τῷ ὄντι ἔσφαλα, διότι ἐξεκαύθη ἀπὸ τὸν φθόνον τῆς εὐτυχίας των ἡ
καὶ οἱ νεφροί μου ἠλλοιώθησαν,

δυσφορίαν ἡ καρδία μου διὰ τὴν εὐτυχίαν τῶν καρδία μου, καὶ οἱ νεφροί μου, ἡ ἔδρα τῶν ἀνθρωπίνων ἐπιθυμιῶν καὶ
ἀσεβῶν ἀνθρώπων. Οἱ νεφροί μου καὶ τὸ ἐσωτερικόν συναισθημάτων, ἀνεστατώθησαν καὶ ὑπέστησαν ἀλλοίωσιν ἀπὸ τὴν
μου ἀνεστατώθησαν, ἤλλαξαν ὄψιν.

ἀδημονίαν.

72,22 κἀγὼ ἐξουδενωμένος καὶ 22 Κάτω ἀπὸ τὰς σκέψεις αὐτὰς ἔγινα καὶ ἐγὼ ἕνα 22 Καὶ ἐγὼ ὑπὸ ἔποψιν διανοητικῆς ἀντιλήψεως καὶ κατανοήσεως
οὐκ ἔγνων κτηνώδης ἐγενόμην τίποτε. Δὲν ἐννόησα καθόλου τὸ πρόβλημα τοῦτο. ἤμην χαμένος καὶ τιποτένιος, καὶ δὲν ἐκατάλαβα οὔτε ἠδυνήθην νὰ
παρὰ σοί.

Ἐνώπιόν σου ἔγινα ὠσὰν ζῶον· ὠσὰν ἕνα κτῆνος σκεφθῶ βαθύτερον· ἔγινα ἐνώπιόν σου ὅμοιος πρὸς κτῆνος· καὶ ὅπως
κατὰ τὸν νοῦν.

αὐτὸ δὲν κατανοεῖ τοὺς ἀνθρωπίνους λογισμούς, οὕτω καὶ ἐγὼ δὲν
κατενόουν τὰς θείας σου βουλάς.

72,23 Κἀγὼ διαπαντὸς μετὰ σοῦ, 23 Ἀλλὰ ἐγώ, ὡς πιστός σου, θὰ εἶμαι πάντοτε μαζῆ 23 Καὶ κατόπιν αὐτῶν ποὺ ἐδιδάχθην διὰ τοῦ φωτισμοῦ σου, ἐγὼ διὰ
ἐκράτησας τῆς χειρὸς τῆς δεξιᾶς σου. Διότι σὺ μὲ ἐκράτησες ἀπὸ τὴν δεξιάν μου χεῖρα, παντὸς θὰ εἶμαι μαζί σου καὶ σὺ μὲ ἐκράτησας ἀπὸ τὴν δεξιάν μου,
μου

ὥστε νὰ μὴ πέσω.

ὅπως ὁ πατὴρ βοηθεῖ καὶ ὑποβαστάζει τὸ συμβαδίζον μετ’ αὐτοῦ
μικρὸν παιδίον του.

72,24

καὶ

ἐν

τῇ

βουλῇ

σου 24 Σύ, ἐν τῇ ἀγαθῇ καὶ παντοδυνάμῳ βουλῇ σου, μὲ 24 Καὶ διὰ τῆς σοφῆς συμβουλῆς καὶ ἐμπνεύσεώς σου μὲ ὠδήγησας ἐν

ὡδήγησάς με καὶ μετὰ δόξης ὡδήγησας εἰς τὴν παροῦσαν ζωήν, καὶ μὲ δόξαν θὰ μὲ τῇ παρούσῃ ζωῇ, ἕως ὅτου μετὰ δόξης θὰ μὲ παραλάβῃς εἰς τὸν
προσελάβου με.

παραλάβῃς εἰς τὴν ἄλλην ζωήν.

οὐρανόν.

72,25 Τί γὰρ μοι ὑπάρχει ἐν τῷ 25 Διότι τί ἄλλο ἄξιον προσοχῆς καὶ ἀγάπης ὑπάρχει 25 Διότι τί ἄλλο ἔχω καὶ τί ἄλλο ὑπάρχει δι' ἐμὲ εἰς τὸν οὐρανὸν ἐκτὸς
οὐρανῷ, καὶ παρὰ σοῦ τί ἠθέλησα εἰς τὸν οὐρανὸν πλὴν ἀπὸ σέ; Τί ἄλλο, πλὴν ἀπὸ σέ, ἀπὸ σέ; Καὶ τί ἄλλο θὰ ἦτο ἱκανὸν νὰ μὲ θέλξῃ καὶ νὰ ἑλκύσῃ τὴν
ἐπὶ τῆς γῆς;

θὰ ἐπιθυμοῦσα ἐδῶ εἰς τὴν γῆν;

θέλησίν μου ἐπὶ τῆς γῆς, ὅταν εὑρίσκωμαι πλησίον σου καὶ κατέχω σέ;

72,26 Ἐξέλιπεν ἡ καρδία μου καὶ ἡ 26 Ἡ καρδία μου καὶ ὅλον μου τὸ σῶμα ἔσβησαν ἀπὸ 26 Ἡ καρδία μου καὶ ἡ σάρξ μου ἀπὸ τὰς κακοπαθείας καὶ τὸν
καὶ ἡ μερίς μου ὁ Θεὸς εἰς τὸν παραμένει ὁ πόθος τῆς καρδίας μου. Ὁ Θεὸς εἶναι ἡ Θεὸς εἶναι ὁ πόθος τῆς καρδίας μου καὶ ὁ Θεὸς εἶναι τὸ αἰώνιον καὶ
αἰῶνα.

ἀναφαίρετος καὶ αἰωνία κληρονομία μου.

ἀναφαίρετον μερίδιον τῆς κληρονομίας μου. Τί ἄλλο θέλω; Καὶ τί ἔχω
νὰ φοβηθῶ;
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σάρξ μου, ὁ Θεὸς τῆς καρδίας μου τὰς ταλαιπωρίας μου. Καὶ ὅμως ὁ Θεὸς εἶναι καὶ προσεγγίζοντα θάνατον ἐκλείπουν καὶ μαραίνονται. Τί μὲ τοῦτο; Ὁ

72,27 Ὅτι ἰδοὺ οἱ μακρύνοντες 27 Ἰδού, αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι ἀπομακρύνονται ἀπὸ σέ, θὰ 27 Ἂς φοβοῦνται ὅσοι μακρύνουν τοὺς ἑαυτούς των ἀπὸ σοῦ, διότι ἰδοὺ
ἑαυτοὺς ἀπὸ σοῦ ἀπολοῦνται, καταστραφοῦν, διότι σὺ ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου αὐτοὶ θὰ ἀπολεσθοῦν· ἐξωλόθρευσας πάντα, ὅστις ἐχωρίσθη ἀπὸ σέ,
ἐξωλόθρευσας

πάντα

τὸν ἐξωλόθρευσες καὶ θὰ ἐξολοθρεύῃς πάντοτε καθένα τὸν ἀληθῆ Νυμφίον, καὶ παρεξέκλινεν εἰς τὴν εἰδωλολατρίαν καὶ τὴν

πορνεύοντα ἀπὸ σοῦ.

ποὺ ἀποστατεῖ ἀπὸ σέ.

ἁμαρτίαν μολύνας καὶ διασπάσας ὡς ἄλλος μοιχὸς καὶ πόρνος τὴν
πρὸς σὲ σχέσιν καὶ ἕνωσιν.

72,28 Ἐμοὶ δὲ τὸ προσκολλᾶσθαι 28 Εἰς ἐμὲ ἕνα μόνον ὕψιστον ἀγαθὸν ὑπάρχει, νὰ 28 Εἰς ἐμὲ δὲ ἓν ἀγαθὸν μόνιμον καὶ ὕψιστον ὑπάρχει, τὸ νὰ
τῷ Θεῷ ἀγαθὸν ἐστι, τίθεσθαι ἐν προσκολλῶμαι εἰς τὸν Θεόν, νὰ ἀποθέτω τὴν ἐλπίδα προσκολλῶμαι ὁλονὲν καὶ περισσότερον εἰς τὸν Θεὸν καὶ νὰ στηρίζω
τῷ Κυρίῳ τὴν ἐλπίδα μου τοῦ μου εἰς τὸν Κύριον, νὰ κηρύττω καὶ νὰ διαλαλῶ ὅλους ὁλόκληρον τὴν ἐλπίδα μου ἐπὶ τοῦ Κυρίου, ὥστε ἀπορροφώμενος ὅλος
ἐξαγγεῖλαί με πάσας τὰς αἰνέσεις τοὺς αἴνους σου καὶ τὰς εὐχαριστίας μου διὰ τὰς ἀπὸ τὸν πόθον καὶ τὴν ἀγάπην σου, Κύριε, νὰ ἔχω κύριον καὶ
σου ἐν ταῖς πύλαις τῆς θυγατρὸς εὐεργεσίας σου ἐνώπιον πλήθους λαοῦ εἰς τὰς πύλας παντοτεινὸν ἔργον μου τὸ νὰ ἐξαγγέλλω ὅλας τὰς ὀφειλομένας πρὸς
Σιών.

τῆς κόρης σου, τῆς Ἱερουσαλήμ.

σὲ δοξολογίας καὶ αἰνέσεις, ἱστάμενος παρὰ τὰς πύλας τῆς θυγατρὸς
Σιών, τῆς πόλεως Ἱερουσαλήμ, ἵνα πάντες οἱ εἰσερχόμενοι δι' αὐτῶν
τὰς ἀκούουν.

ΨΑΛΜΟΣ 73ος (ογ’)
Γιὰ νὰ προφυλάξει ὁ Θεὸς τοὺς χωρικοὺς ποὺ ἐργάζονται στὰ χωράφια τους, ὅταν οἱ ἐχθροὶ ἔχουν περικυκλωμένο τὸ χωριό
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

73,1 Ινατί ἀπώσω, ὁ Θεός, εἰς Διατί ἆρά γε, ὦ Θεέ μου, μᾶς ἀπώθησες καί μᾶς Διὰ ποίαν ἆραγε αἰτίαν, ὦ Θεέ μου, μᾶς ἀπώθησας καὶ μᾶς
τέλος; Ὠργίσθη ὁ θυμός σου ἐπὶ ἀπεμάκρυνες ἐξ ὁλοκλήρου ἀπὸ κοντά σου; Διατὶ ἀπεδοκίμασας ὁλοτελῶς; Διατὶ ἐξέσπασε καὶ παρετάθη ἐπὶ μακρὸν ὁ
πρόβατα νομῆς σου;

ἐξέσπασεν ὁ θυμός σου ἐναντίον τῶν προβάτων τῆς θυμὸς καὶ ἡ ἀγανάκτησίς σου κατὰ τῶν προβάτων τῆς ποίμνης σου
ποίμνης σου καὶ τῆς βοσκῆς σου;

καὶ βοσκῆς σου;

73,2 Μνήσθητι τῆς συναγωγῆς 2 Ἐνθυμήσου ἡμᾶς, τὸν λαόν σου, τὸν ὁποῖον ἔκαμες 2 Ἐνθυμήσου καὶ μὴ λησμονῇς τὴν συναγωγὴν καὶ τὸ ἐκκλησίασμά
σου,

ἧς

ἐκτήσω

ἀπ'

ἀρχῆς· ἰδικόν σου κτῆμα ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων. Τὸν σου, τὸ ὁποῖον κατέστησας κτῆμα σου παλαιόθεν καὶ ἐξ ἀρχῇς· τὸ

ἐλυτρώσω ράβδον κληρονομίας ἐλευθέρωσες ἀπὸ τὴν Αἴγυπτον διὰ νὰ εἶναι ὠσὰν ἠλευθέρωσες ἐκ τῆς Αἰγύπτου, διὰ νὰ εἶναι βασιλικὴ ράβδος καὶ
ὄρος

Σιὼν

τοῦτο,

κατεσκήνωσας ἐν αὐτῷ.

ὃ βασιλικὴ ράβδος τῆς κληρονομίας σου, δεῖγμα τῆς σκῆπτρον τῆς κληρονομίας σου· μὴ λησμονῇς τὸ ὄρος τοῦτο τῆς Σιών,
ἰδικῆς σου ἐξουσίας, καὶ νὰ κατοικῇ εἰς τὸ ὄρος τοῦτο, ἐν τῷ ὁποίῳ ἔστησας τὴν σκηνήν σου καὶ κατῴκησας ἐν αὐτῇ.
τὴν Σιών, εἰς τὸ ὁποῖον σὺ ἔστησας τὴν σκηνήν σου,
τὸν ναόν σου.
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σου,

73,3 Ἔπαρον τὰς χεῖράς σου ἐπὶ 3 Σήκωσε τὰς χείρας σου καὶ κτύπα μὲ ὁρμὴν τὰς 3 Σήκω τὰς χεῖρας σου καὶ κατάφερε ταύτας κατὰ τῶν ὑπερηφανιῶν
τὰς ὑπερηφανίας αὐτῶν εἰς τέλος, ἀλαζονικὰς ἐπάρσεις τῶν ἐχθρῶν σου. Σύντριψέ τους των καὶ κατὰ τῆς ἀλαζονικῆς ἰσχῦος των πρὸς ὁλοκληρωτικὴν
ὅσα ἐπονηρεύσατο ὁ ἐχθρὸς ἐν ἐξ ὁλοκλήρου ἕνεκα τῶν κακουργημάτων, ποὺ τιμωρίαν καὶ ἐξόντωσιν αὐτῶν. Ἴδε πόσα καὶ ποία πονηρὰ ἔργα
τοῖς ἁγίοις σου.

ἐτόλμησαν οἱ ἐχθροί σου νὰ διαπράξουν εἰς βάρος ἀπετόλμησεν ὁ ἐχθρὸς κατὰ τοῦ ναοῦ σου καὶ τῶν ἐν αὐτῷ ἁγίων καὶ
τῶν ἁγίων σου.

73,4

Καὶ

ἐνεκαυχήσαντο

ἱερῶν.

οἱ 4 Οἱ εἰδωλολατρικοὶ αὐτοὶ λαοί, ποὺ σὲ ἐμισοῦσαν, 4 Καθ’ ὃν χρόνον διεξήγετο ἡ ἑορτή σου καὶ ὁ λαός σου ἦτο

μισοῦντές σε ἐν μέσῳ τῆς ἑορτῆς ἐκαυχῶντο, διότι εἰσῆλθον εἰς τὸν ναόν σου ἐν ὥρᾳ συνηγμένος εἰς λατρείαν σου, εἰσεπήδησαν μετ' ἀλαζονείας καὶ
σου, ἔθεντο τὰ σημεῖα αὐτῶν λατρείας καὶ ἔθεσαν τὰ εἰδωλολατρικά των σήματα ἀσεβοῦς καυχήσεως οἱ ἐχθροί, οἱ ὁποῖοι σὲ μισοῦν, ἔθεσαν τὰς
σημεῖα καὶ οὐκ ἔγνωσαν.

ὡς σημεῖα θριάμβου καὶ δὲν ἐνόησαν, ποίαν τρομερὰν εἰδωλολατρικὰς σημαίας των διὰ νὰ κυματίζουν ἐπὶ τοῦ ἱεροῦ σου ὡς
βεβήλωσιν ἔκαμαν εἰς τὸν ἅγιόν σου τόπον.

σημαῖαι καὶ τρόπαια νίκης, καὶ δὲν εἶχον γνῶσιν τοῦ ποίαν ἀσέβειαν
καὶ βεβήλωσιν διέπραττον.

73,5 Ὡς εἰς τὴν ἔξοδον ὑπεράνω,

5 Ἔστησαν τὰς σημαίας των πρὸς τὴν ἔξοδον τοῦ 5 Ἔθεσαν δὲ τὰς σημαίας των ταύτας ὑψηλὰ πρὸς τὴν ἔξοδον τοῦ
ναοῦ, ἐπάνω ἀπὸ τὴν πύλην.

ναοῦ, ὑπεράνω τῆς πύλης.

73,6 ὡς ἐν δρυμῷ ξύλων ἀξίναις 6 Σὰν νὰ εὑρίσκοντο εἰς πυκνὸν δάσος δένδρων ὅλοι 6 Σὰν να εὑρίσκοντο εἰς δάσος δένδρων καὶ ξύλων ἐφώρμησαν ὅλοι
ἐξέκοψαν τὰς θύρας αὐτῆς ἐπὶ τὸ μαζῆ κατέκοψαν μὲ ἀξίνας τὰς θύρας της. Μὲ μαζὶ μὲ ἀξίνας καὶ ἐξέσχιζαν τὰς θύρας τῆς ἐξόδου, μὲ πέλεκυν καὶ μὲ
αὐτὸ ἐν πελέκει καὶ λαξευτηρίῳ πέλεκυν καὶ μὲ σφήνα ὀξεῖαν τὴν κατεθρυμμάτισαν. σφῆνα σιδηρᾶν κατέθραυσαν αὐτήν.
κατέρραξαν αὐτήν.
73,7

Ἐνεπύρισαν

ἐν

πυρὶ

τὸ 7 Ἔβαλαν φωτιὰ καὶ κατέκαυσαν τὸ θυσιαστήριόν 7 Κατέκαυσαν διὰ πυρὸς τὸ θυσιαστήριόν σου, καὶ ἐβεβήλωσαν τὸν

ἁγιαστήριόν σου, εἰς τὴν γῆν σου, ἐβεβήλωσαν καὶ ἔρριψαν κάτω εἰς τὴν γῆν εἰς ναὸν τὸν ἀφιερωμένον εἰς λατρείαν τοῦ ὀνόματός σου καταρρίψαντες
ἐβεβήλωσαν

τὸ

σκήνωμα

τοῦ ἐρείπια τὸ σκήνωμα τοῦ ἁγίου Ὀνόματός σου.

αὐτὸν εἰς ἐρείπια ἐπὶ τῆς γῆς σὰν νὰ ἦτο κοινόν τι οἰκοδόμημα.

ὀνόματός σου.
73,8 Εἶπαν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν αἱ 8 Εἶπαν ἀπὸ κοινοῦ εἰς τὰς καρδίας των αἱ φυλαὶ καὶ 8 Εἶπαν ἀπὸ κοινοῦ μέσα εἰς τὰς καρδίας των αἱ φυλαὶ καὶ συγγένειαί
συγγένειαι αὐτῶν ἐπὶ τὸ αὐτό· συγγένειαί των: Ἐλᾶτε καὶ ἂς θέσωμεν ὁριστικὸν των: Ἔλθετε καὶ ἂς καταπαύσωμεν ὅλας τὰς ἑορτὰς τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὴν
δεῦτε καὶ καταπαύσωμεν πάσας τέρμα εἰς ὅλας τὰς ἑορτὰς τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὴν γῆν, γῆν, ὥστε εἰς τὸ μέλον νὰ μὴ γίνωνται αὗται.
τὰς ἑορτὰς τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τῆς γῆς. ὥστε νὰ μὴ γίνουν ποτὲ πλέον.
Τὰ

σημεῖα

αὐτῶν

οὐκ 9 Εἶπαν ἐν συνεχείᾳ· Δὲν εἴδαμε ἄλλως τε κανένα ἀπὸ 9 Δὲν εἴδομεν κανὲν ἀπὸ τὰ σημεῖα καὶ θαύματα, μὲ τὰ ὁποῖα λέγουν

εἴδομεν, οὐκ ἔστιν ἔτι προφήτης, τὰ σημεῖα καὶ τὰ θαύματα, μὲ τὰ ὁποῖα λέγουν ὅτι ὁ ὅτι τοὺς ἐπροστάτευσεν ὁ Θεός των· δὲν ὑπάρχει πλέον προφήτης
καὶ ἡμᾶς οὐ γνώσεται ἔτι.

Θεὸς τοὺς ἐπροστάτευε. Δὲν ὑπάρχει πλέον προφήτης μεταξὺ αὐτῶν καὶ δὲν θὰ μᾶς μάθῃ πλέον ὁ Θεός των, ἀλλὰ θὰ
μεταξύ των καὶ δὲν θὰ μάθῃ ὁ Θεός των αὐτά, τὰ μείνουν ἄγνωστα εἰς αὐτὸν τὰ ὅσα ἡμεῖς λέγομεν καὶ πράττομεν.
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73,9

ὁποῖα ἡμεῖς πράττομεν!
73,10 Ἕως πότε, ὁ Θεός, ὀνειδιεῖ ὁ 10 Κύριε καὶ Θεέ, ἕως πότε θὰ ὑβρίζῃ καὶ θὰ χλευάζῃ 10 Ἕως πότε, ὦ Θεέ, θὰ ὀνειδίζῃ καὶ θὰ χλευάζῃ ὁ ἐχθρὸς καὶ θὰ
ἐχθρός, παροξυνεῖ ὁ ὑπεναντίος ὁ ἐχθρός μας καὶ θὰ παροξύνῃ τὸ Ὄνομά σου καὶ θὰ προκαλῇ ὁ ἀντίθετός μας τὴν ὀργήν σου, βλασφημῶν διηνεκῶς τὸ
τὸ ὀνομά σου εἰς τέλος;

προκαλῇ τόσον πολὺ ὁ ἀντίθετός μας τὴν ὀργήν σου ὄνομά σου;
μὲ τὰς βλασφημίας του;

73,11 Ἱνατί ἀποστρέφεις τὴν χεῖρα 11 Διατὶ ἀπομακρύνεις τὸ προστατευτικόν σου χέρι 11 Διατὶ ἀπομακρύνεις ἀφ' ἡμῶν τὴν προστατευτικήν σου χεῖρα καὶ
σου καὶ τὴν δεξιάν σου ἐκ μέσου ἀπὸ ἡμᾶς; Καὶ διατὶ δὲν βγάζεις τὴν παντοδύναμον διατὶ ἐπιμένεις νὰ μὴ ἐξάγῃς τὴν δεξιάν σου ἀπὸ τὸν κόλπον σου διὰ
τοῦ κόλπου σου εἰς τέλος;

δεξιάν σου ἀπὸ τὸν κόλπον σου, διὰ νὰ κτυπήσῃς νὰ τὴν καταφέρῃς τιμωρὸν κατ' αὐτῶν;
ὁριστικὰ τοὺς ἐχθρούς σου;

73,12 Ὁ δὲ Θεὸς βασιλεὺς ἡμῶν 12 Καὶ ὅμως ὁ Θεός μας εἶναι ὁ προαιώνιος βασιλεύς 12 Καὶ ὅμως παρὰ τὴν ἐγκατάλειψίν του αὐτὴν ὁ Θεὸς εἶναι ὁ πρὸ
πρὸ αἰώνων, εἰργάσατο σωτηρίαν μας.
ἐν μέσῳ τῆς γῆς.

Αὐτὸς

ἐπραγματοποίησε

κατὰ

τρόπον αἰώνων βασιλεύς μας, εἰργάσθη διὰ θαυμάτων τὴν σωτηρίαν μας

θαυμαστὸν τὴν σωτηρίαν μας φανερὰ ἐν μέσῳ ὅλης περιφανῶς ἐν μέσῳ τῆς γῆς, ὥστε νὰ γίνῃ ἐξακουστὴ εἰς ὅλους.
τῆς γῆς, ὥστε νὰ γίνῃ γνωστὴ εἰς ὅλον τὸν κόσμον.

73,13

Σὺ

ἐκραταίωσας

ἐν

τῇ 13 Σύ, μὲ τὴν ἀκατανίκητον δύναμίν σου διέρρηξες 13 Σὺ καὶ μόνον σὺ διασχίσας εἰς δύο τὴν Ἐρυθρὰν θάλασσαν

δυνάμει σου τὴν θάλασσαν, σὺ τὴν θάλασσαν καὶ ἐκράτησες ἀκίνητα ἑκατέρωθεν τὰ ἐκράτησας διὰ τῆς δυνάμεώς σου στερεὰ ἑκατέρωθεν ὡς ἄλλα τείχη
συνέτριψας

τὰς

κεφαλὰς

τῶν ὕδατά της, διὰ νὰ διέλθῃ ὁ λαός σου. Σὺ συνέτριψες τὰ ὕδατα. Σὺ καὶ ὄχι ἄλλος τις συνέτριψας τὰς κεφαλὰς τῶν

δρακόντων ἐπὶ τοῦ ὕδατος.

τὰς κεφαλὰς τῶν δρακόντων, τῶν ἀρχηγῶν δηλαδὴ δρακόντων ἐπὶ τοῦ ὕδατος, ὅτε συνέπνιγες εἰς τὰ ὕδατα τῆς Ἐρυθρᾶς
τοῦ αἰγυπτιακοῦ στρατοῦ, καὶ ἔπνιξες αὐτοὺς μαζῆ μὲ θαλάσσης τοὺς ἄρχοντας καὶ σατράπας τῶν Αἰγυπτίων.
τὸν στρατόν των εἰς τὰ ὕδατα.

73,14

Σὺ

συνέθλασας

τὴν 14 Σὺ συνέτριψες τὴν κεφαλὴν τοῦ ἄλλου δράκοντος, 14 Σὺ κατετσάκισες τὴν κεφαλὴν τοῦ δράκοντος, τοῦ σκληροῦ καὶ

κεφαλὴν τοῦ δράκοντας, ἔδωκας τοῦ Φαραώ, καὶ παρέδωκες τὴν χώραν του ὡς βδελυροῦ Φαραώ, καὶ ὅταν ἐρημώθη οὕτω ἡ χώρα του ἀπὸ πᾶσαν
αὐτὸν βρώμα λαοῖς τοῖς Αἰθίοψι.

λάφυρον εἰς τοὺς λαοὺς τῶν Αἰθιόπων.

στρατιωτικὴν δύναμιν, παρέδωκας αὐτὴν λείαν καὶ λάφυρον εἰς τοὺς
λαοὺς τῶν Αἰθιόπων.

73,15 Σὺ διέρρηξας πηγὰς καὶ 15 Σὺ ἔσπασες βράχους καὶ ἀνέβλυσαν πηγαὶ μὲ 15 Σὺ εἰς τὴν ἔρημον διέρρηξας κατάξηρον βράχον, ὥστε ἐξ αὐτοῦ νὰ
σὺ

ποταμοὺς Ἠθάμ.

ἐξήρανας ὕδατα. Σὺ ἐξ ἀντιθέτου ἐξήρανες τοὺς πλουσίους ἀναβλύσουν πηγαὶ καὶ ἄφθονα νερὰ σὰν κατεβασιαὶ χειμεριναί· Σὺ
ποταμοὺς Ἠθάμ καὶ τοὺς ἐστείρευσες.

προκειμένου νὰ διαβοῦν οἱ Ἰσραηλῖται τὸν Ἰορδάνην, ἐξήρανας
πλατεῖς καὶ ἀστείρευτους ποταμούς.

73,16 Σή ἐστιν ἡ ἡμέρα, καὶ σή 16 Ἰδική σου εἶναι ἡ ἡμέρα, ἰδική σου εἶναι καὶ ἡ 16 Ἰδική σου εἶναι ἡ ἡμέρα, ἰδική σου καὶ ἡ νύξ· Σὺ ἐδημιούργησας καὶ
ἐστιν ἡ νύξ, σὺ κατηρτίσω φαῦσιν νύκτα. Σὺ ἐδημιούργησες τὸ φῶς καὶ τὸν ἥλιον.

ἐγκατέστησας τὸ φῶς καὶ τὸν ἥλιον.
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χειμάρρους,

καὶ ἥλιον.
73,17 Σὺ

ἐποίησας

πάντα τὰ 17 Σὺ ἐδημιούργησες ὅλα τὰ ὡραῖα πράγματα τῆς 17 Σὺ ἐποίησας ὅλα τὰ ὡραῖα (Ἄλλη γραφή: Τὰ ὅρια = τὰ ὁροθέσια, τὰ

ὡραῖα τῆς γῆς· θέρος καὶ ἔαρ, σὺ φύσεως, σὺ ἔπλασες τὸ θέρος καὶ τὴν ἄνοιξιν.

πελώρια ὅρη τὰ ἀποτελοῦντα σύνορα τῶν διαφόρων λαῶν. ) ποὺ

ἔπλασας αὐτά.

ὑπάρχουν ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸ θέρος καὶ τὸ ἔαρ, τὰς ὡραίας αὐτὰς ἐποχὰς
τοῦ ἔτους, σὺ τὰς ἐδημιούργησας.

73,18 Μνήσθητι ταύτης· ἐχθρὸς 18 Ἐνθυμήσου, Κύριε, τοῦτο· ὅτι ἐχθρὸς ἄνθρωπος 18 Ἐνθυμήσου καὶ μὴ λησμονήσῃς τοῦτο, ὅπερ θὰ εἴπω· ὁ ἐχθρὸς
ὠνείδισε τὸν Κύριον, καὶ λαὸς ὕβρισε καὶ ἐχλεύασε τὸν Κύριον, καὶ λαός, ἐξ αἰτίας καθύβρισε τὸν Κύριον καὶ ὁ λαὸς κυριευθεὶς λόγῳ τῆς ἀσεβείας του
ἄφρων παρώξυνε τὸ ὄνομά σου.

τῆς ἀσεβείας του ἄμυαλος, ὕβρισε ἐξοργιστικῶς τὸ ὑπὸ ἀφροσύνης ἐβλασφήμησε παραφόρως καὶ προκλητικῶς τὸ ὄνομά
Ὄνομά σου.

σου.

73,19 Μὴ παραδῷς τοῖς θηρίοις 19 Μὴ λοιπὸν παραδώσῃς εἰς τοὺς θηριώδεις αὐτοὺς 19 Μὴ παραδώσης εἰς τοὺς θηριώδεις αὐτοὺς ἀνθρώπους τὴν ζωὴν
ψυχὴν ἐξομολογουμένην σοι, τῶν ἀνθρώπους
ψυχῶν τῶν

πενήτων

τὴν

ζωὴν

ἡμῶν,

οἱ

ὁποῖοι

σὲ ἐκείνων ποὺ σὲ ἀνυμνοῦν καὶ σὲ δοξολογοῦν, τὰς ψυχὰς τῶν πτωχῶν,

σου μὴ δοξολογοῦμεν. Μὴ λησμονήσῃς ἡμᾶς τοὺς πτωχοὺς οἱ ὁποῖοι ἐν ταπεινώσει ἐλπίζουν εἰς σέ, μὴ τὰς λησμονήσῃς εἰς τὸ

ἐπιλάθῃ εἰς τέλος.

καὶ

συντετριμμένους

καὶ

μὴ

μᾶς

ἀφήσῃς

νὰ διηνεκές.

καταστραφῶμεν τελείως.
73,20 Ἐπίβλεψον εἰς τὴν διαθήκην 20 Ρίξε ἕνα βλέμμα εἰς τὴν διαθήκην, τὴν ὁποίαν 20 Ρῖψε τὸ βλέμμα σου ἐπὶ τῆς διαθήκης, τὴν ὁποίαν συνῆψες μετὰ τῶν
σου,

ὅτι

ἐσκοτισμένοι

ἐπληρώθησαν
τῆς

γῆς

οἱ ἔχεις κάμει σὺ μὲ ἡμᾶς. Τιμώρησε τοὺς κακούς, διότι πατριαρχῶν

μας,

διότι

τὰ

σπήλαια,

αἱ χαράδραι καὶ

ἄλλαι

οἴκων ὅλοι οἱ ἀπόμεροι καὶ ἀπόκρυφοι τόποι τῆς χώρας μας συνεσκοτισμέναι ὀπαὶ καὶ σχισμαὶ τῆς ἁγίας γῆς ἔγιναν κρησφύγετα

ἀνομιῶν.

ἐγέμισαν ἀπὸ κακοποιούς, ἔγιναν κρησφύγετα τῆς ληστῶν καὶ ἐγέμισαν ἀπὸ οἴκους ἀνομιῶν.
ἀνομίας.

73,21

Μὴ

ἀποστραφήτω 21

τεταπεινωμένος
κατῃσχυμμένος·

Ἂς

μὴ

γυρίσῃ

πίσω

ταπεινωμένος

καὶ 21 Ἀςμὴ γυρίσῃ ὀπίσω ταπεινωμένος καικατεντροπιασμένος ὁ πτωχὸς

καὶ καταντροπιασμένος ὁ πτωχὸς λαός σου, ὁ ὁποῖος σὲ λαός σου. Ὄχι ἐκεῖνοι, οὐδὲ οἱ πλούσιοι τῆς γῆς, ἀλλ’ ὁ πτωχὸς καὶ ἐν
πτωχὸς

πένης αἰνέσουσι τὸ ὄνομά σου.

καὶ ἱκετεύει. Ἄλλως τε, ὄχι οἱ πλούσιοι ἀλλὰ οἱ πτωχοὶ καὶ ἀθλιότητι ζῶν ἄπορος, αὐτοὶ θὰ ὑμνήσουν τὸ ὄνομά σου.
οἱ ἄποροι, αὐτοὶ θὰ ὑμνολογήσουν τὸ ὄνομά σου.

73,22 Ἀνάστα, ὁ Θεός, δίκασον 22 Σήκω ἐπάνω, ὦ Θεέ, δίκασε τὴν ὑπόθεσίν σου, ποὺ 22 Σήκω ἐπάνω, ὦ Θεέ, καὶ δίκασε τὴν ὑπόθεσίν σου. Ἐν τῷ προσώπῳ
τὴν δίκην σου· μνήσθητι τοῦ εἶναι καὶ ἰδικόν σου ζήτημα. Ἐνθυμήσου τοὺς ἠμῶν ὑβρίζεσαι καὶ βλασφημεῖσαι σύ. Ἐνθυμήσου τὸν ὀνειδισμὸν καὶ
ὅλην τὴν ἡμέραν.

καὶ

τὰς

βλασφημίας,

ποὺ

σοῦ τὰς βλασφημίας, τὰς ὁποίας σοῦ ἀπευθύνουν καθ’ ὅλην τὴν ἡμέραν

ἀπευθύνουν οἱ μωροὶ αὐτοὶ λαοὶ ὅλας τὰς ἡμέρας τῆς αὐτοί, ποὺ ἀπὸ τὴν ἀσέβειάν των ἐσκοτίσθησαν καὶ ἔγιναν ἄφρονες.
ζωῆς των.

73,23 Μὴ ἐπιλάθῃ τῆς φωνῆς τῶν 23 Μὴ λησμονήσῃς, Κύριε, τὴν φωνὴν αὐτῶν, οἱ 23 Μὴ λησμονήσῃς τὴν φωνὴν αὐτῶν ποὺ ταπεινῶς σὲ ἰκετεύουν· ἡ
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ὀνειδισμοῦ σου τοῦ ὑπὸ ἄφρονος χλευασμοὺς

ἱκετῶν σου· ἡ ὑπερηφανία τῶν ὁποῖοι τώρα σὲ ἱκετεύουν. Ἡ ἀλαζονεία ἐκείνων, ποὺ ἀγέρωχος ἀλαζονεία ἐκείνων ποὺ σὲ μισοῦν, ὑπερέβη κάθε ὅριον καὶ
μισούντων σε ἀνέβη διὰ παντός.

σὲ μισοῦν, ἐξεπέρασε κάθε ὅριον, καὶ διαρκῶς διαρκῶς ἀναβαίνει προκλητικὴ μέχρις αὐτοῦ τοῦ ἐν οὐρανοῖς θρόνου
ἀνεβαίνει ἐξοργιστικὴ μέχρις αὐτοῦ τοῦ οὐρανίου σου.
θρόνου σου.

ΨΑΛΜΟΣ 74ος (οδ’)
Γιὰ νὰ ἡμερέψει τὸ βάρβαρο ἀφεντικό, νὰ μὴν βασανίζει τοὺς συνανθρώπους του, τοὺς ὑπαλλήλους
Αρχαίο Κείμενο
74,1

Εξομολογησόμεθά

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα
σοι,

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

ὁ Θὰ σὲ δοξολογήσωμεν, ὦ Θεέ. Θὰ σὲ δοξολογήσωμεν Θὰ σὲ δοξολογήσωμεν ὅλοι μαζί, ὦ Θεέ, θὰ σὲ δοξολογήσωμεν καὶ θὰ

Θεός, ἐξομολογησόμεθά σοι καὶ διὰ τὴν προστασίαν καὶ τὰς εὐεργεσίας, ποὺ μᾶς ἐπικαλεσθῶμεν τὸ ὄνομά σου.
ἐπικαλεσόμεθα τὸ ὄνομά σου.

παρέχεις καὶ θὰ ἐπικαλούμεθα πάντοτε τὸ ἅγιον
Ὄνομά σου.

74,3

Διηγήσομαι

πάντα

τὰ 3 Ἐγὼ προσωπικῶς θὰ διηγηθῶ καὶ θὰ διακηρύττω 3 Ὅπως ἕκαστος ἐξ ἡμῶν οὕτω καὶ ἐγὼ θὰ διηγηθῶ καὶ θὰ διακηρύξω

θαυμάσιά σου, ὅταν λάβω καιρόν· μεταξὺ τῶν ἄλλων τὰς θαυματουργικάς σου ὑπὲρ ὅλα τὰ θαυμάσια, ὅσα πρὸς προστασίαν μας ἐπετέλεσας. Ὅταν θὰ
ἐγὼ εὐθύτητας κρινῶ

ἡμῶν ἐπεμβάσεις. Καὶ ὁ Κύριος ἀπαντᾷ: Ὅταν θὰ ἔλθῃ ὁ ὑπ’ ἐμοῦ ὡρισμένος κατάλληλος καιρός, λέγει ὁ Κύριος, τότε
ἔλθῃ ὁ κατάλληλος καιρός, τότε ἐγὼ θὰ κρίνω καὶ θὰ ἐγὼ θὰ κρίνω καὶ θὰ δικάσω ἐν εὐθύτητι καὶ δικαιοσύνῃ.
δικάσω μὲ εὐθύτητα καὶ δικαιοσύνην.

74,4 Ἐτάκη ἡ γῆ καὶ πάντες οἱ 4 Ἡ γῆ καὶ οἱ κάτοικοί της θὰ λυώσουν ἀπὸ τὸν 4 Ἔλειωσε καὶ ἔχασε τὴν συνοχήν της ἡ γῆ καὶ μετ’ αὐτῆς ὅλοι οἱ
κατοικοῦντες

ἐν

αὐτῇ,

ἐγὼ τρόμον τῶν τιμωριῶν, ποὺ ἐγὼ θὰ στείλω. Ἐγὼ ἔχω κάτοικοί της, ἕνεκα τοῦ τρόμου καὶ τοῦ πανικοῦ ἐκ τῆς ἐπικειμένης

ἐστερέωσα τους στύλους αὐτῆς, ἀκλόνητα στερεώσει τοὺς στύλους τοῦ κόσμου καὶ κρίσεώς μου, ἀλλὰ καὶ λόγῳ τῆς κακίας καὶ τῶν ἀναστατώσεων καὶ
(διάψαλμα).

ἑπομένως δὲν θὰ σαλευθοῦν.

τῶν συνεχῶν πολέμων ποὺ ἐπικρατοῦν εἰς αὐτήν. Παρὰ ταῦτα ὅμως
αὕτη θὰ παραμείνῃ ἀδιάσειστος, διότι ἐγὼ ἰδιοχείρως ἐστερέωσα τοὺς
στύλους καὶ τὰ θεμέλιά τας.

74,5 Εἶπα τοῖς παρανομοῦσι· μὴ 5 Ἔπειτα ἀπὸ τὴν διακήρυξιν αὐτὴν τοῦ Θεοῦ ὁ 5 Μετὰ τοὺς λόγους τούτους τοῦ Θεοῦ εἶπα καὶ ἐγὼ εἰς τοὺς
καὶ

τοῖς ψαλμῳδὸς λέγει: Εἶπα, λοιπόν, καὶ ἐγὼ εἰς τοὺς παραβαίνοντας τὸν νόμον του· Μὴ παρανομεῖτε. Καὶ εἰς τοὺς

ἁμαρτάνουσι· μὴ ὑψοῦτε κέρας,

παρανόμους· μὴ παρανομεῖτε πλέον. Καὶ εἰς τοὺς ἁμαρτάνοντας ἀσεβῶς εἶπον· Μὴ ὑψώνετε ἀλαζονικῶς καὶ αὐθαδῶς
ἁμαρτωλούς· μὴ ἁμαρτάνετε καὶ μὴ σηκώνετε τὸ τὴν δύναμίν σας.
μέτωπόν σας.
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παρανομεῖτε,

74,6 μὴ ἐπαίρετε εἰς ὕψος τὸ κέρας 6 Μὴ ὑψώνετε ἐγωϊστικῶς τὴν δύναμίν σας καὶ μὴ 6 Μὴ σηκώνετε ὑψηλὰ τὴν δύναμιν σας, ὡσὰν αὕτη νὰ ἦτο ἀήττητος
ὑμῶν καὶ μὴ λαλεῖτε κατὰ τοῦ ἀλαζονεύεσθε
Θεοῦ ἀδικίαν.

δι'

αὐτήν.

Μὴ

προβάλλετε

μὲ καὶ ἄθραυστος, καὶ μὴ λέγετε λόγους ἀδίκους, βλασφήμους καὶ

ἀλαζονείαν τὴν ἰσχύν σας καὶ καταφέρεσθε ἀδίκως ἀσεβεῖς κατὰ τοῦ Θεοῦ, ὡς νὰ θέλετε νὰ ἀναμετρηθῆτε μὲ αὐτόν.
ἐναντίον τοῦ παντοδυνάμου Θεοῦ.

74,7 Ὅτι οὔτε ἐξ ἐξόδων οὔτε ἀπὸ 7 Διότι σωτηρία καὶ διαφυγή σας δὲν ὑπάρχει οὔτε 7 Διότι εἶσθε ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη ἐγκεκλεισμένοι ἐν τῇ παλάμῃ του καὶ
δυσμῶν οὔτε ἀπὸ ἐρήμων ὀρέων, ἀπὸ ἀνατολῶν, οὔτε ἀπὸ δυσμῶν, οὔτε ἀπὸ τὰς δὲν δύνασθε νὰ διαφύγετε οὔτε ἐξ ἀνατολῶν, ὁπόθεν αἱ ἔξοδοι τοῦ
ἐρήμους ὀρεινὰς περιοχάς, ποὺ εὑρίσκονται πρὸς ἡλίου, οὔτε ἐκ δυσμῶν, οὔτε ἀπὸ τοὺς πετρώδεις καὶ ἐρημικοὺς τόπους,
νότον.

ποὺ ἐκτείνονται πρὸς νότον τῆς Παλαιστίνης.

74,8 ὅτι ὁ Θεὸς κριτὴς ἐστι, τοῦτον 8 Διότι ὁ Θεὸς εἶναι κριτής, κύριος τοῦ σύμπαντος, καὶ 8 Διότι ὁ Θεὸς εἶναι κριτῆς καὶ δικάζει, καὶ κατὰ τὴν δικαιοσύνην
ταπεινοῖ καὶ τοῦτον ὑψοῖ.

ἄλλον ἐν τῇ παντοδυναμίᾳ του ἀνυψώνει, ἄλλον δὲ αὐτοῦ ταπεινώνει καὶ ἐξευτελίζει τοῦτον, καὶ ὑψώνει καὶ δοξάζει
ταπεινώνει.

ἐκεῖνον.

74,9 Ὅτι ποτήριον ἐν χειρὶ Κυρίου 9 Καὶ τοῦτο, διότι εἰς τὸ χέρι τοῦ Κυρίου ὑπάρχει 9 Διότι ὑπάρχει εἰς τὴν χεῖρα τοῦ Κυρίου ποτήριον γεμᾶτον ἀπὸ οἶνον
οἴνου

ἀκράτου

κεράσματος,

καὶ

πλῆρες ποτήρι γεμᾶτο ἀπὸ ἀνόθευτον, χωρὶς νερό, δριμύτατο ἀνόθευτον καὶ χωρὶς νερόν, πλῆρες ποτοῦ, τὸ ὁποῖον κερνᾷ εἰς τοὺς
ἔκλινεν

ἐκ κρασί, πότισμα διὰ κάθε ἁμαρτωλόν. Ὁ Κύριος κλίνει ἁμαρτωλοὺς καὶ ἔχει οὕτω προχείρους καὶ γεμάτας τὰς τιμωρίας του

τούτου εἰς τοῦτο, πλὴν ὁ τρυγίας τὸ

ποτήριον

αὐτοῦ οὐκ ἐξεκενώθη, πίονται περιεχόμενόν
πάντες οἱ ἁμαρτωλοὶ τῆς γῆς·

τοῦτο

καὶ

προσφέρει

τὸ

πικρὸν κατ' αὐτῶν. Καὶ κλίνει τὸ ποτήριον τοῦτο ἀπὸ τὸ στόμα αὐτὸ εἰς τὸ

του

τώρα

μένεις

τοῦτον

τὸν στόμα ἐκεῖνο. Πλὴν δὲν ἐξεκενώθη ὁλοτελῶς τὸ ποτήριον τοῦτο, ὥστε

ἁμαρτωλόν, ἄλλοτε εἰς ἐκεῖνον. Τὸ πικρὸν ὅμως νὰ ἐκκενωθῇ καὶ τὸ δριμύτατον καὶ πικρότατον κατακάθισμα ποὺ
περιεχόμενον τοῦ ποτηρίου, παρ' ὅλα τὰ ποτίσματα, εὑρίσκεται εἰς τὸν πυθμένα του. Μένει τοῦτο, καὶ θὰ πίουν ἐξ αὐτοῦ
δὲν ἐξεκενώθη θὰ πιοῦν ἐν καιρῷ ὅλοι οἱ ἁμαρτωλοὶ δοκιμάζοντες ἄκρατον καὶ αὐστηρὰν τιμωρίαν ὅλοι οἱ ἁμαρτωλοὶ τῆς
τοῦ κόσμου καὶ θὰ τιμωρηθοῦν.

γῆς, οἱ πεισμόνως παραμένοντες ἀδιόρθωτοι.

74,10 ἐγὼ δὲ ἀγαλλιάσομαι εἰς τὸν 10 Τότε δὲ καὶ ἐγώ, ὅταν θὰ βλέπω νὰ τιμωροῦνται οἱ 10 Ἐγὼ ὅμως μετὰ τῆς συναγωγῆς τῶν φοβουμένων τὸν Κύριον θὰ
αἰῶνα, ψαλῶ τῷ Θεῷ Ἰακώβ· καὶ ἀμετανόητοι ἁμαρτωλοί, θὰ σκιρτῶ πάντοτε ἀπὸ σκιρτῶ ἐξ ἀγαλλιάσεως, αἰωνίως θὰ ψάλλω ὕμνον εἰς τὸν Θεὸν τοῦ
πάντα τὰ κέρατα τῶν ἁμαρτωλῶν δικαίαν χαρὰν καὶ ἀγαλλίασιν καὶ θὰ ὑμνολογῶ τὸν Ἰακὼβ καὶ διὰ τῆς βοηθείας καὶ προστασίας του θὰ συντρίψω ὅλα τὰ
συνθλάσω, καὶ ὑψωθήσεται τὰ Θεὸν τοῦ Ἰσραήλ. Καὶ ὁ Θεὸς διαβεβαιώνει: Ναί, θὰ κέρατα καὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ θὰ ὑψωθοῦν
συντρίψω ὅλας τὰς δυνάμεις τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ θὰ ἔνδοξα καὶ ἀήττητα τὰ κέρατα καὶ αἱ δυνάμεις τοῦ δικαίου καὶ
ὑψώσω τὰς δυνάμεις τῶν δικαίων ἀνθρώπων.

εὐσεβοῦς ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ.

211/411

κέρατα τοῦ δικαίου.
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ΨΑΛΜΟΣ 75ος (οε’)
Σὲ μητέρα ποὺ φοβᾶται στὴ γέννα της, γιὰ νὰ τὴν ἐνθαρρύνει καὶ νὰ τὴν προστατέψει ὁ Θεός.
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

75,1 Γνωστὸς ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ Γνωστὸς εἶναι, ὁ Θεὸς εἰς τὴν Ἰουδαίαν, μέγα καὶ Απεκαλύφθη καὶ γνωστὸς ἐγένετο τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ Θεὸς διὰ τῆς
Θεός, ἐν τῷ Ἰσραήλ μέγα τὸ πολυύμνητον εἶναι τὸ Ὄνομά του μεταξὺ τῶν θαυμαστῆς προστασίας τοῦ λαοῦ του, μέγα καὶ ὑμνητὸν κατέστησε τὸ
ὄνομα αὐτοῦ.

Ἰσραηλιτῶν.

ὄνομά του ἐν μέσῳ τοῦ Ἰσραήλ.

75,3 Καὶ ἐγενήθη ἐν εἰρήνῃ ὁ 3 Εἰρήνη ἐπεκράτησεν εἰς τὸν τόπον του, εἰρήνη 3 Καὶ ἐν Σαλήμ, τῇ εἰρηνικῇ πόλει τῆς Ἱερουσαλήμ, ἐξελέγη ὑπ’ αὐτοῦ
τόπος

αὐτοῦ,

καὶ

τὸ ὑπάρχει εἰς τὸ κατοικητήριόν του, εἰς τὴν Σιών.

ὁ τόπος τῆς διαμονῆς του καὶ τὸ κατοικητήριόν του ἐν Σιών.

κατοικητήριον αὐτοῦ ἐν Σιών.
75,4 Ἐκεῖ συνέτριψε τὰ κράτη τῶν 4 Διότι εἰς τὴν πόλιν καὶ τὴν χώραν αὐτὴν συνέτριψε 4 Ἐκεῖ συνέτριψε τὰ κραταιὰ τόξα καὶ τὰς μακρὰς ἀσπίδας καὶ τὰ ξίφη
τόξων, ὅπλον καὶ ρομφαίαν καὶ τὰ πανίσχυρα τόξα τῶν ἐχθρῶν, ὅπλα καὶ ξίφη καὶ καὶ τὰς πολεμικὰς ἐπιχειρήσεις τῶν Ἀσσυρίων.
πόλεμον. (διάψαλμα) .

πολεμικὰς ἐπιχειρήσεις.

75,5 Φωτίζεις σὺ θαυμαστῶς ἀπὸ 5 Ὅπως ὁ ἥλιος ἀπὸ τὰ αἰωνόβια ὄρη σκορπίζει τὸ 5 Ἀπὸ τὰ αἰώνια καὶ ἀγήραστα βουνά μας φωτίζεις σύ, ὡς ἥλιος
ὀρέων αἰωνίων·

φῶς του εἰς ἀνθρώπους, ἔτσι καὶ σύ, Κύριε, κατὰ πανθαύμαστος καὶ γεμίζεις ὅλα μὲ τὸ φῶς τῆς χαρᾶς καὶ τῆς ἐλπίδος.
θαυμαστὸν τρόπον φωτίζεις μὲ τὸ φῶς τῆς ἀληθείας
τοὺς καλοπροαίρετους.

75,6

ἐταράχθησαν

πάντες

οἱ 6 Ὅλοι οἱ ἐχθροί σου καὶ ἐχθροί μας, οἱ ἀσύνετοι κατὰ 6 Κατελήφθησαν ἀπὸ ταραχὴν ὅλοι οἱ ἀσύνετοι κατὰ τὴν καρδίαν·

ἀσύνετοι τῇ καρδίᾳ, ὕπνωσαν τὴν καρδίαν Ἀσσύριοι ἐκοιμήθησαν τὸν αἰώνιον εὐθὺς ὡς ἐπεφάνης λυτρωτής μας ἀπὸ τοὺς κινδύνους καὶ τὰ λυπηρά,
ὕπνον αὐτῶν καὶ οὐχ εὗρον οὐδὲν ὕπνον τοῦ θανάτου καὶ ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἄνδρες, οἱ ὁποῖοι αὐτοὶ κατελήφθησαν πρὸ τῶν τειχῶν τῆς Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ τὸν βαρὺν
πάντες οἱ ἄνδρες τοῦ πλούτου ἐπεθύμησαν νὰ λαφυραγωγήσουν τὴν Ἱερουσαλὴμ ὕπνον τῶν καὶ ἐπειδὴ τότε ἐλάβομεν ἡμεῖς καιρὸν νὰ τοὺς
ταῖς χερσὶν αὐτῶν.

διὰ νὰ πλουτίσουν, ὅταν ἀπέθαναν, δὲν εἶχαν εἰς τὰ λαφυραγωγήσωμεν, ὅλοι οἱ ἄνδρες τοῦ πλούτου καὶ τῆς ἰσχύος, οἱ περὶ
χέρια των τίποτε ἀπὸ ὅσα εἶχαν ἐπιθυμήσει.

τὸν ἄρχοντα τῶν Ἀσσυρίων, δὲν εὗρον τίποτε εἰς τὰς χεῖρας των, διότι
τὰ ἔχασαν ὅλα.

Ἰακώβ,

ἐνύσταξαν

οἱ Κύριε τοῦ ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ, κατελήφθησαν ἀπὸ ἐνύσταξαν καὶ κατελήφθησαν ἀπὸ νάρκην αὐτοί, ποὺ εἶχον ἐπιβῆ ἐπὶ

ἐπιβεβηκότες τοῖς ἰπποις.

ὑπνηλίαν καὶ νάρκην, ἀνίκανοι νὰ πολεμήσουν οἱ τῶν ἵππων, καὶ ἤλπιζον ὅτι διὰ τοῦ ἱππικοῦ των θὰ κατασυνέτριβον τὰ
ἔφιπποι αὐτοὶ ἐχθροί σου.

75,8

Σὺ

φοβερὸς

εἶ,

καὶ

πάντα.

τίς 8 Σὺ εἶσαι τρομερός· καὶ ποιὸς δύναται νὰ ἀντισταθῇ 8 Σὺ εἶσαι φοβερός· καὶ ποῖος δύναται νὰ σοῦ ἀντισταθῇ, ὅταν ἐκραγῇ
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75,7 Ἀπὸ ἐπιτιμήσεώς σου, ὁ Θεὸς 7 Μόνον μὲ μὶαν ἰδικήν σου ἐπίπληξιν, ὦ Θεὲ καὶ 7 Μὲ τὴν ἁπλῆν ἐπίπληξιν καὶ ἐπιτίμησίν σου, ὦ Θεὲ τοῦ Ἰακώβ,

ἀντιστήσεταί σοι; Ἀπὸ τότε ἡ εἰς σὲ ἀπὸ τὴν στιγμήν, κατὰ τὴν ὁποίαν θὰ ἀνάψῃ ἡ ἡ ὀργή σου;
ὀργή σου.

ὀργή σου;

75,9 Ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἠκούτισας 9 Ἀπὸ τὸν οὐρανὸν ἐβροντοφώνησες καὶ ἔκαμες 9 Ἀπὸ τὸν οὐρανὸν κατέστησας ἀκουστὴν τὴν καταδικαστικήν σου
κρίσιν, γῆ ἐφοβήθη καὶ ἡσύχασεν ἀκουστὴν τὴν δικαίαν καταδικαστικήν σου ἀπόφασιν ἀπόφασιν· ἡ γῆ μὲ ὅλους τοὺς κατοίκους της ἐφοβήθη, καὶ
ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν. Ἡ γῆ ὁλόκληρος ἐφοβήθη, ἡ δὲ ἐπεκράτησεν ἀμέσως σιγὴ καὶ ἡσυχία ἵνα ἀκούσουν τὴν θείαν
Ἰουδαία ἡσύχασεν ἀπὸ τοὺς πολέμους.

ἐτυμηγορίαν,

75,10 ἐν τῷ ἀναστῆναι εἰς κρίσιν 10 Διότι, σὺ ὁ Κύριος, ἠγέρθης εἰς καταδίκην τῶν 10 ὅταν ἠγέρθη διὰ νὰ δικάσῃ ὁ Θεός, διὰ νὰ σώσῃ ὅλους τοὺς
τὸν Θεὸν τοῦ σῶσαι πάντας τοὺς ἐχθρῶν σου, διὰ νὰ σώσῃς ὅλους τοὺς πραεῖς καὶ φιλησύχους καὶ πράους τῆς γῆς.
πραεῖς τῆς γῆς. (διάψαλμα).

ταπεινοὺς δούλους τῆς χώρας, ἡμᾶς τοὺς Ἰουδαίους.

75,11 Ὅτι ἐνθύμιον ἀνθρώπου 11 Ἔτσι δὲ κάθε ἀνθρωπίνη σκέψις καὶ καρδία, ὄχι 11 Κανεὶς τότε δὲν θὰ τολμήσῃ νὰ ἀνοίξῃ τὸ στόμα του. Διότι τὰ
ἐξομολογήσεταί

σοι,

καὶ μόνον τῶν πιστῶν εἰς σὲ ἀλλὰ καὶ αὐτῶν ἀκόμη τῶν σχέδια καὶ αἱ ἐνθυμήσεις παντὸς ἀνθρώπου καὶ αὐταὶ ἀκόμη αἱ κακαί,

ἐγκατάλειμμα ἐνθυμίου ἑορτάσει ἐχθρῶν σου, θὰ ἔχῃ μεταστραφῆ εἰς δοξολογίαν σου· θὰ ἔχουν στραφῇ ὑπὸ τῆς πανσοφίας σου πρὸς ὑπηρεσίαν τῶν βουλῶν
σοι.

καὶ τὰ ὑπολείμματα ἀκόμη τῶν πικρῶν ἀναμνήσεων, σου καὶ θὰ μετατραποῦν πρὸς δοξολογίαν σου, καὶ ὅ,τι ἀπομείνῃ ὡς
ὅπως καὶ οἱ ἀπομένοντες ἐχθροί, θὰ πανηγυρίσουν λείψανον ἀπὸ τὰς σκέψεις καὶ ἐνθυμήσεις ταύτας, θὰ ἀποβῇ εἰς
πρὸς δόξαν σου.

ἐορτασμὸν καὶ ἐξύμνησίν σου.

75,12 Εὔξασθε καὶ ἀπόδοτε Κυρίῳ 12 Σεῖς, λοιπόν, οἱ εὐσεβεῖς Ἰουδαῖοι, κάμετε τάματα 12 Ποιήσατε εὐχὰς καὶ ταξίματα καὶ ἀποδώσατε ταύτας ὡς χρέος
τῷ Θεῷ ἡμῶν· πάντες οἱ κύκλῳ πρὸς τὸν Κύριον καὶ ἀποδώσατέ τα πρὸς αὐτὸν ὡς ὀφειλόμενον εἰς τὸν Κύριον τὸν Θεόν μας. Πάντες οἱ κυκλοῦντες
αὐτοῦ οἴσουσι δῶρα

χρέος ὀφειλόμενον. Καὶ ὅλοι ἐπίσης οἱ γύρω ἀπὸ τὴν αὐτὸν λαοὶ θὰ φέρουν δῶρα διὰ νὰ τὸν ἐξευμενίσουν·
χώραν του λαοὶ θὰ προσφέρουν δῶρα πρὸς αὐτόν.

75,13

τῷ

φοβερῷ

ἀφαιρουμένω
ἀρχόντων,

καὶ 13 Πρὸς τὸν φοβερὸν Κύριον, ὁ ὁποῖος ἀφαιρεῖ τὴν 13 θὰ φέρουν δῶρα εἰς τὸν φοβερὸν καὶ ἀφαιροῦντα χωρὶς δυσκολίαν

πνεύματα ἀναπνοὴν καὶ ζωὴν τῶν ἀρχόντων, εἰς τὸν φοβερὸν τινὰ τὰ φυσήματα καὶ τὰς ζωὰς τῶν ἀρχόντων καὶ ἰσχυρῶν, τὸν

φοβερῷ

παρὰ

τοῖς δι' ὅλους τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς.

φοβερὸν εἰς τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς.

βασιλεῦσι τῆς γῆς.

ΨΑΛΜΟΣ 76ος (οστ’)

Αρχαίο Κείμενο
76,1

Φωνῇ

μου

πρὸς

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

Κύριον Μὲ φωνὴν ἰσχυρὰν ἔκραξα πρὸς τὸν Κύριον, μὲ Υψωσα τὴν φωνήν μου πρὸς τὸν Κύριον καὶ ἔκραξα πρὸς αὐτόν,
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Ὅταν δὲν ὑπάρχει κατανόηση μεταξὺ γονέων καὶ παιδιῶν, νὰ τοὺς φωτίσει ὁ Θεός, γιὰ νὰ ἀκοῦνε τὰ παιδιὰ τοὺς γονεῖς καὶ οἱ γονεῖς νὰ δείχνουν ἀγάπη.

ἐκέκραξα, φωνή μου πρὸς τὸν ἔντονον τὴν φωνὴν ἐπεκαλέσθην τὸν Θεὸν καὶ ἐπεκαλέσθην μετὰ φωνῆς ἰσχυρᾶς τὸν Θεὸν καὶ δὲν ἐκώφευσεν, ἀλλ’
Θεόν, καὶ προσέσχε μοι.

ἐκεῖνος ἐπρόσεξε τὴν δέησίν μου.

ἔδωκε προσοχὴν εἰς τὴν δέησίν μου!

76,3 Ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς μου τὸν 3 Εἰς περίοδον μεγάλης θλίψεώς μου μὲ πόθον πολὺν 3 Κατὰ τὴν ἡμέραν, κατὰ τὴν ὁποίαν κατειχόμην ὑπὸ θλίψεως, μὲ
Θεὸν ἐξεζήτησα, ταῖς χερσί μου κατέφυγα πρὸς τὸν Θεόν. Καὶ κατὰ τὰς νύκτας πόθον πολὺν ἐζήτησα τὸν Θεόν, μὲ ἐκτεταμένας πρὸς αὐτὸν τὰς
νυκτὸς ἐναντίον αὐτοῦ, καὶ οὐκ ὕψωνα ἰκετευτικῶς τὰς χεῖρας μου πρὸς αὐτὸν καὶ δὲν χεῖρας μου κατὰ τὴν νύκτα τὸν ἐπεκαλέσθην καὶ δὲν ἠπατήθην, οὔτε
ἠπατήθην·

ἀπηνήνατο διεψεύσθην εἰς τὰς ἐλπίδας μου. Λόγῳ τῆς πολλῆς καὶ διεψεύσθησαν αἱ πρὸς αὐτὸν ἐλπίδες μου· λόγῳ τῆς πολλῆς μου

παρακληθῆναι ἡ ψυχή μου.

βαρείας θλίψεώς μου, ἡ ψυχή μου ἠρνεῖτο καὶ θλίψεως ἀπεστρέφετο πᾶσαν παρηγορίαν καὶ ἠρνεῖτο ἐπιμόνως ἔστω
ἀπεστρέφετο κάθε παρηγορίαν.

καὶ ἐπὶ μικρὸν νὰ παρηγορηθῇ ἡ ψυχή μου.

76,4 Ἐμνήσθην τοῦ Θεοῦ καὶ 4 Κάθε φορὰν ὅμως ποὺ κατὰ τὸ διάστημα τῆς 4 Ἐνεθυμήθην τὸν Θεὸν καὶ συλλογιζόμενος, ὅτι εἶναι μέγας ὁ Κύριος
εὐφράνθην·

ἠδολέσχησα,

ὠλιγοψύχησε

τὸ

πνεῦμά

(διάψαλμα).

καὶ θλίψεώς μου ἐνεθυμούμην τὸν Κύριον, εὕρισκα καὶ δυνατὸν νὰ λύσῃ τὰς συμφοράς μου, ηὐφράνθην. Ὁσάκις ὅμως
μου. γαλήνην καὶ χαράν. Ἀλλ' ὅταν ἐνέστρεφα τὸ βλέμμα συνεκέντρωσα τὴν σκέψιν μου καὶ ἐμελέτησα καθ’ ἑαυτὸν ἐπὶ τῶν
μου

καὶ

ἐνεβάθυνα

εἰς

τὴν

συμφοράν

μου, δοκιμασιῶν τοῦ βίου, ὠλιγοψύχησε τὸ πνεῦμα μου καὶ ἐμελαγχόλησα.

ἐλιποψυχοῦσε τὸ πνεῦμα μου.
76,5 Προκατελάβοντο φυλακὰς οἱ 5 Ἄγρυπνα ἔμεναν τὰ μάτια μου ὅλην τὴν νύκτα καὶ 5 Παρέμεινα ἄγρυπνος καθ’ ὅλην τὴν νύκτα καὶ προέλαβον ἄγρυπνοι
ὀφθαλμοί μου, ἐταράχθην καὶ ἐπρολάμβαναν
οὐκ ἐλάλησα.

τὰς

ἀλλαγὰς

τῶν

νυκτερινῶν οἱ ὀφθαλμοί μου τὰς ὥρας τῶν διαφόρων φυλακῶν τῆς νυκτός, κατὰ

φρουρῶν. Κατὰ τὰς ἀϋπνίας μου αὐτὰς μὲ ἐτάρασσεν τὰς ὁποίας ἔρχεται τὸ ἓν φυλάκων τῶν στρατιωτῶν νὰ ἀντικαταστήσῃ
ἡ σκέψις τῆς θλίψεώς μου καὶ ἔμεινα σιωπηλός.

76,6

Διελογισάμην

ἀρχαίας,

καὶ

ἔτη

τὸ ἄλλο· κατελήφθην ὑπὸ ταραχῆς καὶ παρέμεινα σιωπηλός.

ἡμέρας 6 Ἐσκέφθην ἔπειτα παλαιὰς ἐνδόξους ἡμέρας τοῦ 6

Διελογίσθην

παλαιὰς

ἐνδόξους

ἡμέρας,

ὅτε

θριαμβευτικῶς

αἰώνια ἔθνους μας. Ἐνεθυμήθην αἰώνια ἔτη, παναρχαίας ἠλευθερώθη ὁ Ἰσραὴλ διὰ τοῦ Μωϋσέως καὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ, καὶ

ἐμνήσθην καὶ ἐμελέτησα·

ἐποχάς, καὶ ἐβυθίσθην εἰς τὴν μελέτην αὐτῶν.

ἐνεθυμήθην ἔτη πρὸ πολλοῦ περασμένα καὶ πολὺ ἀρχαῖα καὶ
ἀπερροφήθην ἀπὸ τὴν μελέτην καὶ θεωρίαν αὐτῶν.

76,7 νυκτὸς μετὰ τῆς καρδίας μου 7 Κατὰ τὰς νύκτας τῆς αὐπνίας μου ἐσκεπτόμουν καὶ 7 Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς νυκτὸς παρεδόθην μὲ τὸ ἐσωτερικόν μου εἰς
ἠδολέσχουν,
πνεῦμά μου.

καὶ

ἔσκαλλε

τὸ ἐφιλοσοφοῦσα. Τὸ πνεῦμα μου ἐσκάλιζε παλαιὰ καὶ ρεμβασμοὺς καὶ σκέψεις, καὶ ἐσκάλιζε τὸ πνεῦμα μου δι’ ἐρεύνης καὶ
σύγχρονα γεγονότα.

μελέτης βαθείας.

76,8 Μὴ εἰς τοὺς αἰῶνας ἀπώσεται 8 Ἐσκέφθην μεταξὺ τῶν ἄλλων, μήπως τάχα ὁ Κύριος 8 Καὶ εἶπα· μήπως διὰ παντὸς καὶ αἰωνίως θὰ μᾶς ἀπωθῇ ὁ Κύριος καὶ
εὐδοκῆσαι ἔτι;

ἐγκαταλείψῃ τελείως καὶ δὲν θὰ θελήσῃ ποτὲ πλέον καὶ εὐαρεσκείας του;
νὰ δείξῃ πρὸς ἡμᾶς τὴν εὐμένειάν του καὶ τὴν
προστασίαν του;
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Κύριος καὶ οὐ προσθήσει τοῦ θὰ μᾶς ἀπομακρύνῃ ἀπὸ κοντά του, θὰ μᾶς δὲν θὰ προσθέσῃ καὶ νέας ἀκόμη ἐκδηλώσεις τῆς πρὸς ἡμᾶς εὐμενείας

76,9 Ἢ εἰς τέλος τὸ ἔλεος αὐτοῦ 9 Μήπως ἔχει ἀποκόψει ἐξ ὁλοκλήρου τὸ ἔλεός του 9 Ἢ μήπως θὰ ἀποκόψῃ τελειωτικῶς καὶ ὁριστικῶς τὴν πρὸς ἡμᾶς
ἀποκόψει; Συνετέλεσε ρῆμα ἀπὸ ἀπὸ ἡμᾶς; Ἔθεσε τέρμα εἰς τὰς ὑποσχέσεις τῆς ἔκχυσιν τοῦ ἐλέους του; Ἠκύρωσε λοιπὸν καὶ περιώρισε τὸ ρῆμα τῆς
γενεᾶς εἰς γενεάν;

διαθήκης του ἀπὸ τὰς ἀρχαίας γενεὰς μέχρι τῆς ὑποσχέσεώς του καὶ διαθήκης του εἰς τὸ χρονικὸν διάστημα, ποὺ
ἰδικῆς μας, ὥστε νὰ παύσωμεν πλέον ἡμεῖς νὰ εἴμεθα ἐπέρασεν ἀπὸ τὴν γενεὰν ἐκείνην ἕως τὴν σημερινὴν γενεάν, ὥστε νὰ
ὁ ἐκλεκτὸς καὶ περιούσιος λαός του;

παύσωμεν πλέον νὰ εἴμεθα ὁ ἐκλεκτὸς καὶ προστατευόμενος ὑπ’
αὐτοῦ λαός του;

76,10

Μὴ

ἐπιλήσεται

τοῦ 10 Μήπως ὁ Θεὸς θὰ λησμονήσῃ τὴν εὐσπλαγχνίαν 10 Μήπως θὰ λησμονήση ὁ Θεὸς νὰ μᾶς εὐσπλαγχνισθῇ καὶ νὰ δείξῃ

οἰκτειρῆσαι ὁ Θεός; Ἢ συνέξει ἐν του πρὸς ἡμᾶς; Μήπως θὰ συγκρατήσῃ καὶ θὰ πρὸς ἡμᾶς τοὺς οἰκτιρμούς του; Ἢ ἕνεκα τῆς ὀργῆς του θὰ συμπνίξῃ
τῇ ὀργῇ αὐτοῦ τοὺς οἰκτιρμοὺς ἀναστείλῃ μὲ τὴν ὀργήν του τὸ ἔλεός του;

καὶ θὰ συγκρατήσῃ τοὺς οἰκτιρμούς του;

αὐτοῦ; (διάψαλμα).
76,11 Καὶ εἶπα· νῦν ἠρξάμην, αὕτη 11 Εἶπα ἐν συνεχείᾳ ἀπὸ μέσα μου: Τώρα ἀρχίζω νὰ 11 Καὶ εἶπα· Τώρα ἤρχισα να ἐννοῶ. Αὐτὴ ἡ ἀλλοίωσις καὶ μεταβολή,
ἡ

ἀλλοίωσις

τῆς

δεξιᾶς

τοῦ ἐννοῶ. Ἡ μεταβολὴ αὐτὴ τῆς καταστάσεώς μας εἶναι τὴν ὁποίαν ὑπέστη τὸ ἔθνος μου, εἶναι ἔργον τῆς δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου,

Ὑψίστου.
76,12

ἔργον τῆς δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου Θεοῦ μας.

Ἐμνήσθην

τῶν

καὶ ἐγένετο πρὸς τὸ καλόν μας.

ἔργων 12 Διότι ἐνεθυμήθην ἀπὸ ἀρχαίων χρόνων τὰ ἔργα 12 Ἐνεθυμήθην τὰ ἔργα τοῦ Κυρίου. Διότι θὰ ἐνθυμηθῶ τὰ θαυμάσιά

Κυρίου, ὅτι μνησθήσομαι ἀπὸ τῆς τοῦ Κυρίου. Τὰ ἐπαναφέρω καὶ θὰ ἐπαναφέρω εἰς τὴν σου ἐξ ἀρχῆς.
ἀρχῆς τῶν θαυμασίων σου

μνήμην μου τὰ θαυμάσια ἔργα σου ἀπ' ἀρχῆς.

76,13 καὶ μελετήσω ἐν πᾶσι τοῖς 13 Θὰ μελετήσω μὲ πολλὴν προσοχὴν καὶ σύνεσιν 13 Καὶ θὰ μελετήσω ἐν ἐκτάσει ὅλα τὰ ἔργα σου καὶ θὰ ἐμβαθυύνω
ἔργοις

σου

καὶ

ἐν

τοῖς ὅλα τὰ ἔργα σου. Θὰ ἐμβαθύνω εἰς τὰ ὁλόλαμπρα καὶ σκεπτόμενος καὶ μελετῶν ὅλας τὰς θαυμαστὰς ἐπινοήσεις τῆς

ἐπιτηδεύμασί σου ἀδολεσχήσω.

ἔνδοξα κατορθώματά σου.

ἀγαθότητός σου καὶ τὰ σοφὰ κατορθώματά σου.

76,14 Ὁ Θεός, ἐν τῷ ἁγίῳ ἡ ὁδός 14 Ὦ Θεέ, ἅγιος εἶναι ὁ τρόπος τῆς συμπεριφορᾶς σου 14 Ὦ Θεέ, μὲ ἁγιότητα συμπεριφέρεσαι καὶ ἅγια εἶναι ἡ διαγωγή σου
σου· τίς Θεὸς μέγας ὡς ὁ Θεὸς πρὸς ἡμᾶς. Ποιὸς ἄλλος Θεὸς εἶναι μέγας, ὅπως εἶσαι καὶ ἐν ἁγιότητι κυβερνᾷς· ποῖος ἄλλος θεὸς εἶναι μεγάλος ὅπως ὁ
ἡμῶν;

σὺ ὁ Θεός μας;

Θεός μας;

76,15 Σὺ εἶ ὁ Θεὸς ὁ ποιῶν 15 Σὺ εἶσαι ὁ Θεός μας, ὁ ὁποῖος ἔκαμες καὶ κάμνεις 15 Σὺ εἶσαι ὁ μόνος Θεός, ὁ ὁποῖος ποιεῖς θαυμάσια καὶ καταπληκτικὰ
θαυμάσια,

ἐγνώρισας

ἐν

τοῖς τόσον

λαοῖς τὴν δυναμίν σου·

θαυμαστὰ

ἔργα,

ὥστε

καὶ

εἰς

τοὺς ἔργα· κατέστησας περιφανῶς γνωστὴν ἐν μέσῳ τῶν λαῶν τὴν δύναμίν

εἰδωλολατρικοὺς ἀκόμη λαοὺς νὰ καθιστᾷς γνωστὴν σου.

76,16 ἐλυτρώσω ἐν τῷ βραχίονί 16 Σύ, ἠλευθέρωσες τὸν ἰσραηλιτικὸν λαόν σου, τοὺς 16 Ἀπηλευθέρωσας ἐκ τῆς δουλείας διὰ τῆς ἀκαταγωνίστου δυνάμεώς
σου τὸν λαόν σου, τοὺς υἱοὺς ἀπογόνους τοῦ πατριάρχου Ἰακὼβ καὶ Ἰωσήφ, ἀπὸ σου τὸν λαόν σου, τοὺς ἀπογόνους τοῦ Ἰακὼβ καὶ τοῦ Ἰωσήφ.
Ἰακὼβ καὶ Ἰωσήφ. (διάψαλμα).

τὴν σκληρὰν δουλείαν τῶν Αἰγυπτίων.
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τὴν μεγάλην σου δύναμιν.

76,17 Εἴδοσάν σε ὕδατα, ὁ Θεός, 17 Τὰ ὕδατα τῆς Ἐρυθρᾶς Θαλάσσης σὲ εἶδαν, ὦ Θεέ, 17 Σὲ εἶδαν τὰ ὕδατα τῆς Ἐρυθρᾶς θαλάσσης, ὦ Θεέ. Σὲ εἶδαν τὰ
εἴδοσάν

σε

ἐφοβήθησαν,

ὕδατα

καὶ ἄλλοτε, σὲ εἶδαν αὐτὰ τὰ ὕδατα καὶ ἐτρόμαξαν. ὕδατα καὶ ἐφοβήθησαν, ἐταράχθησαν τὰ κατώτατα βάθη τῆς

ἐταράχθησαν Ἐταράχθησαν τὰ κατώτατα βάθη τῆς θαλάσσης, θαλάσσης, μέγας καὶ πολὺς ἦχος ὑδάτων ἠκούετο, ὅτε ἡ θάλασσα

ἄβυσσοι,

ὥστε μεγάλη νὰ ἀκούεται ἡ βοὴ τῶν κυμάτων.

ἐσχίζετο εἰς τὰ δύο· καὶ ὡς τείχη ὑψοῦντο τὰ ὕδατα αὐτῆς, διὰ νὰ διαβῇ
ἐν μέσῳ αὐτῶν ὁ λαός σου.

76,18

πλῆθος

ἠχοῦς

ὑδάτων, 18 Βρονταὶ ἐξαπελύθησαν ἀπὸ τὰ σύννεφα, διότι αἱ 18 Βροντὰς ἐξαπέλυσαν αἱ νεφέλαι. Καὶ δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ γίνῃ

φωνὴν ἔδωκαν οἱ νεφέλαι, καὶ ἀστραπαὶ ἐφαίνοντο σὰν βέλη νὰ διασχίζουν αὐτά.

ἄλλως, διότι τὰ βέλη τῶν ἀστραπῶν σου διέσχιζον αὐτάς.

γὰρ τὰ βέλη σου διαπορεύονται·
76,19 φωνὴ τῆς βροντῆς σου ἐν τῷ 19 Ἡ βροντερὰ φωνή σου, Κύριε, ἀντήχησεν ὁλόγυρα, 19 Ἡ βροντερὰ φωνή σου ἀντήχει ἐν τῷ ἀνεμοστροβίλῳ, εἰς τὸν ὁποῖον
τροχῷ, ἔφαναν αἱ ἀστραπαί σου αἱ
τὴ

οἰκουμένῃ,

ἐσαλεύθη

ἔντρομος ἐγενήθη ἡ γῆ.

ἀναρίθμητοι

καὶ οἰκουμένην,

ἀστραπαί

συνεκλονίσθη

σου

ἐφώτιζαν

τὴν ἡ βιαία κίνησις τοῦ ἀνέμου ἐδημιούργει ἀσυγκράτητον καὶ τὰ πάντα

ἐκ

θεμελίων

καὶ παρασύροντα τροχόν. Αἱ ἀστραπαί σου κατ’ἐκείνην τὴν ὥραν

κατετρόμαξεν ἡ γῆ.

ἐφώτισαν καὶ ἔλαμψαν καθ’ ἅπασαν τὴν οἰκουμένην· ἐσαλεύθη καὶ
ἔντρομος ἐγένετο ἡ γῆ.

76,20 Ἐν τῇ θαλάσσῃ αἱ ὁδοί σου, 20 Σὺ ἤνοιξες δρόμους μέσα εἰς τὴν Ἐρυθρὰν 20 Αἱ ὁδοί σου ἦσαν ἐν τῇ θαλάσσῃ, ἐπὶ τῆς ὁποίας περιεπάτεις
καὶ

αἱ

τρίβοι

σου

ἐν

ὕδασι Θάλασσαν. Ἰδικαί σου εἶναι αἱ πορεῖαι τοῦ λαοῦ σου ἀνεμπόδιστα σὰν νὰ ἦτο ξηρά, καὶ οἱ δρόμοι, ἐπὶ τῶν ὁποίων ἐβάδιζες,

πολλοῖς, καὶ τὰ ἴχνη σου οὐ διὰ μέσου τῶν ἀναριθμήτων ὑδάτων τῆς θαλάσσης ἦσαν ἐπάνω εἰς ὕδατα πολλά· δὲν ἀφῆκες κανὲν σημεῖον τῆς
γνωσθήσονται.

αὐτῆς. Σὺ ἐπραγματοποίησας τὰ συγκλονιστικὰ αὐτὰ διαβάσεώς σου, ἀλλὰ τὰ ἴχνη σου παρέμειναν ἄγνωστα, ὅπως καὶ τὰ
γεγονότα, χωρὶς νὰ φαίνεσαι, διότι εἶσαι ἀόρατος, καὶ ἴχνη τοῦ διασχίζοντος τὰς θαλάσσας πλοίου. Σὺ ἐποίεις τὰ θαυμαστὰ
ἀνεξιχνίαστοι εἶναι αἱ ἐνέργειαί σου.

ἐκεῖνα παρὼν καὶ ἐνεργῶν ἀοράτως, χωρὶς νὰ βλέπεσαι διὰ τῶν
σωματικῶν ὀφθαλμῶν, διότι ἡ φύσις σου εἶναι ἀσώματος καὶ αἱ
θαυμασταὶ ἐνέργειαί σου ἀόρατοι καὶ ἀνεξιχνίαστοι.

76,21 Ὠδήγησας ὡς πρόβατα τὸν 21 Σύ, διὰ τοῦ Μωϋσέως καὶ τοῦ Ἀαρών ὡδήγησες μὲ 21 Ὡς ποιμὴν ἀδυνάτων καὶ εὐκόλως ἀποπλανωμένων προβάτων
Ἀαρών.

καὶ

στοργήν,

ἰσραηλιτικόν σου λαόν.

ὠσὰν

πρόβατα,

τὸν ὠδήγησας ἀσφαλῶς καὶ ἀκινδύνως τὸν λαόν σου διὰ χειρὸς τοῦ
Μωϋσέως καὶ τοῦ Ἀαρών.
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λαόν σου ἐν χειρὶ Μωυσῆ καὶ ἀσφάλειαν
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ΨΑΛΜΟΣ 77ος (οζ’)
Γιὰ νὰ φωτίσει ὁ Θεὸς τοὺς δανειστές, νὰ μὴν πιέζουν τοὺς συνανθρώπους τους γιὰ τὸ χρέος τους, καὶ νὰ εἶναι εὐσπλαγχνικοί
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

77,1 Προσέχετε, λαός μου, τῷ Άνθρωποι τοῦ ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ μου, προσέχετε εἰς Προσέχετε, ὦ λαέ μου Ἰσραήλ, εἰς τὴν διδασκαλίαν μου, ἥτις πρέπει
νόμῳ μου, κλίνατε τὸ οὗς ὑμῶν τὴν διδασκαλίαν μου, κλίνατε πρὸς ἐμὲ τὰ αὐτιά σας νὰ γίνῃ νόμος ρυθμίζων τὴν ζωήν σου, κλίνατε καὶ ἀνοίξατε τὰ ὦτα
εἰς τὰ ρήματα τοῦ στόματός μου·

καὶ ἀκούσατε μὲ προσοχὴν τὰ λόγια τοῦ στόματός σας εἰθς τοὺς λόγους μου.
μου.

77,2 Ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ 2 Θὰ ἀρχίσω μὲ διδακτικὰς παραβολικὰς ἱστορίας, 2 Θὰ ἀνοίξω τὸ στόμα μου μὲ παλαιὰς ἱστορίας ποὺ ἐγκρύπτουν
στόμα

μου,

φθέγξομαι γεμάτας ἱερὰ διδάγματα. Θὰ σᾶς διηγηθῶ ἀρχαία σωτηρία μαθήματα, θὰ εἴπω κεκρυμμένας καὶ πολλὴν μελέτην

προβλήματα ἀπ' ἀρχῆς·

γεγονότα μὲ βαθύτατα νοήματα.

ἀπαιτούσας διδασκαλίας ἀπ' αὐτῆς τῆς πρώτης ἐμφανίσεως τοῦ
Ἰσραηλιτικοῦ ἔθνους.

77,3 ὅσα ἠκούσαμεν καὶ ἔγνωμεν 3 Αὐτὰ εἶναι ἀπὸ ὅσα ἠκούσαμεν καὶ ἐμάθαμεν καλά, 3 Αἱ παραβολαὶ καὶ τὰ προβλήματα αὐτὰ εἶναι, ὅσα ἠκούσαμεν καὶ
αὐτὰ

καὶ

οἱ

πατέρες

ἡμῶν αὐτὰ ποὺ οἱ πατέρες μας ἔχουν διηγηθῆ εἰς ἡμᾶς.

διηγήσαντο ἡμῖν,

ἐμάθαμεν ταῦτα καλῶς καὶ οἱ πατέρες μας διηγήθησαν ταῦτα εἰς
ἡμᾶς.

77,4 οὐκ ἐκρύβη ἀπὸ τῶν τέκνων 4 Δὲν ἀπεκρύβησαν τὰ μεγάλα αὐτὰ γεγονότα ἀπὸ τὰ 4 Δὲν ἐκρύβησαν ταῦτα ἀπὸ τὰ τέκνα των, διὰ νὰ ἀποκαλυφθοῦν εἰς
αὐτῶν

εἰς

γενεὰν

ἀπαγγέλλοντες

τὰς

ἑτέραν, τέκνα τῶν προγόνων μας, ἀλλὰ μετεδόθησαν πιστὰ ἄλλην γενεάν, ἀλλὰ τὰ διηγήθησαν εἰς τοὺς ἀπογόνους των
αἰνέσεις ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεάν. Μὲ αὐτὰ ἐξιστοροῦνται αἱ ἐξιστορούντες τὰς πολυυμνήτους πράξεις τοῦ Κυρίου καὶ τὰ ἔργα τῆς

Κυρίου καὶ τὰς δυναστείας αὐτοῦ πανένδοξοι πράξεις τοῦ Κυρίου καὶ τὰ ἔργα τῆς καταπληκτικῆς καὶ ἀκαταγωνίστου δυνάμεώς του καὶ τὰ θαυμάσια
καὶ

τὰ

θαυμάσια

αὐτοῦ,

ἐποίησε.

ἃ καταπληκτικῆς δυνάμεως του· τὰ θαυμαστά του αὐτὰ αὐτοῦ, τὰ ὁποῖα ἐποίησε πρὸς ἀπελευθέρωσιν καὶ ἀνάδειξιν τοῦ
ἔργα, τὰ ὁποῖα ἔκαμε πρὸς χάριν τοῦ ἰσραηλιτικοῦ Ἰσραήλ.
λαοῦ.

77,5 Καὶ ἀνέστησε μαρτύριον ἐν 5 Ἀνήγειρε καὶ ἔστησεν ὁλοφάνερην τὴν μαρτυρίαν 5 Καὶ ἀνεστήλωσεν ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ τοῦ Ἰακὼβ τὴν μαρτυρίαν τῶν
καὶ

Ἰσραήλ,
πατράσιν

νόμον

ὅσα

ἔθετο

ἐνετείλατο

ἡμῶν

τοῦ

ἐν του μεταξὺ τῶν ἀπογόνων τοῦ Ἰακώβ, ἔθεσε Νόμον ἐντολῶν του καὶ ἔθεσε νόμον μεταξὺ τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ, ὅσα
τοῖς εἰς τοὺς Ἰσραηλίτας καὶ τοὺς διέταξεν ὅσα ἐκεῖνος διέταξε καὶ παρήγγειλεν εἰς τοὺς πατέρας καὶ προγόνους μας νὰ τὰ

γνωρίσαι εἶχε νομοθετήσει εἰς τοὺς προγόνους μας νὰ τὰ καταστήσουν γνωστὰ εἰς τοὺς υἱοὺς καὶ ἀπογόνους των.

αὐτὰ τοῖς υἱοῖς αὐτῶν,

καταστήσουν αὐτοὶ γνωστὰ εἰς τὰ τέκνα των.

77,6 ὅπως ἂν γνῷ γενεὰ ἑτέρα, 6 Διὰ νὰ τὰ μάθῃ ἡ μεταγενεστέρα γενεά, αὐτοὶ οἱ 6 Διὰ νὰ γνωρίσουν αὐτὰ καὶ ἡ ἄλλη γενεά, τὰ τέκνα ποὺ ἐπρόκειτο
υἱοὶ

οἱ

τεχθησόμενοι,

καὶ ὁποῖοι θὰ ἐγεννῶντο βραδύτερον. Καὶ αὐτοί, ὅταν θὰ νὰ γεννηθοῦν ἀπὸ αὐτούς, καὶ ὅταν θὰ ἀναστηθοῦν καὶ θὰ
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Ἰακὼβ

ἀναστήσονται καὶ ἀπαγγελοῦσιν ἀνδρωθοῦν, νὰ τὰ ἀναγγείλουν εἰς τὰ παιδιά των καὶ διαδεχθοῦν τὴν παλαιοτέραν γενεὰν νὰ διηγηθοῦν καὶ αὐτοὶ εἰς τοὺς
αὐτὰ τοῖς υἱοῖς αὐτῶν·

ἐν συνεχείᾳ νὰ μεταδίδωνται αὐτὰ ἀπὸ γενεᾶς εἰς ἀπογόνους των, ὥστε ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεὰν νὰ καθίστανται ταῦτα
γενεάν.

διὰ τῆς παραδόσεως γνωστά.

77,7 ἵνα θῶνται ἐπὶ τὸν Θεὸν τὴν 7 Τοῦτο δέ, διὰ νὰ ἀποθέτουν οἱ ἀκούοντες τὴν ἐλπίδα 7 Ἵνα παρακινούμενοι καὶ διδασκόμενοι ἀπὸ τὴν ἱστορίαν αὐτήν,
ἐλπίδα

αὐτῶν

καὶ

μὴ των εἰς τὸν Θεὸν καὶ νὰ μὴ λησμονήσουν τὰ ἐναποθέσουν καὶ στηρίξουν τὴν ἐλπίδα των ἐπὶ τοῦ Θεοῦ καὶ μὴ

ἐπιλάθωνται τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ θαυμαστὰ αὐτὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ μὲ πόθον νὰ λησμονήσουν τὰ θαυμαστὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ καὶ ἶνα μετὰ πόθου ζητοῦν
καὶ

τὰς

ἐντολὰς

αὐτοῦ ζητοῦν πάντοτε νὰ μανθάνουν καὶ νὰ πράττουν τὰς τὴν τήρησιν τῶν ἐντολῶν του.

ἐκζητήσωσιν·
77,8

ἐντολάς του,

ἵνα μὴ

γένωνται

ὡς

οἱ 8 ὥστε νὰ μὴ γίνουν οἱ μεταγενέστεροι, ὅπως ἦσαν οἱ 8 Διὰ νὰ μὴ γίνουν ὅπως ἔγιναν οἱ πατέρες των, γενεὰ στρεβλὴ καὶ

πατέρες αὐτῶν, γενεὰ σκολιὰ καὶ πατέρες των, γενεὰ δηλαδὴ διεστραμμένη, ἡ ὁποῖα πείσμων, καὶ πικραίνουσα τὸν Θεὸν διὰ τῶν ἀνταρσιῶν καὶ ἀπειθειῶν
παραπικραίνουσα, γενεά, ἥτις οὐ ἐλυποῦσε τὸν Κύριον, γενεὰ ἡ ὁποία δὲν ἐφύλαξεν της, γενεά, ἡ ὁποία δὲν ἐφύλαξε εὐθεῖαν τὴν καρδίαν αὐτῆς καὶ δὲν
κατεύθυνε τὴν καρδίαν ἑαυτῆς εὐθείαν τὴν καρδίαν της ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ, καὶ δὲν παρέμεινε πιστὸν τὸ πνεῦμα της καὶ ἡ θέλησις τῆς πρὸς τὸν Θεόν,
καὶ οὐκ ἐπιστώθη μετὰ τοῦ Θεοῦ παρέμεινε πιστὸν τὸ πνεῦμα της εἰς τὸν Θεόν.

διότι ἔρρεπε διαρκῶς πρὸς τὴν εἰδωλολατρίαν.

τὸ πνεῦμα αὐτῆς.
77,9 Υἱοὶ Ἐφραὶμ ἐντείνοντες καὶ 9 Οἱ ἄνδρες τῆς φυλῆς Ἐφραίμ, ἂν καὶ ἦσαν ἰσχυροὶ 9 Οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἐφραίμ, ἐπιδεξιώτατοι νὰ τεντώνουν τὰ τόξα καὶ να
βάλλοντες τόξοις ἐστράφησαν ἐν νὰ τεντώνουν τὰ τόξα καὶ νὰ ρίπτουν μὲ ἐπιτυχίαν τὰ ρίπτουν μὲ αὐτὰ τὰ βέλη των, ἔστρεψαν τὰ νῶτα κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ
ἡμέρᾳ πολέμου.

βέλη των, ἔστρεψαν ἐν τούτοις τὰ νῶτα των ἐν καιρῷ πολέμου καὶ ἐγκατέλιπον τὰς θέσεις των.
πολέμου καὶ ἐτράπησαν εἰς φυγήν.

77,10

Οὐκ

ἐφύλαξαν

τὴν 10 Τοῦτο δέ, διότι δὲν ἐφύλαξαν τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ 10 Διότι δὲν ἐφύλαξαν τὰς ὑπὸ τῆς διαθήκης τοῦ Θεοῦ ὑποχρεώσεις

διαθήκην τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῷ καὶ δὲν ἠθέλησαν νὰ ζήσουν σύμφωνα μὲ τὸν νόμον των καὶ δὲν ἠθέλησαν νὰ πολιτεύωνται σύμφωνα μὲ τὸν νόμον του.
νόμῳ αὐτοῦ οὐκ ἠβουλήθησαν αὐτοῦ.
πορεύεσθαι.
77,11

Καὶ

εὐεργεσιῶν

ἐπελάθοντο

τῶν 11 Αὐτοὶ ἐλησμόνησαν τὰς εὐεργεσίας τοῦ Θεοῦ καὶ 11 Καὶ ἐλησμόνησαν τὰς εὐεργεσίας τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ θαυμάσιά του, τὰ

αὐτοῦ

τῶν τὰ θαυμαστὰ ἔργα, τὰ ὁποῖα ὁλοφάνερα εἶχε δείξει ὁποῖα ἔδειξεν εἰς αὐτούς,

καὶ

θαυμασίων αὐτοῦ, ὧν ἔδειξεν πρὸς αὐτοὺς ὁ Κύριος.
77,12

ἐναντίον

τῶν

πατέρων 12 Τὰ θαυμαστὰ ἔργα, τὰ ὁποῖα ἔκαμεν ἐνώπιον τῶν 12 ἐλησμόνησαν τὰ ὅσα ὑπὸ τὰ ὄμματα τῶν προγόνων των

αὐτῶν ἃ ἐποίησε θαυμάσια ἐν γῇ προγόνων των, εἰς τὴν Αἴγυπτον, εἰς τὴν πεδιάδα κατειργάσθη θαυμαστὰ καὶ καταπληκτικὰ ἔργα ἐν τῇ χώρᾳ τῆς
Αἰγύπτῳ, ἐν πεδίῳ Τάνεως.

Τάνεως.

Αἰγύπτου, εἰς τὴν πεδιάδα τῆς πόλεως Τάνεως, ὅπου καὶ ὁ Φαραὼ εἶχε
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αὐτοῖς,

τὰ ἀνάκτορά του.
77,13

Διέρρηξε

διήγαγεν

θάλασσαν

αὐτούς,

καὶ 13 Διέρρηξε τὴν Ἐρυθρὰν Θάλασσαν εἰς δύο, ἔστησεν 13 Ἔσχισε τὴν Ἐρυθρὰν θάλασσαν καὶ τοὺς ὡδήγησε διὰ μέσου αὐτῆς.

παρέστησεν ὄρθια τὰ ὕδατα αὐτῆς, ὡς ἐὰν ἦταν κλεισμένα εἰς Ἔστησεν ἀπὸ τὸ ἐν μέρος καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλο τὰ ὕδατα τῆς θαλάσσης

ὕδατα ὡσεὶ ἀσκὸν

ἀσκούς, καὶ διὰ μέσου αὐτῆς ὡδήγησεν ἀσφαλεῖς τοὺς συγκρατούμενα ὡς εἰς ἀσκόν.
Ἰσραηλίτας.

77,14 καὶ ὡδήγησεν αὐτοὺς ἐν 14 Τὴν ἡμέραν τοὺς ὡδήγησε διὰ τῆς νεφέλης, καθ' 14 Καὶ τοὺς ὠδήγησε μὲ νεφέλην σκιάζουσαν αὐτοὺς κατὰ τὴν ἡμέραν
νεφέλῃ ἡμέρας καὶ ὅλην τὴν ὅλην δὲ τὴν νύκτα μὲ τὸ φῶς τοῦ πυρίνου στύλου.

καὶ καθ’ ὅλην τὴν νύκτα μὲ φωτισμὸν στύλου πυρός.

νύκτα ἐν φωτισμῷ πυρός.
77,15 Διέρρηξε πέτραν ἐν ἐρήμῳ 15 Διέρρηξε βράχον εἰς ἔρημον καὶ ἄνυδρον τόπον καὶ 15 Ἔσχισε τὸν βράχον ἐν τῇ ἐρήμῳ Ραφιδεὶν καὶ ἐπότισεν αὐτοὺς μὲ
καὶ

ἐπότισεν

αὐτοὺς

ὡς

ἀβύσσῳ πολλῇ
77,16

Καὶ

πέτρας

ὕδατα ὠσὰν μεγάλης θαλάσσης.

ἐξήγαγεν

καὶ

ἐν τοὺς ἐπότιζεν ἀπὸ πηγήν, ποὺ ἀνέβλυζεν ἄφθονα ἄφθονον ὕδωρ, σὰν νὰ ὑπῆρχεν ἐκεῖ ἄβυσσος καὶ θάλασσα μεγάλη.

ὕδωρ

κατήγαγεν

ἐκ 16 Αὐτὸς ἔκαμε νὰ ἀναβλύσουν πλούσια νερὰ ἀπὸ 16 Καὶ ἔκαμε νὰ ἀναβλύσῃ ὕδωρ ἀπὸ τὴν πέτραν ἐν τῇ ἐρήμῳ Κάδδης
ὡς τὸν βράχον καὶ κατέβασε ποτάμια ὑδάτων ἀπὸ αὐτόν. καὶ κατέβασε νερὰ πολλὰ σὰν νὰ ἔρρεαν ποταμοὶ πολλοί.

ποταμοὺς ὕδατα.
77,17 Καὶ προσέθεντο ἔτι τοῦ 17 Ἐν τούτοις ὅμως οἱ Ἰσραηλῖται προσέθεσαν πάλιν 17 Καὶ προσέθεσαν νέας ἐκδηλώσεις ἀχαριστίας, διὰ νὰ ἁμαρτάνουν
ἀμαρτάνειν αὐτῷ, παρεπίκραναν νέας ἁμαρτίας καὶ ἐπίκραναν τὸν Ὕψιστον εἰς ἀκόμη περισσότερον εἰς αὐτόν, ἐπίκραναν πολὺ τὸν Ὕψιστον εἰς
τὸν ῞Υψιστον ἐν ἀνύδρῳ

περιοχήν, ὅπου δὲν ὑπῆρχεν ὕδωρ.

τόπον ξηρὸν καὶ ἄνυδρον.

77,18 καὶ ἐξεπείρασαν τὸν Θεὸν 18 Ἠθέλησαν νὰ θέσουν εἰς δοκιμασίαν τὸν Θεὸν καὶ 18
ἐν

ταῖς

καρδίαις

αὐτῶν

Καὶ

ὑπὸ

τὸ

κράτος

ἀσεβῶν

καὶ

ἀχαρίστων

ἀμφιβωλιῶν

τοῦ τὸν ἐλύπησαν μὲ τὰς ἁμαρτωλὰς καὶ λαιμάργους ἐξεπείρασαν τὸν Θεὸν μέσα εἰς τὰς καρδίας των, καὶ ἠθέλησαν νὰ τὸν

αἰτῆσαι βρώματα ταῖς ψυχαῖς ἐπιθυμίας τῶν καρδιῶν των, διότι ἐζήτησαν φαγητὰ δοκιμάσουν, ἐὰν ἔχῃ τὴν δύναμιν νὰ τοὺς δώσῃ τὰ ὅσα θὰ τοῦ ἐζήτουν
αὐτῶν

κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς καρδίας των.

βρώματα καὶ φαγητὰ κατὰ τὰς ὀρέξεις καὶ ἐπιθυμίας τῶν ψυχῶν των,

77,19 καὶ κατελάλησαν τοῦ Θεοῦ 19 Ὠλιγοπίστησαν, κατεφέρθησαν κατὰ τοῦ Θεοῦ καὶ 19 Καὶ ἐξεφράσθησαν κατὰ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐκατηγόρησαν αὐτὸν καὶ
καὶ εἶπαν· μὴ δυνήσεται ὁ Θεὸς εἶπαν· Μήπως τάχα δύναται νὰ ἐτοιμάσῃ ὁ Θεὸς εἶπαν· μήπως θὰ ἠμπορέσῃ ὁ Θεὸς να ἑτοιμάσῃ τράπεζαν καὶ
ἐτοιμάσαι τράπεζαν ἐν ἐρήμῳ;

τράπεζαν μὲ φαγητὰ εἰς τὴν ἔρημον;

συμπόσιον ἐν μέσῳ τῆς ἐρήμου;

77,20 Ἐπεὶ ἐπάταξε πέτραν καὶ 20 Ἐπειδή, τάχα, ἐκτύπησε τὸν βράχον καὶ ἀνέβλυσαν 20 Ἐπειδὴ ἐπάταξε τὸν βράχον καὶ ἔρρευσαν ὕδατα καὶ χείμαρροι
κατεκλύσθησαν, μὴ καὶ ἄρτον περιοχήν, μήπως δύναται νὰ μᾶς δώσῃ καὶ ἄρτον ἢ νὰ ἑτοιμάσῃ τράπεζαν πλήρη ὀρεκτικῶν φαγητῶν χάριν τοῦ λαοῦ του;
δύναται

δοῦναι

ἐτοιμάσαι ἐτοιμάσῃ τράπεζαν μὲ φαγητὰ διὰ τὸν λαόν του;

τράπεζαν τῷ λαῷ αὐτοῦ;
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ἐρρύησαν ὕδατα καὶ χείμαρροι ὕδατα καὶ χείμαρροι πολλοί, καὶ κατέκλυσαν τὴν ὁρμητικοὶ ἐσχηματίσθησαν, μήπως δύναται νὰ δώσῃ καὶ ἄρτον, ἢ νὰ

77,21 Διὰ τοῦτο ἤκουσε Κύριος καὶ 21 Διὰ τὰς ἀναιδεῖς καὶ ἀσεβεῖς αὐτὰς κατηγορίας, 21 Διὰ τὰς ἀσεβεῖς καὶ αὐθάδεις αὐτὰς κατηγορίας καὶ προκλήσεις,
ἀνεβάλετο, καὶ πῦρ ἀνήφθη ἐν τὰς ὁποίας ἤκουσεν ὁ Κύριος, ἀνέβαλε τὴν εἴσοδόν ὅταν ἤκουσε ταύτας ὁ Θεός, ἀνέβαλε νὰ εἰσαγάγῃ αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν
Ἰακώβ, καὶ ὀργὴ ἀνέβη ἐπὶ τὸν των εἰς τὴν γῆν τῆς Ἐπαγγελίας. Καταστρεπτικὸν τῆς Ἀπαγγελίας· καὶ πῦρ ὀλέθριον ἤναψε κατὰ τῶν ἀπογόνων τοῦ
Ἰσραήλ,

πῦρ ἤναψε τότε ἀνάμεσα εἰς τοὺς ἀπογόνους τοῦ Ἰακώβ, καὶ ὀργὴ σὰν ἄλλος καπνὸς ἀνέβη κατὰ τοῦ Ἰσραήλ.
Ἰακὼβ καὶ ἡ ὀργὴ τοῦ Κυρίου ἐξέσπασεν ἐπάνω εἰς
τοὺς Ἰσραηλίτας.

77,22 ὅτι οὐκ ἐπίστευσαν ἐν τῷ 22 Διότι δὲν ἐπίστευσαν εἰς τὸν Θεόν, οὔτε ἤλπισαν 22 Καὶ ἐγένετο τοῦτο, διότι δὲν ἔδωκαν ἐμπιστοσύνην εἰς τὸν Θεόν,
Θεῷ

οὐδὲ

ἤλπισαν

ἐπὶ

τὸ εἰς τὴν σωτηρίαν των, τὴν ὁποίαν αὐτὸς θὰ τοὺς ἔδιδε. οὐδὲ ἤλπισαν εἰς τὴν σωτήριον βοήθειαν καὶ προστασίαν αὐτοῦ.

σωτήριον αὐτοῦ.
77,23 Καὶ ἐνετείλατο νεφέλαις 23 Ἐν τούτοις ὁ Θεὸς ἐμακροθύμησεν, ἔδωσεν 23 Ἀλλὰ καὶ πάλιν ἐμακροθύμησε καὶ ἔδωκεν ἐντολὴν εἰς τὰ σύννεφα,
ὑπεράνωθεν καὶ θύρας οὐρανοῦ ἐντολὴν εἰς τὰ ὑπεράνω τῆς γῆς σύννεφα, ἤνοιξε τὰς ποὺ ὑψοῦνται ὑπεράνω τῆς γῆς, καὶ ἤνοιξε τὰς θύρας τοῦ οὐρανοῦ.
ἀνέῳξε

θύρας του οὐρανοῦ

77,24 καὶ ἔβρεξεν αὐτοῖς μάννα 24 καὶ ἔβρεξε πρὸς χάριν αὐτῶν μάννα, διὰ νὰ 24 Καὶ ἔβρεξεν ὡς ἄλλην βροχὴν ἐπ’ αὐτῶν μάννα διὰ νὰ φάγουν, καὶ
φαγεῖν καὶ ἄρτον οὐρανοῦ ἔδωκεν φάγουν. ῎Εδωσεν εἰς αὐτοὺς ἄρτον οὐρανοκατέβατον. ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν εἰς αὐτούς.
αὐτοῖς·
77,25

ἄρτον

ἀγγέλων

ἄνθρωπος,
ἀπέστειλεν

ἔφαγεν 25 Ἔτσι δὲ ὁ ἄνθρωπος ἔφαγεν ἄρτον ἔτοιμασμένον 25 Καὶ ὁ εὐτελὴς ἄνθρωπος ἔφαγεν ἄρτον παρεσκευασμένον ἀπὸ

ἐπισιτισμὸν ἀπὸ τοὺς ἀγγέλους. Πλουσίαν διατροφὴν ἔστειλεν ὁ ἀγγέλους, ἄφθονον καὶ πλεονάζουσαν διατροφὴν ἀπέστειλεν εἰς
αὐτοῖς

εἰς Κύριος πρὸς αὐτούς.

αὐτούς.

πλησμονήν.
77,26 Ἀπῇρε Νότον ἐξ οὐρανοῦ 26 Ἐσήκωσεν ἀπὸ τὸν οὐρανὸν νότιον ἄνεμον, ἐν τῇ 26 Καὶ ἐσήκωσεν ἐπάνω νότιον ἄνεμον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ διὰ τῆς
καὶ ἐπήγαγεν

ἐν

τῇ δυνάμει παντοδυναμίᾳ του ἔφερεν πρὸς αὐτοὺς λίβαν

δυνάμεώς του ἐπέφερε λίβαν.

αὐτοῦ Λίβα
77,27 καὶ ἔβρεξεν ἐπ' αὐτοὺς ὡσεὶ 27 καὶ ἔβρεξεν ἐπάνω τους, ὠσὰν πυκνότατον 27 Καὶ ἔβρεξεν ἐπ’ αὐτῶν σὰν σύννεφον ἀπὸ σκόνην σάρκας ὀρτύγων
χοῦν σάρκας καὶ ὡσεὶ ἄμμον σύννεφον ἀπὸ σκόνιν, ὀρτύκια ὠσὰν τὴν ἄμμον τῆς καὶ σὰν ἄμμον τῆς θαλάσσης πτηνὰ πετούμενα.
θαλασσῶν πετεινὸ πτερωτά,

θαλάσσης κατὰ τὸ πλῆθος, πτηνὰ πτερωτά.

παρεμβολῆς αὐτῶν κύκλῳ τῶν Ἰσραηλιτῶν, ὁλόγυρα ἀπὸ τὰς σκηνάς των.

ἀπὸ τὰς σκηνάς των, ὥστε χωρὶς κόπον καὶ προσπάθειαν νὰ

σκηνωμάτων αὐτῶν,

συλλαμβάνωνται ταῦτα παρ’ αὐτῶν.

77,29

καὶ

ἔφαγον

καὶ 29 Ἐκεῖνοι ἔφαγαν, παραέφαγαν καὶ ἐχόρτασαν 29 Καὶ ἔφαγον καὶ ἐγέμισαν αἱ κοιλίαι των πάρα πολύ, καὶ ὅ,τι εἶχαν
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77,28 καὶ ἐπέπεσον ἐν μέσῳ τῆς 28 Αὐτὰ ἔπεσαν εἰς τὸ μέσον τοῦ στρατοπέδου τῶν 28 Καὶ ἔπεσαν μὲ ὁρμὴν εἰς τὸ μέσον τοῦ στρατοπέδου τῶν τριγύρω

ἐνεπλήσθησαν σφόδρα, καὶ τὴν πολύ, διότι ὁ Κύριος ἰκανοποίησε μὲ τὸ παραπάνω τὰς ἐπιθυμήσει, τοὺς τὸ ἔφερε.
ἐπιθυμίαν αὐτῶν ἤνεγκεν αὐτοῖς, ἐπιθυμίας των.
77,30 οὐκ ἐστερήθησαν ἀπὸ τῆς 30
ἐπιθυμίας

αὐτῶν.

Ἔτι

Τίποτε

δὲν

ἐστερήθησαν,

ἀπὸ

ὅσα

εἶχαν 30 Δὲν ἐστερήθησαν ἐκεῖνο ποὺ ἐζήτησεν ἡ ἐπιθυμία των. Ἐνῷ ἀκόμη

τῆς ἐπιθυμήσει. Ἀλλα ἐνῶ ἡ τροφὴ ἦτο ἀκόμη εἰς τὸ ἡ τροφὴ ἦτο εἰς τὸ στόμα των καὶ τὴν ἐμάσων

βρώσεως οὔσης ἐν τῷ στόματι στόμα των,
αὐτῶν,
77,31 καὶ ὀργῇ τοῦ Θεοῦ ἀνέβη ἐπ' 31 ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐξέσπασε, διὰ τὴν ἀχαριστίαν 31 καὶ ὀργὴ Θεοῦ, νόσος μολυσματικὴ καὶ λοιμώδης ἐπέπεσεν ἐπ'
αὐτοὺς καὶ ἀπέκτεινεν ἐν τοῖς των, ἐναντίον αὐτῶν καὶ ἐθανάτωσε πάρα πολλοὺς αὐτῶν καὶ ἐθανάτωσε πλείστους ἐξ αὐτῶν καὶ τοὺς ἐκλεκτοὺς καὶ
πλείοσιν

αὐτῶν,

ἐκλεκτοὺς

καὶ

τοῦ

τοὺς ἀπὸ αὐτούς. Καὶ αὐτοὺς ἀκόμη τοὺς ἐπισήμους ἀκμαίους τοῦ Ἰσραὴλ τοὺς ἔρριψε κάτω νεκρούς.
Ἰσραὴλ ἄνδρας τῶν Ἰσραηλιτῶν τοὺς ἔρριψε κάτω νεκρούς.

συνεπόδισεν.
77,32 Ἐν πᾶσι τούτοις ἥμαρτον ἔτι 32 Παρ' ὅλας ὅμως τὰς εὐεργεσίας καὶ τὰς τιμωρίας 32 Παρ’ ὅλας τὰς παιδαγωγικὰς ταύτας μάστιγας τοῦ Θεοῦ,
καὶ

οὐκ

ἐπίστευσαν

ἐν

τοῖς αὐτὰς

θαυμασίοις αὐτοῦ

τοῦ

Θεοῦ,

ἐξακολουθοῦσαν

ἀκόμη

οἱ ἐξηκολούθησαν

ἀκόμη

νὰ

ἁμαρτάνουν

καὶ

δὲν

ἐπίστευσαν

Ἰσραηλῖται νὰ ἀμαρτάνουν, καὶ δὲν ἐπίστευσαν εἰς πραγματικῶς εἰς τὰ θαυμαστὰ καὶ ὑπερφυσικά του ἔργα, ὥστε
αὐτόν, μολονότι ἔβλεπαν τὰ θαυμάσια ἔργα του.

διδασκόμενοι ἐξ αὐτῶν νὰ στηρίξουν ὁλόκληρον τὴν ἐμπιστοσύνην
των εἰς αὐτόν.

77,33 καὶ ἐξέλιπον ἐν ματαιότητι 33 Ἐπέρασαν ματαίως καὶ ἀσκόπως τὰς ἡμέρας των. 33 Καὶ ἐπέρασαν ματαίως καὶ χωρὶς καρπὸν ἀρετῆς αἱ ἡμέραι των, αἱ
αἱ ἡμέραι αὐτῶν καὶ τὰ ἔτη αὐτῶν Πολὺ γρήγορα ἔφυγαν, χωρὶς κανένα καρπὸν ἀρετῆς, ὁποῖαι ἐχάνοντο εἰς ἀπατηλὰς ἐπιδιώξεις, καὶ τὰ ἔτη των ἔφυγαν
μετὰ σπουδῆς.

τὰ ἔτη τῆς ζωῆς των.

γρήγορα, χωρὶς τίποτε τὸ σοβαρὸν νὰ ἀποκομίσουν κατ' αὐτά.

77,34 Ὅταν ἀπέκτεινεν αὐτούς, 34 Ὅταν ὁ Κύριος τοὺς παρέδιδεν εἰς θάνατον, πρὸς 34 Ὅταν ὁ Κύριος τοὺς παρέδιδεν εἰς θάνατον, τότε ὑπὸ τὸ κράτος τοῦ
τότε

ἐξεζήτουν

αὐτὸν

καὶ τιμωρίαν καὶ παιδαγωγίαν, τότε ἐζητοῦσαν αὐτὸν μὲ φόβου ἐζήτουν αὐτὸν καὶ ἐπέστρεφον εἰς αὐτὸν ἀπὸ τὸν στραβὸν καὶ

ἐπέστρεφον καὶ ὤρθριζον πρὸς ζῆλον, ἐπέστρεφαν εἰς αὐτὸν καὶ ἀπὸ τὸν βαθὺν ἁμαρτωλὸν δρόμον, τὸν ὁποῖον ἐβάδιζον. Καὶ ἀπὸ βαθέος ἄρθρου
τὸν Θεὸν

ὄρθρον κατέφευγαν πρὸς αὐτὸν διὰ τῆς προσευχῆς.

77,35 καὶ ἐμνήσθησαν ὅτι ὁ Θεὸς 35

Τότε

ἐνεθυμοῦντο,

ὅτι

ὁ

Θεὸς

εἶναι

κατέφευγον πρὸς τὸν Θεόν.
ὁ 35 Καὶ μόλις τότε ἐνεθυμοῦντο πρὸς στιγμήν, ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι βοηθός

βοηθὸς αὐτῶν ἐστι καὶ ὁ Θεὸς ὁ παντοδύναμος βοηθός των, ὅτι ὁ Θεὸς ὁ Ὕψιστος των καὶ ὁ Θεὸς ὁ Ὕψιστος εἶναι ὁ λυτρωτὴς καὶ ἐλευθερωτής των.
εἶναι ὁ ἐλευθερωτὴς καὶ σωτήρ των.

77,36 Καὶ ἠγάπησαν αὐτὸν ἐν τῷ 36 Ἀλλὰ τὸν ἠγάπησαν ἐπιφανειακῶς, μόνον μὲ τὸ 36 Καὶ ἠγάπησαν αὐτὸν μόνον μὲ τὸ στόμα των καὶ μὲ τὴν γλῶσσαν
στόματι αὐτῶν καὶ τῇ γλώσσῃ στόμα των, ἐνῶ μὲ τὰ λόγια των καὶ μὲ τὴν ἄλλην των ἐψεύσθησαν εἰς αὐτὸν μὲ λόγους καὶ ἐκδηλώσεις ἀνειλικρινοῦς
αὐτῶν ἐψεύσαντο αὐτῷ,

συμπεριφοράν

των

ἐψεύσθησαν

ἀπεναντί

του, ἀγάπης πρὸς αὐτόν.
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Ὕψιστος λυτρωτὴς αὐτῶν ἐστι.

ἐφέρθησαν ἀνειλικρινῶς.
77,37 ἡ δὲ καρδίᾳ αὐτῶν οὐκ 37 Διότι ἡ καρδία των δὲν ἦτο εὐθεία ἀπέναντι τοῦ 37 Πλὴν ἡ καρδία των δὲν ἦτο εἰλικρινὴς καὶ εὐθεῖα μαζί του, οὔτε
εὐθεῖα

μετ'

αὐτοῦ,

ἐπιστώθησαν

ἐν

τῇ

οὐδὲ Θεοῦ καὶ δὲν ἐφάνησαν πιστοὶ εἰς τὰς ὑποχρεώσεις, ἐξεπλήρουν πιστῶς καὶ τιμίως τὰς ἐκ τῆς μετ’ αὐτοῦ διαθήκης
διαθήκῃ ποὺ ἀνέλαβαν διὰ τῆς Διαθήκης ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ.

ὑποχρεώσεις των.

αὐτοῦ.
77,38 Αὐτὸς δὲ ἐστιν οἰκτίρμων 38 Ὁ Θεὸς ὅμως εἶναι ἐλεήμων καὶ ἔδειχνε τὸ ἔλεός 38 Αὐτὸς ὅμως εἶναι οἰκτίρμων καὶ δεικνύεται ἵλεως καὶ ἐλεήμων εἰς
καὶ

ἰλάσκεται

αὐτῶν

καὶ

οὐ

ταῖς

ἁμαρτίαις του εἰς τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. Δὲν ἠθέλησε νὰ τοὺς τὰς ἁμαρτίας των καὶ εἰς πλῆθος πολὺ περιπτώσεων ἀπέστρεψε καὶ

διαφθερεῖ

καὶ καταστρέψῃ.

Εἰς

πολυαρίθμους

περιστάσεις ἀπεμάκρυνε τὸν θυμόν του καὶ δὲν ἀφῆκε νὰ ἀνάψῃ κατ’ αὐτῶν ὅλη ἡ

πληθυνεῖ τοῦ ἀποστρέψαι τὸν ἀνέστειλε καὶ ἀπεμάκρυνε τὸν θυμόν του· δὲν ἀφῆκε ὀργή του. (Ἐνταύθα ὡς καὶ ἀλλαχοῦ <ἐνήλλακται διόλου ὁ χρόνος ἀντὶ
θυμὸν αὐτοῦ καὶ οὐχὶ ἐκκαύσει νὰ ἀνάψῃ καὶ νὰ ἐκσπάσῃ ὅλη ἡ ὀργή του ἐναντίον τοῦ
πᾶσαν τὴν ὀργὴν αὐτοῦ.

των.

ἰλάσατο

καὶ

οὐ

διέφθειρε

καὶ

ἀπέστρεψε>

(Θεόδωρος

Μοψουεστίας).

77,39 Καὶ ἐμνήσθη ὅτι σὰρξ εἰσι, 39 Εἶχεν ὑπ' ὄψιν του ὁ Κύριος, ὅτι αὐτοὶ οἱ 39 Καὶ ἐνεθυμήθη, ὅτι οἱ πταῖσται εἶναι ἀδύνατοι καὶ φθαρταὶ σάρκες,
πνεῦμα πορευόμενον

καὶ

ἐπιστρέφον.
77,40

οὐκ ἁμαρτάνοντες ἦσαν ἀδύνατες σάρκες, πνοὴ ἀνέμου φύσημα περαστικὸν ἀνέμου, τὸ ὁποῖον ἅπαξ διαβῇ, δὲν ἐπιστρέφει
περαστική, ἡ ὁποία δὲν ἐπιστρέφει πάλιν.

Ποσάκις

πλέον.

παρεπίκραναν 40 Πόσες καὶ πόσες φορὲς τὸν ἐπίκραναν πολὺ εἰς τὴν 40 Πόσας φορὰς τὸν ἐπίκραναν εἰς τὴν ἔρημον; Πόσας φορὰς τὸν

αὐτὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ, παρώργισαν ἔρημον, τὸν ἐξώργισαν εἰς τόπον ἄνυδρον!

παρώργισαν εἰς χώραν ποὺ δὲν ὑπῆρχεν οὔτε μία σταγὼν νεροῦ;

αὐτὸν ἐν γῇ ἀνύδρῳ;
77,41

Καὶ

ἐπέστρεψαν

καὶ 41 Καὶ εἰς ἄλλας περιπτώσεις ἐστράφησαν, διὰ νὰ 41 Καὶ ἐπέστρεψαν πάλιν εἰς τὴν ὁδὸν τῆς ἀποστασίας καὶ ἀπιστίας

ἐπείρασαν τὸν Θεὸν καὶ τὸν ἅγιον ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ αὐτόν. Ἔθεσαν ὑπὸ δοκιμασίαν των καὶ ὑπέβαλαν εἰς δοκιμασίαν καὶ πειρασμὸν τὸν Θεὸν καὶ Ἅγιον,
τοῦ Ἰσραήλ παρώξυναν.

καὶ πειρασμὸν τὸν Θεόν των· ἐξώργισαν τὸν ἅγιον ὁ ὁποῖος ἀπεχθάνεται τὸ κακὸν καὶ τιμωρεῖ αὐτό, τὸν Ἅγιον, ποὺ
αὐτὸν Κύριον τοῦ ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ.

λατρεύεται ἀπὸ τοὺς γνησίους Ἰσραηλίτας, ἐκίνησαν εἰς ὀργὴν καὶ
ἀγανάκτησιν.

77,42 Κοὶ οὐκ ἐμνήσθησαν τῆς 42
αὐτοῦ,

ἡμέρας,

ἐλυτρώσατο αὐτοὺς

ἐκ

θλίβοντος,

Δὲν

ἐνεθυμήθησαν

τὴν

παντοδύναμον

καὶ 42 Καὶ δὲν ἐνεθυμήθησαν τὴν παντοδύναμον χεῖρα του· ἐλησμόνησαν

ἧς στοργικὴν δι' αὐτοὺς δεξιάν του, μὲ τὴν ὁποίαν κατὰ καὶ δὲν ἐνεθυμήθησαν τὴν ἡμέραν, κατὰ τὴν ὁποίαν ἠλευθέρωσεν

χειρὸς τὴν ἱστορικὴν ἐκείνην ἡμέραν τοὺς ἐγλύτωσεν ἀπὸ τὰ αὐτοὺς ἀπὸ τὰς χεῖρας τοῦ ἐχθροῦ ποὺ τοὺς κατεπίεζε.
χέρια τοῦ καταθλίβοντος αὐτοὺς Φαραώ.

77,43 ὡς ἔθετο ἐν Αἰγύπτῳ τὰ 43 Ἐλησμόνησαν, πὼς ὁ Θεὸς εἰς τὴν Αἴγυπτον ἔδειξε 43 Δὲν ἐνεθυμήθησαν πῶς καὶ μὲ ποῖον τρόπον συνετέλεσεν εἰς τὴν
σημεῖα αὐτοῦ

καὶ τὰ τέρατα τὰ καταπληκτικὰ σημεῖα, ποὺ ἐμαρτυροῦσαν τὴν Αἴγυπτον τὰ ἀποδεικτικὰ καὶ τὴν δύναμιν αὐτοῦ καταδεικνύοντα

αὐτοῦ ἐν πεδίῳ Τάνεως,

παντοδυναμίαν του, τὰ τεράστια πρωτοφανῆ ἔργα σημεῖα του καὶ τὰ κατάπληξιν καὶ τρόμον ἐμποιήσαντα θαύματά του,
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χειρὸς

ποὺ εἶχε κάμει εἰς τὴν πεδιάδα Τάνεως καὶ τὰ ὁποῖα ὅσα ἐποίησεν εἰς τὴν πεδιάδα τῆς πόλεως Τάνεως.
ἐγέμισαν φόβον καὶ τρόμον τοὺς Αἰγυπτίους.
77,44 καὶ μετέστρεψεν εἰς αἷμα 44 Ἐλησμόνησαν, ὅτι ὁ Κύριος μετέβαλε τὸ ὕδωρ τῶν 44 Καὶ μετέβαλεν εἰς αἷμα τοὺς ποταμούς των καὶ τὰ εἰς δεξαμενὰς
τοὺς ποταμοὺς αὐτῶν καὶ τὰ ποταμῶν εἰς αἷμα, ὅπως ἐπίσης καὶ τὰ βρόχινα νερὰ βρόχινα ὕδατά των, διὰ νὰ μὴ ἔχουν νὰ πιοῦν.
ὀμβρήματα

αὐτῶν,

ὅπως

μὴ τῶν δεξαμενῶν των διὰ νὰ μὴ ἠμποροῦν νὰ πίουν οἱ

πίωσιν·

Αἰγύπτιοι.

77,45 ἐξαπέστειλεν εἰς αὐτοὺς 45 Ὁ Κύριος ἐξαπέστειλεν ἐπίσης ἐναντίον τῶν 45 Ἐξαπέστειλεν εἰς αὐτοὺς ἐπιθετικὴν καὶ ἀγρίαν μυῖαν καὶ τοὺς
κυνόμυιαν,
αὐτούς,

καὶ

καὶ

κατέφαγεν Αἰγυπτίων κυνόμυιαν, ἡ ὁποῖα τοὺς κατέφαγε, καὶ κατέφαγε, καὶ πλῆθος βατράχων, ἀπὸ τοὺς ὁποίους τοὺς μετεδόθησαν

βάτραχον,

καὶ βατράχους

διέφθειρεν αὐτούς·

οἱ

ὁποῖοι

μετέδωσαν

εἰς

αὐτοὺς φθοροποιοὶ καὶ θανατηφόροι μολύνσεις.

φθοροποιοὺς καὶ μολυσματικὰς ἀσθενείας.

77,46 καὶ ἔδωκε τὴ ἐρυσίβῃ τους 46 Παρέδωκεν εἰς τὴν σκωρίασιν τοὺς καρποὺς τῶν 46 Καὶ ἔδωκε τοὺς καρποὺς τῶν ἀγρῶν των εἰς τὴν καταστρέφουσαν
καρποὺς αὐτῶν καὶ τοὺς πόνους ἀγρῶν των, καὶ τοὺς κόπους τῶν καλλιεργημένων τὸν σῖτον νόσον τῆς ἐρυσίβης, καὶ τοὺς κόπους καὶ τὴν καλλιέργειάν
αὐτῶν τὴ ἀκρίδι·

ἀγρῶν των εἰς τὰς ἀκρίδας.

των παρέδωκεν εἰς τὰ σύννεφα τῶν ἀκρίδων.

77,47 ἀπέκτεινεν ἐν χαλάζῃ τὴν 47 Κατέστρεψε τὰ ἀμπέλια των μὲ χάλαζαν καὶ τὰς 47 Κατεξήρανε τὰς ἀμπέλους των μὲ χάλαζαν, καὶ τὰς συκαμινέας
ἄμπελον

αὐτῶν

καὶ

τὰς συκομορέας των μὲ παγωνιά.

των μὲ πάχνην.

συκαμίνους αὐτῶν ἐν τῇ πάχνῃ·
77,48 καὶ παρέδωκεν εἰς χάλαζαν 48 Παρέδωκεν εἰς καταστρεπτικὴν θανατηφόρον 48 Καὶ παρέδωκεν εἰς καταστρεπτικὴν χάλαζαν τὰ ζῶα των καὶ κάθε
τὰ κτήνη αὐτῶν καὶ τὴν ὕπαρξιν χάλαζαν τὰ ζῶα των καὶ τὴν ὑπόλοιπον περιουσίαν τι ποὺ κατεῖχον, ὁλόκληρον τὴν ἰδιοκτησίαν των, εἰς τὸ πῦρ τῶν
αὐτῶν τῷ πυρί·

των παρέδωσεν εἰς τὸ πῦρ τῶν κεραυνῶν του.

κεραυνῶν.

77,49 ἐξαπέστειλεν εἰς αὐτοὺς 49 Ἐξαπέλυσεν ἐναντίον των τὴν τιμωρὸν ὀργὴν τῆς 49

Ἐξαπέλυσε

κατ’

αὐτῶν

ἀσυγκράτητον

τὴν

ὀργὴν

τῆς

ὀργὴν θυμοῦ αὐτοῦ, θυμὸν καὶ ἀγανακτήσεώς του, θυμὸν καὶ ὀργὴν καὶ θλῖψιν, ἀγανακτήσεώς του, θυμὸν καὶ ὀργὴν καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν κακὰ καὶ δεινά,
ὀργὴν καὶ θλῖψιν ἀποστολὴν δι' δεινὰ φοβερά, τὰ ὁποῖα ἔστειλε μὲ ἐξολοθρευτὰς τὰ ὁποῖα τοὺς ἀπέστειλε δι’ ἀγγέλων ὀλοθρευτῶν καὶ τιμωρῶν.
ἀγγέλων πονηρῶν.

ἀγγέλους.

77,50 Ὡδοποίησε τρίβον τῇ ὀργῇ 50 Ἀφῆκε νὰ ἐκδηλωθῇ ἀσυγκράτητος ἡ ὀργή του, δὲν 50 Ἤνοιξε δρόμον καὶ ἐλευθέραν διέξοδον εἰς τὴν ὀργήν του καὶ δὲν
αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐφείσατο ἀπὸ ἐλυπήθη τὴν ζωήν των καὶ δὲν ἐπροφύλαξεν αὐτοὺς ἐφείσθη ἀπὸ τοῦ νὰ παραδώσῃ εἰς τὸν θάνατον τὰς ζωάς των καὶ τὰ
κτήνη

αὐτῶν

εἰς

θάνατον των τὰ συνέκλεισεν μέσα εἰς τὰς παγίδας τοῦ

συνέκλεισε
77,51

καὶ

θανάτου καὶ τῆς καταστροφῆς.
ἐπάταξε

πᾶν 51 Ἐκτύπησε μὲ θάνατον ὅλα τὰ πρωτότοκα τῆς γῆς 51 Καὶ ἐπάταξε διὰ θανάτου πᾶν πρωτότοκον ἐν τῇ χώρᾳ τῆς
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θανάτου τῶν ψυχῶν αὐτῶν καὶ τὰ ἀπὸ τὸν θάνατον καὶ αὐτὰ ἀκόμη τὰ κατοικίδια ζῶα κτήνη των τὰ ἔκλεισεν ὅλα μαζὶ εἰς τὸν θάνατον.

πρωτότοκον

ἐν

γῇ

Αἰγύπτῳ, Αἰγύπτου· αὐτὰ ποὺ ἀποτελοῦν τὴν ἀπαρχὴν τῶν Αἰγύπτου, ἀπαρχὴν τῶν ὠδίνων καὶ τῶν πόνων τῆς τεκνοποιΐας των

ἀπαρχὴν παντὸς πόνου αὐτῶν ἐν πόνων
τοῖς σκηνώμασι Χάμ,

τῆς

τεκνοποιΐας

εἰς

τοὺς

οἴκους

τῶν εἰς τὰς κατοικίας καὶ τὰς κατασκηνώσεις τῆς Αἰγύπτου, ποὺ

Αἰγυπτίων, τῶν ἀπογόνων αὐτῶν τοῦ Χάμ.

κατῳκήθη ὑπὸ τῶν ἀπογόνων τοῦ Χάμ.

77,52 καὶ ἀπῇρεν ὡς πρόβατα τὸν 52 Ἀνέλαβε δὲ ὁ Κύριος ὡς στοργικὸς ποιμὴν τὸν 52 Καὶ ἐσήκωσεν ἀπὸ τὴν Αἴγυπτον τὸν λαόν του, ὅπως ὁ ποιμὴν τὰ
λαὸν αὐτοῦ καὶ ἀνήγαγεν αὐτοὺς ἰσραηλιτικὸν λαόν, ὠσὰν πρόβατά του, καὶ τὰ πρόβατα, καὶ ἀνέβασεν αὐτοὺς ὡς ποιμὴν εἰς τὴν ἔρημον.
ὡσεὶ ποίμνιον ἐν ἐρήμῳ

ὡδήγησεν ὡς ἰδικόν του ποίμνιον διὰ μέσου τῆς
ἐρήμου.

77,53 καὶ ὡδήγησεν αὐτοὺς ἐπ' 53 Αὐτὸς τοὺς ὡδήγησε, τοὺς ἐνέπνευσεν ἐλπίδα καὶ 53 Καὶ τοὺς ὠδήγησε γεμάτους θάρρος καὶ ἐλπίδα, καὶ δὲν ἐδειλίασαν,
ἐλπίδι, καὶ οὐκ ἐδειλίασαν, καὶ θάρρος, ὥστε ἐκεῖνοι δὲν ἐδειλίασαν κατὰ τὴν καὶ τοὺς ἐχθρούς των τοὺς ἐσκέπασεν ἡ Ἐρυθρὰ θάλασσα.
τοὺς

ἐχθροὺς

αὐτῶν

ἐκάλυψε διάβασιν τῆς Ἐρυθρᾶς Θαλάσσης. Τοὺς δὲ ἐχθρούς

θάλασσα.

των τοὺς ἐσκέπασε καὶ τοὺς ἔπνιξεν ἡ θάλασσα.

77,54 Καὶ εἰσήγαγεν αὐτοὺς εἰς 54
ὄρος

ἁγιάσματος

αὐτοῦ,

Τοὺς

εἰσήγαγε

κατόπιν

εἰς

τὴν

γῆν

τῆς 54 Καὶ τοὺς εἰσήγαγεν εἰς τὴν χώραν, ἐν τῇ ὁποίᾳ ὑψοῦται τὸ ὄρος

ὄρος Ἐπαγγελίας, εἰς τὴν ὁποίαν ὑψώνεται τὸ ὄρος Σιὼν τὸ Σιὼν τὸ ἁγιασθὲν πρὸς λατρείαν αὐτοῦ, τὸ ὄρος αὐτό, τὸ ὁποῖον

τοῦτο, ὃ ἐκτήσατο ἡ δεξιὰ αὐτοῦ,

ἅγιον, πρὸς λατρείαν αὐτοῦ, τὸ ὄρος αὐτὸ τὸ ὁποῖον κατέκτησεν ἡ δεξιά του.
κατέκτησεν ἡ παντοδύναμος δεξιά του.

77,55 καὶ ἐξέβαλεν ἀπὸ προσώπου 55 Ἔδιωξε ἐμπρὸς ἀπὸ αὐτοὺς τὰ εἰδωλολατρικὰ ἔθνη 55 Καὶ ἐξεδίωξεν ἀπ’ ἐμπρός των ἐκ τῆς χώρας αὐτῆς τοὺς ἐκεῖ
αὐτῶν ἔθνη καὶ ἐκληροδότησεν καὶ ἐμοίρασε τὴν χώραν ἐκείνων εἰς αὐτοὺς μὲ σχοινὶ κατοικοῦντας εἰδωλολατρικοὺς λαοὺς καὶ τοὺς τὴν ἐχάρισεν ὡς
αὐτοὺς ἐν σχοινίῳ κληροδοσίας καταμετρήσεως·
καὶ

κατεσκήνωσεν

ἐν

καὶ

ἐκεῖ

ὅπου

προηγουμένως κλῆρον, διὰ σχοινίου καταμετρήσεως διαμοιράσας αὐτὴν εἰς μερίδια,

τοῖς κατοικοῦσαν οἱ λαοὶ ἐκεῖνοι, ἐγκατέστησε τὰς φυλὰς καὶ ἐγκατέστησεν εἰς τὰς σκηνὰς καὶ τὰς κατοικίας τῶν λαῶν αὐτῶν

σκηνώμασιν αὐτῶν τὰς φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ.

τὰς φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ.

τοῦ Ἰσραήλ.
77,56

Καὶ

ἐπείρασαν

παρεπίκραναν

τὸν

Θεὸν

καὶ 56 Αὐτοὶ ὅμως ἔθεσαν ὑπὸ δοκιμασίαν τὸν Θεόν, 56 Καὶ ἐπείραξαν μὲ τὰς ἀσεβεῖς των προκλήσεις τὸν Θεὸν καὶ
τὸν παρεπίκραναν καὶ ἐξώργισαν τὸν Ὕψιστον, καὶ τὰς ἐπίκραναν αὐτὸν καὶ τὰς ρητὰς καὶ μεμαρτυρημένας ἐντολάς του δὲν

Ὕψιστον καὶ τὰ μαρτύρια αὐτοῦ ἐντολὰς αὐτοῦ δὲν ἐτήρησαν.

ἐφύλαξαν.

οὐκ ἐφυλάξαντο
καὶ

ἀπέστρεψαν

καὶ 57 Ἀπεμακρύνθησαν ἀπὸ αὐτόν, ἠρνήθησαν καὶ 57 Καὶ ὠπισθοδρόμησαν πρὸς τὸ κακὸν καὶ παρέβησαν τὰς ἐντολάς

ἠθέτησαν, καθὼς καὶ οἱ πατέρες παρέβησαν τὰς ἐντολάς του, ὅπως καὶ οἱ πρόγονοί του, ὅπως καὶ οἱ πρόγονοί των, μετεβλήθησαν εἰς τόξον στρεβλὸν ποὺ
αὐτῶν, μετεστράφησαν εἰς τόξον των, καὶ ἔγιναν ὠσὰν τὸ στρεβλὸν τόξον, ποὺ δὲν δὲν εὐθυβολεῖ. Οὕτω καὶ ἡ διάνοιά των ἀστοχοῦσα μακρὰν τοῦ
στρεβλὸν

ρίπτει μὲ εὐθυβολίαν.

Κυρίου, οὔτε τὰς θείας εὐεργεσίας ἐχρησιμοποίει εἰς καλόν, οὔτε
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77,57

σκέψεις εὐθείας καὶ ἀγαθὰς διελογίζετο.
77,58 καὶ παρώργισαν αὐτὸν ἐν 58 Τὸν ἐξώργισαν μὲ τὴν εἰδωλολατρείαν των ἐπάνω 58 Καὶ προεκάλεσαν τὴν ὀργήν του μὲ τοὺς εἰδωλολατρικοὺς βωμούς
τοῖς βουνοῖς αὐτῶν, καὶ ἐν τοῖς εἰς τὰ ὄρη. Προεκάλεσαν τὴν ζηλοτυπίαν του μὲ τὰ των, ποὺ ἔστησαν ἐπὶ τῶν κορυφῶν τῶν βουνῶν, καὶ ἐξήγειραν τὴν
γλυπτοῖς

αὐτῶν

παρεζήλωσαν γλυπτὰ εἴδωλα, ποὺ ἐλάτρευαν ἐκεῖ.

ζήλειαν του μὲ τὴν λατρείαν, ποὺ προσέφερον εἰς τὰ γλυπτὰ εἴδωλά

αὐτόν.
77,59

των.
Ἤκουσεν

ὁ

Θεὸς

καὶ 59 Ὁ Κύριος ἤκουσε τὰς εἰδωλολατρικὰς αὐτῶν 59 Ἤκουσεν ὁ Θεὸς τὰς ὀργιαστικὰς λατρείας των, τὰς ὁποίας ἐτέλουν

ὑπερεῖδε καὶ ἐξουδένωσε σφόδρα προσευχάς, ἀπέστρεψεν ἀπὸ αὐτοὺς τὸ βλέμμα του, εἰς τὰ βουνά των, καὶ ἀπέστρεψε τὰ βλέμματά του διὰ νὰ μὴ τοὺς
τὸν Ἰσραήλ.

διὰ

νὰ

μὴ

ἐξουθένωσαν

τοὺς

βλέπῃ,

καὶ

καὶ

καταφρόνησιν

παρέδωσεν
μεγάλην

εἰς βλέπῃ καὶ παρέδωκεν εἰς μεγάλην καταφρόνησιν καὶ εἰς ἐσχάτην
τὸν ταπείνωσιν τὸν Ἰσραήλ.

ἰσραηλιτικὸν λαόν.
77,60 Καὶ ἀπώσατο τὴν σκηνὴν 60 Ἀπώθησε καὶ ἐστέρησε τὴν πόλιν Σηλὼμ ἀπὸ τὴν 60 Καὶ ἀπώθησε τὴν σκηνήν, ποὺ εἶχε στήθη εἰς Σηλώμ, παραχωρήσας
Σηλώμ,

σκήνωμα,

ὃ προστασίαν του, τὴν ὁποίαν πόλιν ὁ ἴδιος εἶχεν νὰ ἁρπαγῇ ἀπὸ τοὺς εἰδωλολάτρας ἡ ἱερὰ κιβωτὸς καὶ ἐγκατέλιπε τὸ

κατεσκήνωσεν ἐν ἀνθρώποις.

ἐκλέξει, διὰ νὰ ἐγκατασταθῇ μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων ἱερὸν ἐκεῖνο σκήνωμα, ὅπου ἐπὶ τῆς ἐποχῆς τῶν Κριτῶν κατῴκησεν ὁ
ἡ Σκηνὴ τοῦ Μαρτυρίου του.

77,61

Καὶ

παρέδωκεν

Θεὸς ἐν μέσῳ τῶν ἀνθρώπων.

εἰς 61 Παρέδωσεν εἰς τὰ χέρια τῶν ἐχθρῶν των, εἰς τοὺς 61 Καὶ παρέδωκε λάφυρον αἰχμαλωσίας εἰἲς τοὺς Φιλισταίους τὴν

αἰχμαλωσίαν τὴν ἰσχύν αὐτῶν Φιλισταίους, τὴν δύναμίν των, ὅπως ἐπίσης καὶ τὸ κιβωτόν, ποὺ ἀπετέλει τὴν προστατευτικὴν δύναμίν των, καὶ τὸ
καὶ τὴν καλλονὴν αὐτῶν εἰς χεῖρα λαμπρόν των στόλισμα, δηλαδὴ τὴν Κιβωτὸν τοῦ λαμπρὸν τοῦτο ἐγκαλλώπισμά των ἀφῆκε νὰ πέσῃ εἰς τὰς ἐχθρικὰς
ἐχθρῶν

Μαρτυρίου.

χεῖρας.

77,62 καὶ συνέκλεισεν ἐν ρομφαίᾳ 62 Ἀφῆκε νὰ περικυκλωθῇ ὁ λαός του ἀπὸ ἐχθρούς, οἱ 62 Καὶ ἐπέτρεψε να περικυκλωθῇ ὅλος μαζὶ καὶ να κατασφαγῇ ὁ λαός
τὸν

λαὸν

αὐτοῦ

καὶ

τὴν ὁποῖοι

κληρονομίαν αὐτοῦ ὑπερεῖδε.

ἐκρατοῦσαν

γυμνὴν

τὴν

ρομφαίαν,

καὶ του καὶ δὲν ἔρριψεν οὔτε ἓν βλέμμα εἰς τὴν κληρονομίαν του διὰ νὰ

ἐγύρισεν ἀλλοῦ τὸ βλέμμα του, ὅταν αὐτοί, ἡ προστατεύσῃ αὐτήν.
περίφημος κληρονομία του, ἐσφάζοντο.

77,63

Τοὺς

νεανίσκους

αὐτῶν 63 Τοὺς νεαροὺς υἱούς των κατέφαγε τὸ πῦρ τοῦ 63 Τὰ νεαρὰ παιδιά των κατέφαγε τὸ πῦρ τοῦ πολέμου, καὶ τὰς κόρας

κατέφαγε πῦρ, καὶ αἱ παρθένοι πολέμου, τὰς θυγατέρας δὲ παρθένους των, ὅταν των, ὅταν τὰς ἔσυρον αἰχμαλώτους, δὲν εὑρέθη κανεὶς νὰ τὰς
ὡδηγοῦντο εἰς αἰχμαλωσίαν καὶ ἐξευτελισμὸν, δὲν πενθήσῃ κλαίων τὴν δυστυχίαν των, διότι καὶ ἀδελφοὶ καὶ πατέρες
εὑρέθη κανεὶς νὰ τὰς πενθήση.

εἶχον θανατωθῆ καὶ ἑξανδραποδισθῆ.

77,64 οἱ ἱερεῖς αὐτῶν ἐν ρομφαίᾳ 64 Οἱ ἱερεῖς των ἔπεσαν ἐν στόματι ρομφαίας, καὶ τὰς 64 Οἱ ἱερεῖς των ἔπεσαν νεκροὶ ὑπὸ τὰ πλήγματα τῆς σπάθης, καὶ τὰς
ἔπεσον, καὶ αἱ χῆραι αὐτῶν οὐ χήρας τῶν σφαγιασθέντων ἀνδρῶν δὲν εὑρέθη κανεὶς ἐκ τῆς σφαγῆς καὶ τοῦ θανάτου τῶν ἀνδρῶν των χήρας δὲν εὑρέθη
κλαυθήσονται.

νὰ τὰς παρηγορήσῃ καὶ νὰ κλαύσῃ μαζῆ των.

κανεὶς νὰ τὰς κλαύσῃ.
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αὐτῶν οὐκ ἐπενθήθησαν·

77,65 Καὶ ἐξηγέρθη ὡς ὁ ὑπνῶν 65 Ἀλλὰ ὁ μακρόθυμος Κύριος ἠγέρθη ἀπὸ τὴν 65 Ἀλλ’ ὁ Θεὸς καὶ πάλιν οἰκτειρεῖ τὸν λαόν του. Καὶ μετὰ μακρὰν
Κύριος,

ὡς

δυνατὸς φαινομενικὴν

κεκραιπαληκὼς ἐξ οἴνου,

ἀπραξίαν

του,

ὅπως

ἐγείρεται

ὁ σιγὴν ἐξηγέρθη ὁ Κύριος, ὅπως σηκώνεταί τις ἀπὸ ὕπνον, ὡς γίγας τις

ἐξυπνῶν ἀπὸ τὸν ὕπνον του, ὅπως ὁ γίγας ποὺ ἰσχυρός, ὁ ὁποῖος εἶχε μεθύσει ἀπὸ πολὺν οἶνον καὶ μετὰ τὸν ὕπνον
συνέρχεται ἀπὸ τὴν μέθην του.

παρῆλθεν ἡ ζάλη αὐτοῦ.

77,66 καὶ ἐπάταξε τοὺς ἐχθροὺς 66 Καὶ ἐκτύπησε τοὺς ἐχθρούς του, τοὺς ἔτρεψε 66
αὐτοῦ

εἰς

τὰ

ὀπίσω,

Καὶ

ἐπάταξε

τοὺς

ἐχθρούς

του

ἀναγκάσας

τούτους

εἰς

ὄνειδος πανικόβλητους εἰς φυγὴν καὶ ἔδωκεν εἰς αὐτοὺς ὀπισθοχώρησιν καὶ φυγήν, καταισχύνην καὶ ἀτιμωτικὴν ἧτταν

αἰώνιον ἔδωκεν αὐτοῖς.

αἰωνίαν καταισχύνην μὲ τὴν ταπεινωτικὴν ἤτταν παντοτεινὴν ἐπέφερεν εἰς αὐτούς.
των.

77,67 Καὶ ἀπώσατο τὸ σκήνωμα 67 Ἀλλὰ καὶ ἀπεμάκρυνεν ἀπὸ τὴν προστασίαν του 67 Συγχρόνως ὅμως ἐκ τῶν δώδεκα φυλῶν ἀπέρριψε καὶ ἀπεδοκίμασε
Ἰωσὴφ καὶ τὴν φυλὴν Ἐφραὶμ οὐκ τοὺς ἀπογόνους τοῦ Ἰωσήφ, ἔπαυσε νὰ ἔχῃ ὡς τὰς κατασκηνώσεις τῶν ἀπογόνων τοῦ Ἰωσὴφ καὶ τὴν φυλὴν τοῦ
ἐξελέξατο·

ἐκλεκτὴν ἡγεμονεύουσαν φυλὴν τοὺς Ἐφραιμίτας.

Ἐφραὶμ δὲν ἐξέλεξε.

77,68 καὶ ἐξελέξατο τὴν φυλὴν 68 Ἀλλὰ ἐξέλεξεν ὡς ἄρχουσαν φυλὴν τὴν φυλὴν τοῦ 68 Καὶ ἐξέλεξε τὴν φυλὴν τοῦ Ἰούδα, τὸ ὄρος τὸ Σιών, τὸ ὁποῖον
Ἰούδα,

τὸ

ὄρος

τὸ

Σιών,

ὃ Ἰούδα καὶ ὡς τόπον ἱερόν του τὸ ὄρος Σιών, τὸ ὁποῖον ἠγάπησε.

ἠγάπησε,
77,69

ἰδιαιτέρως ἠγάπησεν.

καὶ

ᾠκοδόμησεν

ὡς 69 Ἐκεῖ ηὐδόκησεν ὁ Κύριος καὶ οἰκοδομήθη τὸ 69 Καὶ ᾠκοδόμησε ἐπ τοῦ ὄρους τούτου τὸ μοναδικὸν ἅγιον

μονοκέρωτος τὸ ἁγίασμα αὐτοῦ, θυσιαστήριόν του, ἰσχυρότατον ὅπως ὁ μονόκερως. θυσιαστήριόν του, περίβλεπτον καὶ ἀδιάσειστον ὡς ἰσχυρότατον κέρας
ἐν τῇ γῇ ἐθεμελίωσεν αὐτὴν εἰς Εἰς τὴν γῆν τῆς Παλαιστίνης ἐστερέωσεν αἰωνίαν τὴν ζώου
τὸν αἰῶνα.

φυλὴν τοῦ Ἰούδα.

τρομεροῦ

ποὺ

ἔχει

ἓν

μόνον

κέρατον,

εἰς

τὸ

ὁποῖον

συγκεντρώνεται ἡ ὅλη δύναμίς του, καὶ τὸ ἐθεμελίωσεν ἐν τῇ γῇ τῆς
ἐπαγγελίας, ὅπως ἐθεμελίωσε καὶ ταύτην εἰς τὸν αἰῶνα ἀδιάσειστον.

77,70 Καὶ ἐξελέξατο Δαυὶδ τὸν 70 Ὁ Κύριος ἐξέλεξεν ὡς βασιλέα τὸν δοῦλον του 70 Καὶ ἐξέλεξε τὸν Δαβίδ, τὸν ταπεινὸν δοῦλον του καὶ τὸν ἐπῆρεν ἀπὸ
δοῦλον
αὐτὸν

αὐτοῦ
ἐκ

τῶν

καὶ

ἀνέλαβεν Δαυὶδ καὶ τὸν ἐπῆρεν ἀπὸ τὰ κοπάδια τῶν προβάτων. τὰ ποίμνια τῶν προβάτων·

ποιμνίων

τῶν

προβάτων,
77,71 ἐξόπισθεν τῶν λοχευομένων 71 Τὸν ἐπῆρεν ἀπὸ ἐκεῖ, ποὺ ἀκολουθοῦσε τὰ 71 τὸν ἐπῆρεν, ἐνῷ ἠκολούθει ὀπίσω ἀπὸ τὰ ἐτοιμόγεννα πρόβατα, διὰ
ἔλαβεν αὐτὸν ποιμαίνειν Ἰακὼβ ἐτοιμόγεννα πρόβατα, καὶ τὸν ἔβαλε νὰ κυβερνᾶ καὶ νὰ ποιμαίνῃ καὶ κυβερνᾷ τὸν λαὸν Ἰακὼβ τοὺς δούλους του, καὶ τὸν
κληρονομίαν αὐτοῦ

Ἰακώβ, τοὺς Ἰσραηλίτας, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἰδική του
κληρονομία.

77,72 καὶ ἐποίμανεν αὐτοὺς ἐν τῇ 72 Ὁ Δαυὶδ ἐκυβέρνησε πράγματι αὐτοὺς μὲ ἄδολον 72 Καὶ ἐποίμανεν αὐτοὺς μὲ ἄκακον καὶ ἄδολον καρδίαν καὶ μὲ τὰ
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τὸν δοῦλον αὐτοῦ καὶ Ἰσραὴλ τὴν νὰ καθοδηγῇ τοὺς δούλους του, τοὺς ἀπογόνους τοῦ Ἰσραήλ, ὅστις ἦτο ἡ κληρονομία του.

ἀκακίᾳ τῆς καρδίας αὐτοῦ, καὶ ἐν καρδίαν καὶ τοὺς καθωδήγησεν εἰς τὸν δρόμον τοῦ πλήρη συνέσεως ἔργα τῶν χειρῶν του ἀνεδείχθη καθοδηγὸς αὐτῶν.
τῇ συνέσει τῶν χειρῶν αὐτοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ἀσφαλείας μὲ τὰ πλήρη συνέσεως ἔργα
ὡδήγησεν αὐτούς.

του.

ΨΑΛΜΟΣ 78ος (οη’)
Γιὰ νὰ προφυλάξει ὁ Θεὸς τὰ χωριὰ ἀπὸ λῃστεῖες καὶ καταστροφὲς τῶν ἐχθρικῶν στρατευμάτων
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

78,1 Ο Θεός, ἤλθοσαν ἔθνη εἰς τὴν Ω Θεέ, εἰδωλολατρικὰ ἔθνη ἐπῆλθον, ἐναντίον τῆς Ω Θεέ, ἔθνη εἰδωλολατρικα ἦλθον καὶ ἐπέδραμον κατὰ τῆς
κληρονομίαν σου, ἐμίαναν τὸν ἰδικῆς σου κληρονομίας καὶ κατεπλημμύρισαν τὴν κληρονομίας σου, ἐμόλυναν καὶ ἐβεβήλωσαν τὸν ἅγιον ναόν σου, διὰ
ναὸν

τὸν

ἅγιόν

σου,

ἔθεντο γῆν, ἐβεβήλωσαν τὸν ἅγιόν σου ναὸν καὶ μετέβαλαν τῶν καταστροφῶν των ἔκαμαν τὴν Ἱερουσαλὴμ ὁμοίαν πρὸς

Ἱερουσαλὴμ ὡς ὀπωροφυλάκιον.

τὴν

Ἱερουσαλὴμ

εἰς

ἐρείπια,

ὠσὰν

μὶαν πρόχειρον καλύβην ὀπωρικῶν καὶ φρούτων, σὰν ἐκείνας αἵτινες

ἀχυροκαλύβην, ἡ ὁποῖα εἶχε χρησιμεύσει διὰ τὴν ἐγκαταλειπόμεναι μετὰ τὸ θέρος ἐρημοῦνται.
πρόχειρον συγκέντρωσιν τῶν ὀπωρικῶν.
78,2 Ἔθεντο τὰ θνησιμαῖα τῶν 2 Ἀφῆκαν ἄταφα τὰ πτώματα τῶν δούλων σου, 2 Ἀφῆκαν ἄταφα τὰ σώματά των ὑπ’ αὐτῶν κατασφαγέντων δούλων
δούλων
πετεινοῖς
σάρκας

σου

βρώματα

τοῦ
τῶν

οὐρανοῦ,
ὁσίων

σου

τοῖς τροφὴν εἰς τὰ πτηνὰ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ τὰς σάρκας σου καὶ τὰ ἐξέθεσαν πρὸς βρῶσιν εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ· ἔρριψαν
τὰς τῶν ἀνθρώπων τῶν ἀφωσιωμένων εἰς σέ, ὡς βορὰν τὰς σάρκας των εἰς σὲ ἀφωσιωμένων εἰς τὰ θηρία τῆς γῆς, ἵνα
τοῖς εἰς τὰ θηρία τῆς γῆς.

καταβροχθισθοῦν ὑπ’ αὐτῶν.

θηρίοις τῆς γῆς·
78,3 ἐξέχεαν τὸ αἷμα αὐτῶν ὡσεὶ 3 Ἄφθονον ἔχυσαν τὸ αἷμα των, ὠσὰν τὸ νερὸ κύκλῳ 3 Ἔχυσαν ἀφθόνως τὸ αἷμα των καὶ ἔρρευσε τοῦτο γύρω ἀπὸ τὴν
ὕδωρ κύκλῳ Ἱερουσαλήμ, καὶ οὐκ ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ κανεὶς δὲν ὑπῆρξε νὰ τοὺς Ἱερουσαλὴμ σὰν νὰ ἦτο νερόν, καὶ δὲν ἔμεινε κανείς, ὅπως θάψῃ τοὺς
78,4

Ἐγενήθημεν

θάψῃ.
ὄνειδος

τοῖς 4 Ἐγίναμεν περίγελως καὶ ἐξευτελισμὸς εἰς τοὺς 4 Ἐγίναμεν ὄνειδος καὶ περίγελως εἰς τοὺς γείτονάς μας λαούς, τοὺς

γείτοσιν ἡμῶν, μυκτηρισμὸς καὶ γειτονικούς
χλευασμὸς τοῖς κύκλῳ ἡμῶν.

κατασφαγέντας.
μας

εἰδωλολατρικοὺς

λαούς,

τοὺς Μωαβίτας, Ἀμμωνίτας καὶ Ἰδουμαίους, ἐγίναμεν περιπαιγμὸς καὶ

Μωαβίτας, τοὺς Ἀμμωνίτας καὶ τοὺς Ἰδουμαίους. χλευασμὸς εἰς τοὺς περικυκλοῦντας τὴν χώραν μας ἀλλοφύλους.
Ἐγίναμεν

χλευασμὸς

καὶ

ἐμπαιγμὸς

εἰς

τοὺς

περικυκλοῦντας τὴν χώραν μας ἀλλοφύλους.
78,5 Ἕως πότε, Κύριε, ὀργισθήσῃ 5 Ἕως πότε, Κύριε, θὰ ὀργίζεσαι ἐναντίον μας, χωρὶς 5 Ἕως πότε, Κύριε, θὰ ὀργίζεσαι καθ’ ἠμῶν, χωρὶς νὰ ἔχῃ τελειωμὸν ἡ
εἰς τέλος, ἐκκαυθήσεται ὡς πῦρ ὁ καὶ νὰ ἔχῃ τελειωμὸν ἡ ὀργή σου; Ἕως πότε θὰ ὀργή σου; Καὶ ἕως πότε θὰ ἀνάπτῃ ὡς πῦρ ἢ ζηλοτυπία, τὴν ὁποίαν
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ἦν ὁ θάπτων.

ζῆλός σου;

ἀναρριπίζεται ὡς φοβερὰ πυρκαϊὰ ἐναντίον μας ἡ σοῦ διηγείραμεν προσκυνήσαντες θεοὺς ἀλλοτρίους;
ζηλοτυπία σου;

78,6 ῎Εκχεον τὴν ὀργήν σου ἐπὶ 6 Στρέψε ὁρμητικὴν τὴν ὀργήν σου ἐναντίον τῶν 6 Ἔκχυσον τὴν ὀργήν σου κατὰ τῶν ἐθνῶν, τὰ ὁποῖα δὲν σὲ γνωρίζουν
ἔθνη τὰ μὴ γινώσκοντά σε καὶ ἐπὶ εἰδωλολατρικῶν

ἐθνῶν,

τὰ

ὁποῖα

δὲν

σὲ καὶ λατρεύουν ἀντὶ σοῦ τὰ εἴδωλα· ἔκχυσον τὴν ὀργήν σου ἐναντίον

βασιλείας, αἳ τὸ ὄνομά σου οὐκ ἀναγνωρίζουν ὡς Θεόν των, ἐναντίον τῶν βασιλείων, βασιλείων, τὰ ὁποῖα δὲν ἐπεκαλέσθησαν ποτὲ τὸ ὄνομά σου.
ἐπεκαλέσαντο,

τὰ ὁποῖα ποτὲ δὲν ἐπεκαλέσθησαν τὸ Ὄνομά σου.

78,7 ὅτι κατέφαγον τὸν Ἰακώβ, καὶ 7 Τὰ ἔθνη καὶ αἱ βασιλεῖαι αὐταὶ κατέφαγαν τοὺς 7 Διότι τὰ ἔθνη καὶ τὰ βασίλεια αὐτὰ κατέφαγον τοὺς ἀπογόνους τοῦ
τὸν τόπον αὐτοῦ ἠρήμωσαν.

ἀπογόνους τοῦ Ἰακώβ, ἐρήμωσαν τὴν χώραν των.

εὐλογημένου σου Ἰακώβ, καὶ μετέβαλον μὲ τὰς δῃώσεις των εἰς
ἔρημον τὴν χώραν αὐτοῦ.

78,8 Μὴ μνησθῇς ἡμῶν ἀνομιῶν 8 Μὴ ἐνθυμηθῇς, Κύριε, τὰς ἀπὸ ἀρχαιότατα χρόνια 8 Μὴ ἐνθυμηθῇς καθ’ ἡμῶν τὰς παλαιὰς ἁμαρτίας τῶν προπατόρων
ἀρχαίων·

ταχὺ καὶ μέχρι σήμερον συνεχιζομένας ἁμαρτίας μας. μας· ταχέως καὶ ἄνευ ἀργοπορίας ἂς μᾶς προφθάσουν οἱ οἰκτιρμοί

προκαταλαβέτωσαν
οἰκτιρμοί

σου,

ἡμᾶς

οἱ Ταχέως,

Κύριε,

πρὶν

καταστραφῶμεν,

Κύριε,

ἄς

μᾶς σου, Κύριε, διότι ἐχάσαμεν τὸ πᾶν καὶ κατηντήσαμεν εἰς ἐσχάτην

ὅτι προλάβουν τὰ ἐλέη σου, διότι ἔχομεν περιπέσει εἰς ἔνδειαν, ταπείνωσιν καὶ ἀθλιότητα.

ἐπτωχεύσαμεν σφόδρα.

ἀθλιωτάτην κατάστασιν

78,9 Βοήθησον ἡμῖν, ὁ Θεός, ὁ 9 Ὦ Θεέ, σὺ ὁ ὁποῖος εἶσαι ὁ Θεός μας, ὁ σωτήρ μας, 9 Ὦ Θεέ, ὅστις εἶσαι ὁ Σωτήρ μας, βοήθησέ μας, διὰ τὴν δόξαν τοῦ
σωτὴρ ἡμῶν· ἕνεκεν τῆς δόξης βοήθησέ μας. Πρὸς δόξαν τοῦ ἁγίου Ὀνόματός σου, ὀνόματός σου, τὸ ὁποῖον λαμβάνουν ἀφορμὴν ἀπὸ τὴν ἰδικήν μας
τοῦ ὀνόματός σου, Κύριε, ρῦσαι Κύριε,

γλύτωσέ

μας

ἀπὸ

τοὺς

ἐχθρούς

μας, ταπείνωσιν καὶ ἐγκατάλειψιν νὰ βλασφημοῦν οἱ κατακτηταὶ καὶ οἱ

ἡμᾶς καὶ ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις συγχώρησε τὰς ἀμαρτίας μας διὰ τὸ Ὄνομά σου, τὸ γείτονές μας. Κύριε, σῶσε μας καὶ συγχώρησε τὰς ἁμαρτίας μας διὰ τὸ
ἡμῶν ἕνεκα τοῦ ὀνόματός σου,

ὁποῖον διαλαλεῖ πάντοτε ἔλεος καὶ εὐσπλαγχνίαν.

ὄνομά σου, τὸ ὁποῖον ὑπενθυμίζει πάντοτε εὐσπλαγχνίαν καὶ ἔλεος.

78,10 μή ποτε εἴπωσι τὰ ἔθνη· ποῦ 10 Σῶσε μας, διὰ νὰ μὴ καταστραφῶμεν καὶ ἔπειτα οἱ 10 Σῶσε μας· μήπως εἴπουν οἱ ἐθνικοί· ποὺ εἶναι ὁ Θεός των; Καὶ ἂς
ἐστιν

ὁ

γνωσθήτω

Θεὸς
ἐν

αὐτῶν;
τοῖς

Καὶ εἰδωλολατρικοὶ λαοὶ εἴπουν: Ποῦ εἶναι ὁ Θεός των; Ἂς γίνῃ φανερὰ καὶ γνωστὴ εἰς τὰ ἔθνη ὑπὸ τὰ ὄμματα ἠμῶν, τώρα ποὺ

ἔθνεσιν γίνῃ φανερὰ καὶ πασίγνωστος εἰς τὰ εἰδωλολατρικὰ ζῶμεν καὶ θὰ τὴν βλέπωμεν μὲ τὰ μάτια μας, ἡ ἐκδίκησις, τὴν ὁποίαν

ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν ἡ ἔθνη, διὰ νὰ τὴν ἴδωμεν μὲ τοὺς ὀφθαλμούς μας τώρα θὰ κάμῃς διὰ τὸ αἷμα τῶν δούλων σου, τὸ ὁποῖον τόσον ἀσπλάγχνως
ἐκδίκησις

τοῦ

αἵματος

δούλων σου τοῦ ἐκκεχυμένου.

τῶν ποὺ ζῶμεν, ἡ ἐκ μέρους σου δικαία τιμωρία των διὰ τὸ καὶ ἀφθόνως ἔχει χυθῇ.
χυθὲν ἀπὸ αὐτοὺς αἷμα τῶν δούλων σου.

στεναγμὸς

τῶν

κατὰ

μεγαλωσύνην

τὴν

πεπεδημένων, Ἰουδαίων

ἂς

φθάσῃ

ἐνώπιόν

σου,

Κύριε.

Καὶ ἁλυσοδεμένων αἰχμαλώτων μως, σύμφωνα δὲ μὲ τὴν μεγάλην καὶ

τοῦ σύμφωνα μὲ τὴν μεγαλειώδη καὶ παντοδύναμον ἀκατανίκητον δύναμιν τοῦ βραχίονός σου λάβε ὑπὸ τὴν κτῆσιν καὶ

βραχίονάς σου περιποίησαι τοὺς ἰσχὺν τοῦ βραχίονός σου, λάβε ὑπὸ τὴν προστασίαν προστασίαν σου τοὺς υἱοὺς ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἔχουν θανατωθῆ.
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78,11 Εἰσελθέτω ἐνώπιόν σου ὁ 11 Ὁ στεναγμὸς τῶν ἁλυσοδεμένων αἰχμαλώτων 11 Ἂς εἰσχωρήσῃ καὶ ἂς φθάσῃ μέχρι σοῦ ὁ στεναγμὸς τῶν

υἱοὺς τῶν τεθανατωμένων.

σου,

σῶσε

καὶ

περιποιήσου

τὰ

παιδιὰ

τῶν

φονευθέντων.
78,12 Ἀπόδος τοῖς γείτοσιν ἡμῶν 12 Ἀνταπόδωσε εἰς τοὺς γειτονικούς μας λαοὺς 12 Ἀνταπόδοσε εἰς τοὺς γείτονάς μας λαοὺς τὸν ὀνειδισμόν, μὲ τὸν
ἑπταπλασίονα εἰς τὸν κόλπον τιμωρίαν πολλαπλασίαν εἰς τὰς καρδίας των καὶ τὸν ὁποῖον σὲ ὠνείδισαν, Κύριε, ἑπταπλάσιον καὶ μυριοπλάσιον μέσα εἰς
αὐτῶν τὸν ὀνειδισμόν αὐτῶν, ὃν ὀνειδισμόν, μὲ τὸν ὁποῖον αὐτοὶ σὲ ὠνείδισαν, Κύριε.

τοὺς κόλπους των, μέχρι σημείου ποὺ νὰ γεμίσουν καὶ νὰ ἐκχειλίσουν

ὠνείδισάν σε, Κύριε.

οὗτοι.

78,13 Ἡμεῖς δὲ λαός σου καὶ 13 Ἡμεῖς δέ, οἱ ὁποῖοι εἴμεθα ἰδικός σου λαὸς καὶ 13 Ἀντιθέτως πρὸς αὐτοὺς ἡμεῖς εἴμεθα λαός σου καὶ πρόβατα τῆς
πρόβατα

νομῆς

σου πρόβατα

τῆς

ἰδικῆς

σου

ποίμνης,

θὰ

σὲ βοσκῆς σου. Θὰ σὲ εὐχαριστήσωμεν καὶ μετ’ εὐγνωμοσύνης θὰ σὲ

ἀνθομολογησόμεθά σοι εἰς τὸν εὐχαριστοῦμεν καὶ θὰ σὲ δοξάζωμεν πάντοτε, διὰ τὰς δοξολογήσωμεν διὰ τὰς δωρεάς σου ἀπαύστως καὶ αἰωνίως, καὶ θὰ
αἰῶνα, εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν εὐεργεσίας σου. Θὰ ἀναγγέλλωμεν εἰς ὅλας τὰς ἐξαγγείλωμεν τὴν αἴνεσίν σου ἀπὸ τῆς μιᾶς γενεᾶς εἰς τὴν ἄλλην,
ἐξαγγελοῦμεν τὴν αἴνεσίν σου.

γενεὰς τὴν δόξαν σου.

ὥστε ἀκαταπαύστως διὰ μέσου τῶν γενεῶν νὰ ὑμνῆσαι καὶ νὰ
δοξάζεσαι.

ΨΑΛΜΟΣ 79ος (οθ’)
Γιὰ νὰ θεραπεύσει ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπο, ὅταν πρήζεται τὸ πρόσωπό του καὶ πονάει ὅλο τὸ κεφάλι του
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

79,1 Ο ποιμαίνων τὸν Ἰσραήλ, Σύ, ὁ ὁποῖος ὡς καλὸς καὶ στοργικὸς ποιμὴν Σύ, ποὺ ὡς καλὸς καὶ στοργικὸς ποιμὴν προνοεῖς καὶ προστατεύεις τὸν
πρόσχες, ὁ ὁδηγῶν ὡσεὶ πρόβατα προστατεύεις καὶ καθοδηγεῖς τὸν ἰσραηλιτικὸν λαόν, λαὸν τοῦ Ἰσραήλ, εὐδόκησον νὰ ἐνδιαφερθῇς καὶ νὰ προσέξῃς εἰς
τὸν Ἰωσήφ, ὁ καθήμενος ἐπὶ τῶν ἰδὲ καὶ δῶσε προσοχὴν εἰς τὴν συμφοράν, ποὺ μᾶς αὐτὰ ποὺ μᾶς συμβαίνουν, σὺ ποὺ ὁδηγεῖς ὡς πρόβατα τὴν φυλὴν τοῦ
Χερουβίμ, ἐμφάνηθι.

εὑρῆκε. Σύ, ὁ ὁποῖος ὁδηγεῖς ὡς ἰδικά σου πρόβατα Ἰωσὴφ καὶ κάθεσαι ἐπὶ τῶν Χερουβείμ, ἔχων ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν σου
τὴν φυλὴν τοῦ Ἰωσήφ, κάθησε ὡς ἐπὶ θρόνου ἐπάνω πάσας τὰς ἀγγελικὰς δυνάμεις, δεῖξον τὴν προστασίαν σου ἐμφανῶς
εἰς τὰ Χερουβίμ, δεῖξε φανερὰ τὴν προστασίαν σου.

79,3

Ἐναντίον

Ἐφραὶμ

καὶ ἐν πάσῃ τῇ θεϊκῇ σου δόξῃ.

καὶ 3 Ἐμφανίσου πρόμαχος ἐμπρὸς εἰς τὰς φυλὰς Ἐφραὶμ 3 Ἐμφανίσθητι πρὸ τῶν πυλῶν τοῦ Βενιαμὶν καὶ τοῦ Μανασσῆ καὶ τοῦ

Βενιαμὶν καὶ Μανασσῆ ἐξέγειρον καὶ Βενιαμὶν καὶ Μανασσῆ, ποὺ ταλαιπωροῦνται ἀπὸ Ἐφραίμ, οἵτινες ἀποτελοῦν τὸ ὑπὸ τῶν Ἀσσυρίων δῃωθὲν καὶ
τὸ σῶσαι ἡμᾶς.

ἀκατανίκητον δύναμίν σου καὶ ἔλα ταχέως, διὰ νὰ ἀκαταγώνιστον δύναμίν σου καὶ ἐλθὲ διὰ νὰ μᾶς σώσῃς.
μᾶς σώσῃς.

79,4 Ὁ Θεός, ἐπίστρεψον ἡμᾶς καὶ 4 Κύριε ὁ Θεός, ἀποκατάστησέ μας ἐλευθέρους καὶ 4 Ὦ Θεέ, ἀποκατάστησέ μας εἰς τὴν προτέραν μας χαρὰν καὶ εἰρήνην·
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τὴν δυναστείαν σου καὶ ἔλθε εἰς τὰς ἐπιδρομὰς τῶν Ἀσσυρίων. Θέσε εἰς ἐνέργειαν τὴν ἐρημωθὲν βόρειον βασιλειον. Κίνησον καὶ θέσε εἰς ἐνέργειαν τὴν

ἐπίφανον τὸ πρόσωπόν σου, καὶ ἀσφαλεῖς εἰς τὴν χώραν μας, δεῖξε εὐμενὲς τὸ ἐμφάνισον δὲ εὐμενὲς τὸ πρόσωπόν σου καὶ ἀρκεῖ τοῦτο ὅπως
σωθησόμεθα.

πρόσωπόν σου πρὸς ἡμᾶς καὶ ἔτσι ἡμεῖς θὰ σωθῶμεν σωθῶμεν.
ἀπὸ τὸν πλήρη ὄλεθρον.

79,5 Κύριε ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων, 5 Κύριε καὶ Θεὲ τῶν ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων 5 Κύριε, σὺ ποὺ εἶσαι Θεὸς τῶν ἐν οὐρανοῖς ἀγγελικῶν δυνάμεων καὶ
ἕως

πότε

ὀργίζῃ

ἐπὶ

προσευχὴν τῶν δούλων σου;

τὴν δυνάμεων, ἕως πότε θὰ ὀργίζεσαι ἐναντίον μας, ἔχεις ταύτας ὑπὸ τὰς ἀμέσους διαταγάς σου, ἕως πότε θὰ ὀργίζεσαι
ἐναντίον δὲ καὶ αὐτῆς τῆς προσευχῆς τῶν δούλων καὶ κατ’ αὐτῆς τῆς προσευχῆς τῶν δούλων σου;
σου;

79,6 Ψωμιεῖς ἡμᾶς ἄρτον δακρύων 6 Ἕως πότε θὰ μᾶς δίδῃς ἀντὶ ἄρτου δάκρυα καὶ ἀντὶ 6 Ἕως πότε θὰ μᾶς διατρέφῃς μὲ δάκρυα ἀντὶ ἄρτου καὶ ἕως πότε θὰ
καὶ ποτιεῖς ἡμᾶς ἐν δάκρυσιν ἐν ὕδατος θὰ μᾶς ποτίζῃς μὲ πλῆρες, κατὰ τὴν δίκαίαν μᾶς ποτίζῃς μὲ πλῆρες καὶ ἄφθονον τὸ μέτρον τῶν δακρύων μας;
μέτρῳ;

σου κρίσιν, τὸ δοχεῖον ἀπὸ τὰ δάκρυά μας;

79,7 Ἔθου ἡμᾶς εἰς ἀντιλογίαν 7 Μᾶς κατέστησες διὰ τὰς ἁμαρτίας μας ἀντικείμενον 7

Μᾶς

κατέστησας

ἀντικείμενον

ἀντιλογίας

καὶ

ἐπιθετικῶν

τοῖς γείτοσιν ἡμῶν, καὶ οἱ ἐχθροὶ ἐμπαιγμῶν εἰς τὰ γειτονικά μας ἔθνη. Οἱ δὲ ἐχθροί προσβολῶν εἰς τοὺς γείτονάς μας λαοὺς καὶ οἱ (ἐχθροί μας ἐχλεύασαν
ἡμῶν ἐμυκτήρισαν ἡμᾶς.

μας μᾶς χλευάζουν καὶ μᾶς περιγελοῦν.

καὶ περιέπαιξαν ἡμᾶς.

79,8 Κύριε ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων, 8 Κύριε καὶ Θεὲ τῶν ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων 8 Κύριε, σὺ ποὺ εἶσαι ὁ Θεὸς τῶν ἐν οὐρανοῖς ἀγγελικῶν δυνάμεων,
ἐπίστρεψον ἡμᾶς καὶ ἐπίφανον τὸ δυνάμεων, ἀποκατάστησέ μας εἰς τὴν χώραν μας καὶ ἔχεις ταύτας ὑπὸ τὰς ἀμέσους διαταγάς σου, ἀποκατάστησέ μας
πρόσωπόν σου, καὶ σωθησόμεθα. ἐλευθέρους καὶ ἀσφαλεῖς. Γύρισε καὶ δεῖξε ἱλαρὸν εἰς τὴν προτέραν εὔνοιάν σου, καὶ δός μας πάλιν τὴν εἰρήνην καὶ
(διάψαλμα).

γεμᾶτο καλωσύνην τὸ πρόσωπόν σου πρὸς ἡμᾶς καὶ χαράν. Ἐμφάνισον εὐμενὲς τὸ πρόσωπόν σου καὶ ἀρκεῖ τοῦτο διὰ νὰ
ἡμεῖς θὰ σωθῶμεν ἀπὸ τὸν ἐξαφανισμόν.

79,9

Ἄμπελον

μετῇρας,

ἐξ

ἐξέβαλες

Αἰγύπτου 9
ἔθνη

κατεφύτευσας αὐτήν·

Τὸν

λαὸν

τοῦ

Ἰσραήλ,

ὠσὰν

σωθῶμεν.

πολύκαρπον 9 Εἴμεθα ἡ πνευματική σου ἄμπελος, τὴν ὁποίαν μετέφερες ἐξ

καὶ εὐλογημένην ἄμπελόν σου, μετέφερες ἀπὸ τὴν Αἰγύπτου, ἀφοῦ σὰν εἰς φυτώριον ἀνεπτύχθη πρῶτον ἐκεῖ. Ἐξεδίωξες
Αἴγυπτον εἰς τὴν Παλαιστίνην. Ἔδιωξες ἀπὸ ἐκεῖ τὰ ἔθνη, τοὺς Ἀμορραίους καὶ Εὐαίους καὶ Χαναναίους καὶ Χετταίους, καὶ
εἰδωλολατρικὰ ἔθνη καὶ τὴν ἐφύτευσες καὶ τὴν τὴν ἐφύτευσας βαθέως καὶ στερεῶς εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας.
ἐρρίζωσες εἰς αὐτήν.

ὡδοποίησας

αὐτῆς

καὶ

ἔμπροσθεν 10 Ἤνοιξες ἐνώπιόν της τὴν ὁδὸν ἀπὸ Αἰγύπτου μέχρι 10 Διήνοιξας πρὸ αὐτῆς ἐλευθέραν τὴν ὁδὸν καὶ προετοίμασας τὸ

κατεφύτευσας

τὰς Παλαιστίνης, τὴν ἐφύτευσες μὲ βαθειὲς ρίζες καὶ ἔδαφος πρὸς μεταφύτευσίν της, καὶ ἐφύτευσας βαθεῖα τὰς ρίζας της,

ρίζας αὐτῆς καὶ ἐπλήρωσε τὴν ἐγέμισεν ὅλην τὴν Παλαιστίνην.

κατόπιν δὲ τούτων ἐγέμισεν αὕτη ὅλην τὴν χώραν τῆς Παλαιστίνης.

γῆν.
79,11 Ἐκάλυψεν ὄρη ἡ σκιὰ αὐτῆς 11 Ἡ σκιὰ τῆς ἀμπέλου αὐτῆς ἐκάλυψε τὰ ὄρη τῆς 11 Ἡ σκιά της καὶ τὸ κράτος της ἐκάλυψε πρὸς νότον τὰ πρὸς τὴν
καὶ αἱ ἀναδενδράδες αὐτῆς τὰς χώρας καὶ αἱ διακλαδώσεις της ἐσκέπασαν τὰς χώραν τῶν Ἰδουμαίων ὑψούμενα ὅρη καὶ αἱ διακλαδώσεις της
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79,10

κέδρους τοῦ Θεοῦ·

θεοφυτεύτους κέδρους τοῦ Λιβάνου.

ἐσκέπασαν πρὸς βορρᾶν τὰς θεοφυτεύτους κέδρους τοῦ Λιβάνου.

79,12 ἐξέτεινε τὰ κλήματα αὐτῆς 12 Ηὐδόκησας καὶ ἐξηπλώθησαν πρὸς δυσμὰς τὰ 12 Ἐξήπλωσε πρὸς δυσμὰς τὰ κλήματα τῆς μέχρι τῆς Μεσογείου
ἕως θαλάσσης καὶ ἕως ποταμῶν κλήματά της, μέχρι τῆς Μεσογείου Θαλάσσης καὶ θαλάσσης καὶ τὰς παραφυάδας τῆς πρὸς ἀνατολάς, μέχρι τοῦ
τὰς παραφυάδας αὐτῆς.

πρὸς ἀνατολὰς οἱ κλάδοι τῆς μέχρι τοῦ Εὐφράτου καὶ ποταμοῦ Εὐφράτου καὶ τῶν παραποτάμων του.
τῶν παραποτάμων του.

79,13 Ἱνατί καθεῖλες τὸν φραγμὸν 13 Διατὶ τώρα ἐκρήμνισες τὸν ὁλόγυρα φράκτην της, 13 Διατὶ τώρα ἀπέσυρες ἀπὸ αὐτὴν τὴν πρόνοιαν καὶ προστασίαν σου
αὐτῆς καὶ τρυγῶσιν αὐτὴν πάντες τὴν προστασίαν σου, ὥστε ὅλοι οἱ διερχόμενοι ἀπὸ καὶ ἐπέτρεψας νὰ καταλυθῇ τὸ βασίλειον τοῦ Ἰσραήλ, τὸ ὁποῖον πρὸς
οἱ παραπορευόμενοι τὴν ὁδόν;

τὴν ὁδόν διαβάται νὰ τρυγοῦν τοὺς καρπούς της;

βορρᾶν ὑψοῦτο ὡς προπύργιον αὐτῆς, οὕτω δὲ κατέρριψας τὸν
προφυλάττοντα αὐτὴν φραγμὸν καὶ τὴν τρυγοῦν ἀνεμποδίστως ὅσοι
περνοῦν ἀπὸ τὸν συνορεύοντα αὐτὴν δρόμον;

79,14 Ἐλυμήνατο αὐτὴν ὗς ἐκ 14 Φοβερὸς ἀγριόχοιρος, ὁ Ἀσσύριος, ἐπέδραμεν ἀπὸ 14 Τὴν κατέστρεψε καὶ τὴν ἠρήμωσεν ὁ ἐπιδραμὼν ἐκ τοῦ πυκνοῦ
δρυμοῦ,

καὶ

μονιός

ἄγριος ἀβάτους δρυμοὺς καὶ τὴν κατέστρεψεν. Ἄγριος δάσους ὡς ἄλλος κάπρος Ἀσσύριος καὶ ὡς ἄγριος χοῖρος τὴν κατέφαγε

κατενεμήσατο αὐτήν.

μονιός, περισσότερον φοβερὸς ἀγριόχοιρος, ποὺ ζῇ καὶ τὴν ἐξεγύμνωσε.
μόνος του, κατέφαγεν αὐτήν.

79,15 Ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων, 15 Ὦ Θεὲ τῶν οὐρανίων καὶ ἐπιγείων δυνάμεων, 15 Θεὲ τῶν ἐν οὐρανοῖς ἀγγελικῶν δυνάμεων, στρέψον καὶ πάλιν πρὸς
ἐπίστρεψον δή, καὶ ἐπίβλεψον ἐξ στρέψε καὶ πάλιν ἱλαρὸν τὸ πρόσωπόν σου πρὸς αὐτὴν καὶ ρῖψε σπλαγχνικὸν ἐξ οὐρανοῦ τὸ βλέμμα σου καὶ ἴδε τὴν
οὐρανοῦ καὶ ἴδε καὶ ἐπίσκεψαι τὴν αὐτήν. Ρίξε ἕνα βλέμμα καλωσύνης καὶ στοργῆς ἀπὸ γενομένην ἐρήμωσιν καὶ καταστροφὴν καὶ ἐπισκέφθητι ἐκ τοῦ
ἄμπελον ταύτην

τὸν οὐράνιόν σου θρόνον καὶ ἴδε καὶ ἐπίσκεψαι τὴν πλησίον τὴν ἄμπελον ταύτην,
ἄμπελον αὐτήν.

79,16 καὶ κατάρτισαι αὐτήν, ἣν 16 Ἐπανάφερέ την εἰς τὴν προτέραν θαλερότητα, τὴν 16α καὶ εἰς τὴν προτέραν ἀρτιότητα καὶ ἀκμὴν ἐπανόρθωσον αὐτήν,
ἐφύτευσεν ἡ δεξιά σου, καὶ ἐπὶ ἀσφάλειαν καὶ τὴν καρποφορίαν, αὐτήν, τὴν ὁποίαν τὴν

ὁποίαν

ἐφύτευσεν

ἡ

δεξιά

σου.

υἱὸν ἀνθρώπου, ὃν ἐκραταίωσας ἐφύτευσεν ἡ δεξιά σου. Ἐπίβλεψε μὲ εὐμένειαν καὶ 16β Καὶ συγχρόνως ἐπίβλεψον ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον ἐκεῖνον, εἰς τὸν
σεαυτῷ.

στοργὴν εἰς τὸν ἄνθρωπον ἐκεῖνον, εἰς τὸν ὁποῖον σὺ ὁποῖον ἔδωκας τὸ κράτος, ἵνα ἄρχῃ πρὸς δόξαν σου καὶ πρὸς
ἔδωσες τὴν ἰσχύν νὰ ἄρχῃ ἐπὶ τοῦ ἔθνους σου πρὸς χειραγωγίαν τοῦ ἔθνους εἰς τὴν ὑποταγήν σου.
δόξαν τοῦ Ὀνόματός σου.

ἀνεσκαμμένη· ἀπὸ ἐπιτιμήσεως Ἰσραηλῖται
τοῦ προσώπου σου ἀπολοῦνται.

κινδυνεύουν

νὰ

χαθοῦν

ἀπὸ

τοὺς ἀνασκαφῆ καὶ σχεδὸν ἐξερριζώθη· οἱ Ἰσραηλῖται ἀπὸ τὰς ἐπιτιμήσεις

ἐλέγχους καὶ τὰς τιμωρίας τοῦ ὠργισμένου προσώπου τοῦ προσώπου σου θὰ χαθοῦν.
σου.
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79,17 Ἐμπεπυρισμένη πυρὶ καὶ 17 Ἡ χώρα μας ἔχει κατακαῆ, ἔχει ἀνασκαφῆ. Οἱ 17 Ἡ ἄμπελός σου ἔχει κατακαῇ καὶ ἔχει ἀπὸ τὸ βάθος αὐτῆς

79,18 Γενηθήτω ἡ χείρ σου ἐπ' 18 Ἂς ἔλθῃ προστατευτικὴ ἡ παντοδύναμος χείρ σου 18 Ἂς ἔλθῃ προστατευτικὴ ἡ χείρ σου ἐπὶ τοῦ ἀνδρὸς ἐκείνου, τὸν
ἄνδρα δεξιᾶς σου καὶ ἐπὶ υἱὸν εἰς τὸν ἄνδρα ἐκεῖνον, τὸν ὁποῖον σὺ θὰ τιμήσῃς καὶ ὁποῖον θὰ τιμήσῃς καθίζων αὐτὸν εἰς τὰ δεξιά σου καὶ ἐπὶ τοῦ υἱοῦ
ἀνθρώπου,

ὃν

ἐκραταίωσας θὰ θέσῃς αὐτὸν ἐκ δεξιῶν σου, καὶ εἰς τὸν υἱὸν ἀνθρώπου, τὸν ὁποῖον ἀνέδειξας κραταιὸν πρὸς δόξαν σου.

σεαυτῷ·

ἀνθρώπου τὸν ὁποῖον ἀνέδειξες σὺ κραταιὸν πρὸς
δόξαν τοῦ Ὀνόματός σου.

79,19 καὶ οὐ μὴ ἀποστῶμεν ἀπὸ 19 Ὑποσχόμεθα δὲ ὅλοι, ὅτι δὲν θὰ ἀπομακρυνθῶμεν 19 Καὶ οὕτω ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν τούτου διατελοῦντες δὲν θὰ
σοῦ, ζωώσεις ἡμᾶς, καὶ τὸ ὄνομά πλέον ἀπὸ σέ. Σὺ δὲ θὰ μᾶς ἀναζωογονήσῃς καὶ ἡμεῖς ἀπομακρυνθῶμεν πλέον ἀπὸ σέ. Θὰ μᾶς δίδῃς σὺ ζωὴν καὶ θὰ
σου ἐπικαλεσόμεθα.

θὰ ἐπικαλούμεθα τὸ ὄνομά σου.

ἐπικαλούμεθα τὸ ὄνομά σου.

79,20 Κύριε ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων, 20 Ὦ Κύριε καὶ Θεὲ τῶν ἐν οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ γῆς 20 Κύριε, σὺ ποὺ εἶσαι Θεὸς τῶν ἐν οὐρανοῖς ἀγγελικῶν δυνάμεων, καὶ
ἐπίστρεψον ἡμᾶς καὶ ἐπίφανον τὸ δυνάμεων,

ἀποκατάστησέ

μας

ἐλευθέρους

καὶ ἔχεις ταύτας ὑπὸ τὰς ἀμέσους διαταγάς σου, ἀποκατάστησόν μας εἰς

πρόσωπόν σου, καὶ σωθησόμεθα. ἀσφαλεῖς εἰς τὴν χώραν μας, δεῖξε ἱλαρὸν τὸ τὴν προτέραν εὔνοιάν σου καὶ δός μας πάλιν εἰρήνην καὶ χαράν.
πρόσωπόν σου εἰς ἡμᾶς καὶ ἡμεῖς θὰ διαφύγωμεν τὴν Ἐμφάνισον εὐμενὲς τὸ πρόσωπόν σου καὶ ἀρκεῖ τοῦτο διὰ νὰ
τελείαν καταστροφήν.

σωθῶμεν.

ΨΑΛΜΟΣ 80ος (π’)
Γιὰ νὰ οἰκονομήσει ὁ Θεὸς τοὺς φτωχούς, ποὺ στεροῦνται καὶ στενοχωριοῦνται ἀπὸ τὴν ἀνέχεια καὶ θλίβονται
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

80,1 Αγαλλιᾶσθε τῷ Θεῷ τῷ Πλημμυρίσατε ὅλοι ἀπὸ ἀγαλλίασιν καὶ χαρὰν διὰ Σκιρτήσατε ἀπὸ ἀγαλλίασιν ἐπὶ τῇ θείᾳ προστασίᾳ καὶ εὐχαριστήσατε
βοηθῷ ἡμῶν, ἀλαλάξατε τῷ Θεῷ τὸν Θεόν, ποὺ εἶναι βοηθός μας. Ἀλαλάξατε ὅλοι τὸν Θεόν, τὸν βοηθόν μας, ἐπευφημήσατε εὐλαβῶς καὶ εὐγνωμόνως
Ἰακώβ·

πρὸς δόξαν τοῦ Θεοῦ, τὸν ὁποῖον ἐπίστευε καὶ τὸν Θεὸν τοῦ Ἰακὼβ καὶ ψάλατε πρὸς δόξαν του ἐπινίκιον ὕμνον.
ἐλάτρευε ὁ γενάρχης μας ὁ Ἰακώβ.

80,3 λάβετε ψαλμὸν καὶ δότε 3 Ἀρχίσατε νὰ ψάλλετε σεῖς οἱ Λευῖται, δώσατε εἰς 3 Ἀρχίσατε, ὦ Λευῖται, νὰ ψάλλετε, καὶ συγχρόνως δώσατε εἰς τοὺς
τύμπανον,

ψαλτήριον

τερπνὸν τοὺς τυμπανιστὰς τὸ τύμπανον καὶ εἰς τοὺς ἄλλους μουσικοὺς τύμπανον, ψαλτήριον εὔηχον καὶ τερπνὸν μετὰ κιθάρας,

μετὰ κιθάρας·

μουσικοὺς ψαλτήριον τερπνὸν καὶ κιθάραν, διὰ νὰ ἵνα καὶ τὰ μουσικὰ ταῦτα ὄργανα συνοδεύουν τὴν ᾠδήν σας.

80,4

σαλπίσατε

σάλπιγγι,

ἐν

ἑορτῆς ὑμῶν·

ἐν

νεομηνίᾳ 4 Σεῖς οἱ ἱερεῖς σαλπίσατε μὲ τὴν ἱερὰν σάλπιγγα 4 Κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν τοῦ Τισρῆ, πρώτου μηνὸς τοῦ πολιτικοῦ

εὐσήμῳ

ἡμέρᾳ κατὰ τὴν πρώτην τοῦ ἑβδόμου μηνὸς Τισρῆ, κατὰ τὴν ἔτους, σαλπίσατε, ὦ ἱερεῖς, μὲ τὴν κερατίνην σάλπιγγα, κατὰ τὴν
ἐξόχως ἐπίσημον ἡμέραν τῆς μεγάλης ἑορτῆς σας.

ἐξόχως χαρμόσυνον ἡμέραν τῆς ἑορτῆς σας.
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συνοδεύουν τοὺς ὕμνους σας.

80,5 ὅτι πρόσταγμα τῷ Ἰσραήλ 5 Διότι ἡ ἑορτὴ αὐτὴ εἶναι πρόσταγμα τοῦ Θεοῦ πρὸς 5 Σαλπίσατε· διότι τὸ νὰ ἐορτάζεται χαρμοσύνως ἡ ἡμέρα αὐτὴ εἶναι
ἐστι καὶ κρίμα τῷ Θεῷ Ἰακώβ.

τὸν ἰσραηλιτικὸν λαόν, ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ πρὸς τοὺς πρόσταγμα τοῦ Θεοῦ δοθὲν πρὸς τὸν Ἰσραηλιτικὸν Λαὸν καὶ ρητὴ
ἀπογόνους τοῦ Ἰακώβ.

ἀπόφασις καὶ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ πρὸς τοὺς ἀπογόνους τοῦ Ἰακώβ.

80,6 Μαρτύριον ἐν τῷ Ἰωσὴφ 6 Τὸν Νόμον αὐτόν, ποὺ καθορίζει τὰς ἐπισήμους 6 Τὸν νόμον αὐτόν, τὸν καθορίζοντα τὰς ἑορτάς, ὥρισεν ὁ Θεὸς ἐν
ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ ἐξελθεῖν αὐτὸν ἑορτάς, ἔδωσεν ὁ Κύριος ἐν μέσῳ του λαοῦ, τῶν μέσῳ τοῦ λαοῦ τοῦ Ἰωσήφ, ὡς μαρτύριον μαρτυροῦν τὴν πρὸς αὐτὸν
ἐκ γῆς Αἰγύπτου· γλῶσσαν, ἣν ἀδελφῶν τοῦ Ἰωσήφ, ὅταν αὐτοὶ ἔφυγαν ἐλεύθεροι ἀγάπην καὶ προστασίαν του, ὅταν ἐξῆλθεν ὁ Ἰσραηλιτικὸς λαὸς ἐκ τῆς
οὐκ ἔγνων, ἤκουσεν·

ἀπὸ τὴν Αἴγυπτον. Τότε αὐτοὶ ἤκουσαν γλῶσσαν, τὴν χώρας τῆς Αἰγύπτου· τότε αὐτὸς ὁ Θεὸς ἐλάλησε πρὸς τὸν Ἰσραὴλ καὶ
ὁποίαν ποτὲ ἄλλοτε δὲν εἶχαν γνωρίσει.

ἤκουσεν οὗτος γλῶσσαν, τὴν ὁποίαν δὲν ἐγνώριζε καὶ δὲν εἶχεν
ἀκούσει ποτέ.

80,7 ἀπέστησεν ἀπὸ ἄρσεων τὸν 7 Ὁ Κύριος ἀπήλλαξε τὴν ράχιν των ἀπὸ τὰ βαρέα 7 Ἀπήλλαξε τὴν ράχιν τοῦ λαοῦ του ἀπὸ τοῦ νὰ σηκώνῃ φορτία κατὰ
νῶτον αὐτοῦ, αἱ χεῖρες αὐτοῦ ἐν φορτία, καὶ αἱ χεῖρες των, ποὺ ἐδούλευαν ἕως τότε εἰς τὴν ἐποχὴν ἐκείνην, ὅτε αἱ χεῖρες αὐτοῦ ἐδούλευσαν ἐν τῷ κοφίνῳ, διὰ
τῷ κοφίνῳ ἐδούλευσαν.

τὰ

κοφίνια

διὰ

τὴν

μεταφορὰν

πηλοῦ, τοῦ ὁποίου μετέφερε τὰ ἄχυρα καὶ τὸν πηλόν.

ἀπηλευθερώθησαν.
80,8 Ἐν θλίψει ἐπεκαλέσω με, καὶ 8 Ἐζήτησες τὴν βοήθειάν μου, ὅταν εὑρίσκετο ὑπὸ 8 Μὲ ἐπεκαλέσθης, ὅτε εὐρίσκεσο ἐν θλίψει καὶ καταπιέσει, καὶ σὲ
ἐρρυσάμην σε· ἐπήκουσά σου ἐν βάρος μεγάλης θλίψεως καὶ ἐγὼ σὲ ἐγλύτωσα ἀπὸ ἠλευθέρωσα, καὶ ἐπὶ τοῦ ὄρους Χωρήβ, κεκρυμμένος εἰς τὸν γνόφον
ἀποκρύφῳ
ἐδοκίμασά

καιταιγίδος, τὰς συμφοράς. Σὲ ἤκουσα κρυμμένος εἰς τὸν γνόφον καὶ τὰς βροντὰς σφοδρὰς θυέλλης, σὲ ἑπήκουσα. Σὲ ἐδοκίμασα καὶ
σε

ἐπὶ

ὕδατος καὶ τὰς ἀστραπὰς τῆς καταιγίδος. Σὲ ἐδοκίμασα τότε ἐφάνης ποῖος εἶσαι ἐν Ραφιδείν, εἰς τὸ ὕδωρ τῆς ἀντιλογίας, ὅταν σὲ

ἀντιλογίας. (διάψαλμα).

καὶ σὺ ἔδειξες ποιὸς εἶσαι εἰς τὸ ὕδωρ τῆς ἀντιλογίας ἀφῆκα νὰ διψάσῃς ὀλίγον καὶ ἤρχισες ἀμέσως νὰ γογγύζῃς καὶ νὰ
σου, τότε ποὺ ἐγόγγυσες ἐναντίον μου.

80,9 Ἄκουσον,

λαός μου,

ἀντιλέγῃς κατ’ ἐμοῦ.

καὶ 9 Ἄκουσε λαέ μου, τὴν ἔντονον διαμαρτυρίαν μου καὶ 9 Ἄκουσε, λαέ μου, τὴν ἔντονον διαμαρτυρίαν καὶ προτροπήν μου· λαὲ

διαμαρτύρομαί σοι· Ἰσραήλ, ἐὰν προτροπήν. Ἰσραηλιτικὲ λαέ μου, ἐὰν θὰ μὲ ἀκούσῃς

τοῦ Ἰσραήλ, πόσον θὰ ἐπεθύμουν νὰ μὲ ἀκούσῃς.

ἀκούσῃς μου,
80,10 οὐκ ἔσται ἐν σοὶ Θεὸς 10 δὲν θὰ πρέπει νὰ ὑπάρχῃ εἰς σὲ ἄλλος νέος θεός, 10 Ἐὰν μὲ ἀκούσῃς, δὲν θὰ ὑπάρχῃ μεταξὺ σοῦ λατρευόμενος θεὸς
πρόσφατος, οὐδὲ προσκυνήσεις δὲν πρέπει ποτὲ νὰ προσκυνήσῃς ξένον θεόν,

πρόσφατος, χθεσινῆς ἐπινοήσεως, οὔτε θὰ προσκυνήσῃς θεὸν ξένον,

θεῷ ἀλλοτρίῳ·

ὑπὸ ξένων λαῶν λατρευόμενον.

σου ὁ ἀναγαγών σε ἐκ γῆς ἠλευθέρωσα καὶ σὲ καθωδήγησα ἀπὸ τὴν γῆν τῆς τῆς ἐπαγγελίας ἀπὸ τὴν χώραν τῆς Αἰγύπτου. Ἄνοιξε πλατὺ τὸ στόμα
Αἰγύπτου· πλάτυνον τὸ στόμα Αἰγύπτου ἕως εἰς τὴν Παλαιστίνην. Ἄνοιξε διάπλατα σου καὶ θὰ τὸ γεμίσω. Οἰανδήποτε σωματικήν σου ἀνάγκην καὶ
σου, καὶ πληρώσω αὐτό.

τὸ στόμα σου, προσευχόμενος καὶ δοξολογῶν ἐμέ, καὶ οἰονδήποτε πνευματικόν σου πόθον, θὰ σοῦ τὰ ἰκανοποιήσω πλήρως.
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80,11 ἐγὼ γὰρ εἰμι Κύριος ὁ Θεός 11 διότι ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος καὶ Θεός σου, ὁ ὁποῖος σὲ 11 Διότι ἐγὼ εἶμαι Κύριος ὁ Θεός σου, ὁ ὁποῖος σὲ ἀνέβασα εἰς τὴν γῆν

ἐγὼ θὰ ἰκανοποιήσω τὰ αἰτήματά σου.
80,12 Καὶ οὐκ ἤκουσεν ὁ λαός μου 12 Ὁ λαός μου ὅμως δὲν ἤκουσε τὴν φωνήν μου καὶ οἱ 12 Καὶ δὲν ἤκουσεν ὁ λαὸς τὴν φωνήν μου καὶ ὁ Ἰσραὴλ δὲν ἔδωκε
τῆς φωνῆς μου, καὶ Ἰσραήλ οὐ Ἰσραηλῖται δὲν ἔδωσαν προσοχὴν εἰς ἐμέ.

προσοχὴν εἰς ἐμέ.

προσέσχε μοι·
80,13 καὶ ἐξαπέστειλα αὐτοὺς 13 Διὰ τοῦτο καὶ ἐγὼ τοὺς ἀφῆκα νὰ πορεύωνται 13 Καὶ τοὺς ἀφῆκα λοιπὸν νὰ βαδίζουν κατὰ τὰς ἀρεσκείας καὶ τὰς
κατὰ

τὰ

ἐπιτηδεύματα

τῶν σύμφωνα μὲ τὰς ἐνόχους ἐπιθυμίας τῶν ἁμαρτωλῶν ἐνόχους ἐπιθυμίας τῶν τυφλωμένων καρδιῶν των, θὰ πηγαίνουν καὶ

καρδιῶν αὐτῶν, πορεύσονται ἐν καρδιῶν των, νὰ πορεύωνται καὶ νὰ συμπεριφέρονται θὰ συμπεριφέρωνται κατὰ τὰς ἐσκοτισμένας βουλὰς καὶ διαθέσεις
τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτῶν.

σύμφωνα μὲ τὴν σκοτισμένην θέλησιν καὶ διάθεσίν των.
των.

80,14 Εἰ ὁ λαός μου ἤκουσέ μου, 14 Ἐὰν ὁ λαός μου μὲ ἤκουεν, ἐὰν ὁ ἰσραηλιτικὸς λαὸς 14 Ἐὰν ὁ λαός μου μὲ ἤκουε, ἐὰν ὁ Ἰσραηλιτικὸς λαὸς ἐπορεύετο καὶ
Ἰσραὴλ

ταῖς

ὁδοῖς

τῷ

μηδενὶ

μου

εἰ ἐπορεύετο εἰς τοὺς δρόμους μου, ἀμέσως

ἐβάδιζε κατὰ τὰς ἐντολάς μου,

ἐπορεύθη,
80,15

ἐν

ἄν

τοὺς 15 καὶ εἰς τὸ μηδὲν θὰ εἶχα ταπεινώσει τοὺς ἐχθρούς 15 εὐκόλως καὶ μὲ τὸ τίποτε θὰ εἶχον ταπεινώσει τοὺς ἐχθρούς των καὶ

ἐχθροὺς αὐτῶν ἐταπείνωσα καὶ των καὶ θὰ ἄπλωνα βαρεῖαν καὶ τιμωρὸν τὴν χεῖρα ἐπὶ τῶν καταπιεζόντων αὐτοὺς θὰ ἐπέβαλλον τιμωρὸν καὶ βαρεῖαν
ἐπὶ

τοὺς

θλίβοντας

αὐτοὺς μου ἐναντίον ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι τοὺς καταθλίβουν καὶ τὴν χεῖρα μου.

ἐπέβαλον ἂν τὴν χεῖρά μου.

τοὺς ταπεινώνουν.

80,16 Οἱ ἐχθροὶ Κυρίου ἐψεύσαντο 16 Οἱ ἐχθροὶ τοῦ Κυρίου θὰ ἠναγκάζοντο, ἔστω καὶ 16 Οἱ ἐχθροὶ τοῦ Κυρίου θὰ ἐξηναγκάζοντο νὰ ὑποκριθοῦν ὑποταγὴν
αὐτῷ, καὶ ἔσται ὁ καιρὸς αὐτῶν ὑποκριτικῶς, νὰ δηλώσουν ὑποταγὴν εἰς αὐτόν, ἐνῷ ὁ εἰς αὐτὸν καὶ ὁ καιρὸς τῆς εὐδαιμονίας καὶ ἀκμῆς τοῦ ἰσραηλιτικοῦ
εἰς τὸν αἰῶνα.

λαὸς τοῦ Ἰσραήλ θὰ ἔμενεν εἰρηνικὸς καὶ εὐτυχὴς λαοῦ θὰ διήρκει αἰωνίως.
παντοτεινά.

80,17 Καὶ ἐψώμισεν αὐτοὺς ἐκ 17 Τότε ὁ Θεὸς τοὺς ἔθρεψεν εἰς τὴν ἔρημον μὲ τὸ 17 Καὶ τότε ἐν τῇ ἐρήμῳ τοὺς διέθρεψεν ὁ Θεὸς μὲ τὸν ἀφρὸν τοῦ σίτου
στέατος πυροῦ καὶ ἐκ πέτρας μέλι πλέον ἐκλεκτὸν ἄλευρον τοῦ σίτου καὶ τοὺς ἐχόρτασε καὶ μὲ τὸ μέλι ἀπὸ τὰς ρωγμὰς τῶν βράχων τοὺς ἐχόρτασε. Οὕτω καὶ
μὲ ἄφθονον μέλι ἀπὸ τὴν ξηρὰν καὶ ἄγονον πέτραν. τώρα, ἐὰν ὁ λαὸς ὑπήκουε, θὰ διέτρεφε καὶ θὰ ἐχόρταζεν αὐτοὺς ὁ
Ἔτσι καὶ τώρα θὰ τοὺς διέτρεφε καὶ θὰ τοὺς Κύριος.
ἐχόρταινε, ἐὰν ὑπήκουον εἰς τὰς ἐντολάς του.

234/411

ἐχόρτασεν αὐτούς.
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ΨΑΛΜΟΣ 81ος (πα’)
Γιὰ νὰ ἀγοράσουν οἱ ἄνθρωποι τὰ προϊόντα τῶν γεωργῶν, γιὰ νὰ μὴν στενοχωριοῦνται καὶ θλίβονται οἱ χωρικοί.
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

81,1 Ο Θεὸς ἔστη ἐν συναγωγῇ Ο Θεὸς ἐστάθη ἀνάμεσα εἰς συγκέντρωσιν τῶν Ο Θεὸς ἐστάθη ἐν μέσῳ συνάξεως κριτῶν καὶ ἀρχόντων, τοὺς ὁποίους
θεῶν, ἐν μέσῳ δὲ θεοὺς διακρινεῖ. κριτῶν καὶ ἀρχόντων τῆς Ἰουδαίας. Ἐν μέσῳ δὲ αὐτῶν ὡς ἀντιπροσώπους του ἐγκατέστησε καὶ διὰ θείου κύρους περιέβαλεν,
ὡς ὑπέρτατος Θεός κριτὴς θὰ κρίνῃ αὐτούς, ποὺ ἐν τῇ ἀπονομῇ τῆς δικαιοσύνης, ἐν μέσῳ δὲ αὐτῶν καταλαβὼν τὴν
ἔχουν ἀναλάβει καὶ διαχειρίζονται θείαν ἐξουσίαν. πρέπουσαν εἰς αὐτὸν θέσιν, θὰ κρίνῃ τοὺς περιβεβλημένους θείαν
Θὰ τοὺς ἐρωτήσῃ καὶ θὰ τοὺς ἐλέγξῃ λέγων·

ἐξουσίαν καὶ διαχειριζομένους αὐτήν.

81,2 Ἕως πότε κρίνετε ἀδικίαν καὶ 2 Ἕως πότε θὰ δικάζετε ἀδίκως καὶ θὰ λαμβάνετε ὑπ' 2 Ἕως πότε θὰ δικάζετε ἀδίκως καὶ θὰ προσωποληπτῆτε, χαριζόμενοι
πρόσωπα ἁμαρτωλῶν λαμβάνετε; ὄψιν
(διάψαλμα).

πρόσωπα

χαριζόμενοι

εἰς

ἁμαρτωλούς, εἰς πρόσωπα ἁμαρτωλῶν πλουσίων καὶ ἰσχυρῶν;

πλουσίους καὶ ἰσχυρούς;

81,3 Κρίνατε ὀρφανῷ καὶ πτωχῷ, 3 Φροντίσατε νὰ ἐκδίδετε δικαίας ἀποφάσεις ὑπὲρ τοῦ 3 Ἐκδώσατε δικαίαν κρίσιν ὑπὲρ τοῦ ὀρφανοῦ καὶ πτωχοῦ, ἀποδώσατε
ταπεινὸν καὶ πένητα δικαιώσατε· ὀρφανοῦ καὶ τοῦ πτωχοῦ νὰ ἀποδίδετε τὸ δίκαιον εἰς τὸ δίκαιόν του εἰς τὸν ταπεινὸν καὶ τὸν διατελοῦντα εἰς ἐσχάτην
τὸν ἀθῶον, εἰς τὸν ταπεινὸν καὶ πτωχὸν ἄνθρωπον.

ἔνδειαν.

81,4 ἐξέλεσθε πένητα καὶ πτωχόν, 4 Ἐλευθερώσατε τὸν ἀξιοδάκρυτον καὶ πτωχὸν ἀπὸ 4 Ἐλευθερώσατε τὸν ἐλεεινὸν καὶ πτωχὸν ἀπὸ τοὺς καταπιέζοντας
ἐκ χειρὸς ἁμαρτωλοῦ ρύσασθε τοὺς ἐκμεταλλευομένους αὐτόν, γλυτώσατέ τον ἀπὸ αὐτὸν ἐκμεταλλευτάς, γλυτώσατε τὸν ἀπὸ τὰς χεῖρας τοῦ ἀδίκου καὶ
αὐτόν.

τὰ χέρια τοῦ ἀδίκου καὶ ἁμαρτωλοῦ.

ἁμαρτωλοῦ.

81,5 Οὐκ ἔγνωσαν οὐδὲ συνῆκαν, 5 Οἱ ἄδικοι ὅμως κριταί, σκοτισμένοι εἰς τὴν ἠθικὴν 5 Οἱ ἄδικοι ὅμως κριταὶ πάσχουν ἀπὸ ἠθικὴν τύφλωσιν καὶ ἀγνωσίαν.
ἐν

σκότει

διαπορεύονται· ἀναλγησίαν των, δὲν εἶχαν καὶ δὲν ἠθέλησαν νὰ Δὲν ἐγνώρισαν ποία καθήκοντα τοὺς ἐπιβάλλει τὸ ἀξίωμά των· οὔτε

σαλευθήσονται πάντα τὰ θεμέλια ἔχουν
τῆς γῆς.

ἐπίγνωσιν

τῶν

καθηκόντων,

ποὺ

τοὺς ἐκατάλαβαν μὲ ποίαν σύνεσιν πρέπει νὰ ἀσκοῦν τὸ ἔργον των. Εἶναι

ἐπιβάλλει τὸ ἀξίωμά των. Οὔτε ἀντελήφθησαν μὲ τυφλωμένοι καὶ θὰ συμπεριφέρωνται μὲ πλήρη ἀγνωσίαν τοῦ δικαίου
ποίαν σύνεσιν πρέπει νὰ ἀσκοῦν τὸ ἔργον των. καὶ ἐξ ὁλοκλήρου βυθισμένοι εἰς τὴν πλάνην. Καὶ ποῖον θὰ εἶναι τὸ
Περιπατοῦν εἰς τὰ σκοτάδια τῶν ἀδίκων κρίσεων. Ἐξ ἀποτέλεσμα; Θὰ σαλευθοῦν ὅλα τὰ θεμέλια τῆς γῆς. Ὅταν ἡ
αἰτίας τῶν ἀδίκων ἀποφάσεών των συνεκλονίσθησαν δικαιοσύνη διαφθείρεται καὶ διασαλεύονται αἱ ἠθικαὶ βάσεις, ἄρδην
καὶ ἐκ θεμελίων ἀνατρέπεται πᾶσα κοινωνία.

81,6 Ἐγὼ εἶπα· θεοὶ ἐστε καὶ υἱοὶ 6 Ἐγὼ δὲ εἶπα πρὸς σᾶς, ὦ δικασταί. Ὅλοι σεῖς εἶσθε 6 Ἐγώ, ὅταν σᾶς ἐγκαθίστων εἰς τὸ ἀξίωμα, εἶπον· Ὡς ἀντιπρόσωποί
Ὑψίστου πάντες·

ἀντιπρόσωποι τοῦ δικαίου Θεοῦ, υἱοὶ τοῦ Ὑψίστου, μου καὶ ὡς διαχειριζόμενοι τὴν ἐξουσίαν μου εἶσθε θεοὶ καὶ ὅλοι εἶσθε
τοῦ ἑνὸς καὶ μοναδικοῦ Θεοῦ.

υἱοὶ ἐμοῦ τοῦ Ὑψίστου.
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τὰ θεμέλια τῆς κοινωνίας των.

81,7

ὑμεῖς

δὲ

ὡς

ἄνθρωποι 7 Σεῖς ὅμως, ἀναίσθητοι εἰς τὴν τιμὴν τοῦ ἀξιώματός 7 Σεῖς ὅμως, ἐπειδὴ δὲν συνησθάνθητε τὰς εὐθύνας καὶ ὑποχρεώσεις

ἀποθνήσκετε καὶ ὡς εἶς τῶν σας, ἀδικεῖτε, δι' αὐτὸ καὶ θὰ ἀποθάνετε ὠσὰν ἕνας σας, θὰ ἀποστερηθῆτε τῆς τιμῆς καὶ τοῦ ἀξιώματός σας, καὶ θὰ
ἀρχόντων πίπτετε.

ἀπὸ τοὺς κοινοὺς καὶ συνήθεις καὶ χωρὶς ὑπόληψιν ἀποθάνετε ὡς κοινοὶ καὶ ἄσημοι ἄνθρωποι καὶ θὰ πέσετε ὡς ἕνας ἀπὸ
ἄρχοντας.

τοὺς συνήθεις ἄρχοντας, τοὺς ὁποίους δὲν περιέβαλον ἐγὼ μὲ τὸ
κῦρος μου.

81,8 Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνον τὴν 8 Ἀκούων αὐτὰ ἐγώ, ὁ ἐμπνευσμένος ποιητής, κράζω 8 Καὶ ταῦτα μὲν κραυγάζει ὁ Θεὸς πρὸς τοὺς ἀνόμους κριτάς. Ἐγὼ δὲ
γῆν, ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις πρὸς τὸν Θεόν: Σήκω, λοιπόν, ὦ Θεέ, καὶ ἐφάρμοσε ἀναβοῶ· ἐγέρθητι, ὦ Θεέ, καὶ διὰ νὰ ἐξαλειφθῇ πᾶσα ἀδικία κρῖνε σὺ
ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν.

τὴν δικαίαν σου κρίσιν καὶ ἀπόφασιν ἐπὶ τῆς γῆς, τὴν γῆν. Ἁρμόζει τοῦτο εἰς σὲ καὶ εἶναι δικαίωμά σου, διότι ὅλα τὰ
διότι κάτω ἀπὸ τὴν ἰδικήν σου κυριότητα καὶ κατοχὴν ἔθνη σου ἀνήκουν καὶ θὰ κληρονομήσεις αὐτὰ ἐξ ὁλοκλήρου διὰ τῆς
εὑρίσκονται ὅλα τὰ ἔθνη.

μεταξὺ αὐτῶν ἐπικρατήσεως τῆς βασιλείας σου.

ΨΑΛΜΟΣ 82ος (πβ’)
Γιὰ νὰ ἐμποδίσει ὁ Θεὸς τοὺς κακοὺς ἀνθρώπους, ποὺ θέλουν νὰ κάνουν δολοφονίες
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

82,1 Ο Θεός, τίς ὁμοιωθήσεταί σοί; Ω Θεέ μου, ποιὸς εἶναι δυνατὸν νὰ συγκριθῇ καὶ Ω Θεέ μου, ποῖος δύναται νὰ συγκριθῇ πρὸς σέ; Κανεὶς δὲν εἶναι
Μὴ σιγήσῃς μηδὲ καταπραΐνῃς, ὁ ἀντιπαραβληθῇ μὲ σένα; Δι' αὐτό, ὡς παντοδύναμος ὅμοιός σου· δι' αὐτὸ καὶ ἐγὼ προσφεύγω εἰς σέ. Μὴ παραμείνῃς
Θεός·

καὶ πάνσοφος ποὺ εἶσαι, μὴ μένῃς σιωπηλός, μηδὲ σιωπηλὸς καὶ μὴ συγκρατήσῃς τὴν ὀργήν σου. Μὴ δειχθῇς ἀπαθὴς καὶ
καταπραΰνῃς καὶ μὴ ἀφήσῃς ἀνεκδήλωτον τὴν ἀδιάφορος, ὦ Θεέ μου.
δικαίαν σου ὀργήν, ὦ Θεέ μου.

82,3

ὅτι

ἰδοὺ

οἱ

ἐχθροί

σου 3 Διότι οἱ ἐχθροί μας, ποὺ εἶναι καὶ ἰδικοί σου ἐχθροί, 3 Διότι ἰδού οἱ ἐχθροί σου ἐξέσπασαν μὲ πολὺν θόρυβον καὶ ταραχὴν

ἤχησαν, καὶ οἱ μισοῦντές σε ᾖραν ἐξέσπασαν εἰς ὀχλοβοὴν πολεμικὴν καὶ οἱ μισοῦντες καὶ αὐτοὶ ποὺ σὲ μισοῦν, ἐσήκωσαν θρασεῖαν κεφαλήν.
κεφαλήν,

σε ἐσήκωσαν ὑπερήφανον τὴν κεφαλήν των ἐναντίον
μας.

82,4

ἐπὶ

τὸν

λαόν

σου 4 Συνέλαβαν καὶ κατέστρωσαν πανοῦργα σχέδια 4 Συνέλαβον κατὰ τοῦ λαοῦ σου σχέδια γεμᾶτα πανουργίαν, καὶ

ἐβουλεύσαντο κατὰ τῶν ἁγίων ἐναντίον τῶν ἁγίων σου Ἰσραηλιτῶν.

Ἰσραηλιτῶν.

σου·
82,5

εἶπαν·

δεῦτε

καὶ 5 Ἀπεφάσισαν καὶ εἶπαν μεταξύ των: Ἐλᾶτε νὰ τοὺς 5 Εἶπαν· Ἔλθετε καὶ ἂς ἐξολοθρεύσωμεν αὐτούς, ὥστε νὰ μὴ
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κατεπανουργεύσαντο γνώμην καὶ ἐναντίον τοῦ λαοῦ σου. Ἔλαβαν ὀλεθρίας ἀποφάσεις ἔλαβον ἐξολοθρευτικὰς ἀποφάσεις κατὰ τῶν ἀφιερωμένων εἰς σὲ

ἐξολοθρεύσωμεν

αὐτοὺς

ἐξ ἐξολοθρεύσωμεν, ὥστε νὰ παύσουν νὰ ἀποτελοῦν ὑπάρχουν ὡς ἔθνος, καὶ νὰ μὴ μνημονεύεται πλέον τὸ ὄνομα Ἰσραήλ.

ἔθνους, καὶ οὐ μὴ μνησθῇ τὸ ἔθνος καὶ κανεὶς νὰ μὴ ἐνθυμῆται πλέον τὸ ὄνομα
ὄνομα Ἰσραὴλ ἔτι.
82,6

Ὅτι

τῶν Ἰσραηλιτῶν.

ἐβουλεύσαντο

ἐν 6 Μὴ μείνῃς ἀδιάφορος, Κύριε, διότι αὐτοὶ ἀπὸ κοινοῦ 6 Μὴ δειχθῇς λοιπὸν ἀδιάφορος, Κύριε, διότι μὲ ὁμόνοιαν καὶ πλήρη

ὁμονοίᾳ ἐπὶ τὸ αὐτό, κατὰ σοῦ καὶ ἐκ συστάσεως μὲ μὶαν καρδίαν ὅλοι των συμφωνίαν, μὲ μίαν καρδίαν ὅλοι των ἔλαβον ἀποφάσεις, συνῆψαν
διαθήκην διέθεντο

ἀπεφάσισαν τὴν καταστροφήν μας. Ὑπέγραψαν συνθήκην κατὰ σοῦ.
ἔνορκον συμφωνίαν ἐναντίον σου.

82,7

τὰ

σκηνώματα

Ἰδουμαίων

καὶ

οἱ

τῶν 7 Αὐτοὶ οἱ ἐχθροί μας εἶναι οἱ σκηνῖται, οἱ Ἰδουμαῖοι, 7 Ποῖοι δέ; Οἱ σκηνῖται τῆς πρὸς νότον τῆς Νεκρᾶς θαλάσσης χώρας

Ἰσμαηλῖται, οἱ Ἰσμαηλῖται, οἱ Μωαβῖται καὶ οἱ Ἀγαρηνοί.

Μωὰβ καὶ οἱ Ἀγαρηνοί,

Ἰδουμαῖοι καὶ οἱ μεταξὺ τῆς Ἀραβίας καὶ Ἀσσυρίας κατοικοῦντες
Ἰσμαηλῖται· οἱ παρὰ τὴν Νεκρὰν θάλασσαν ἐγκατεστημένοι Μωαβῖται
καὶ οἱ βορείως τῆς Παλαιστίνης οἰκοῦντες Ἀγαρηνοί,

82,8

Γεβὰλ

καὶ

Ἀμμὼν

καὶ 8 Οἱ τῆς φυλῆς Γεβὰλ καὶ Ἀμμὼν καὶ Ἀμαλήκ, οἱ 8 οἱ γείτονες τῶν Ἰδουμαίων Γεβαληνοὶ καὶ οἱ πέραν τοῦ Ἰορδάνου

Ἀμαλὴκ καὶ ἀλλόφυλοι μετὰ τῶν Φιλισταῖοι καὶ οἱ κάτοικοι τῆς Τύρου.

Ἀμμωνῖται καὶ οἱ ἐν τῇ Πετραίᾳ Ἀραβίᾳ διαμένοντες Ἀμαληκῖται καὶ

κατοικούντων Τύρον·

οἱ ἀλλόφυλοι Φιλισταῖοι μετὰ τῶν κατοικούντων τὴν Τύρον.

82,9

καὶ

γὰρ

συμπαρεγένετο

καὶ

Ἀσσοὺρ 9 Ἀλλὰ καὶ οἱ Ἀσσύριοι συνετάχθησαν καὶ ἦλθον μὲ 9 Ἀλλὰ καὶ οἱ Ἀσσύριοι ἦλθον μαζὶ μὲ αὐτούς, καὶ ἔγιναν βοηθοὶ καὶ

μετ'

αὐτῶν, τὸ μέρος αὐτῶν. Ἐβοήθησαν τους ἀπογόνους τοῦ Λὼτ σύμμαχοι τῶν ἀπογόνων τοῦ Λώτ, τῶν Μωαβιτῶν τουτέστι καὶ

ἐγενήθησαν εἰς ἀντίληψιν τοῖς ἐναντίον μας, τοὺς Μωαβίτας καὶ Ἀμμωνίτας.

Ἀμμωνιτῶν.

υἱοῖς Λώτ. (διάψαλμα).
82,10

Ποίησον

αὐτοῖς

ὡς

τῇ 10 Πράξε ἐναντίον αὐτῶν ὅ,τι ἄλλοτε ἔκαμες 10 Ποίησον εἰς αὐτοὺς ὅπως ἄλλοτε ἐποίησας εἰς τοὺς κατοίκους τῆς

Μαδιὰμ καὶ τῷ Σισάρᾳ, ὡς τῷ ἐναντίον τῶν Μαδιανιτῶν, ἐναντίον τοῦ σκληροῦ γῆς Μαδιάμ, οἱ ὁποῖοι ἐξωντώθησαν ὑπὸ τοῦ Γεδεών, καὶ ὅπως
Ἰαβεὶν ἐν τῷ χειμάρρῳ Κεισῶν·

στρατηγοῦ των Σισάρα καὶ τοῦ βασιλέως Ἰαβεὶν εἰς ἐποίησας εἰς τὸν ὦμον στρατηγὸν Σισάρα, καθὼς καὶ εἰς τὸν βασιλέα
τὸν χείμαρρον Κεισῶν.

τούτου Ἰαβείν, τὸν ἀσεβῆ δυνάστην τῆς Χαναάν, ὁ ὁποῖος ἐπατάχθη
παρὰ τὸν χείμαρρον Κεισὼν ὑπὸ τοῦ Βαρὰκ καὶ τῆς Δεββώρας.

ἐξωλοθρεύθησαν

Ἀενδώρ,

ἐγεννήθησαν

κόπρος τὴ γῇ.

ἐν 11 Ἐκεῖνοι ἐξωλοθρεύθησαν διὰ τῆς δικαίας σου 11 Ἐξωλοθρεύθησαν ἐν τῇ πόλει Δενδώρ, ἔγιναν σὰν κόπρος καὶ
ὡσεὶ ὀργῆς εἰς Ἀενδὼρ καὶ τὰ σώματά των ἔγιναν κόπρος λίπασμα διὰ τὴν γῆν.
καὶ λίπασμα τῆς γῆς.

82,12 Θοῦ τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν 12 Ὅλους τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν θέσε τους εἰς τὴν 12 Τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν ὅλους θέσε τους εἰς τὸν αὐτὸν τόπον καὶ
ὡς τὸν Ὠρὴβ καὶ Ζὴβ καὶ Ζεβεὲ αὐτὴν μοῖραν καὶ τιμώρησέ τους, ὅπως διὰ τοῦ Γεδεὼν τιμώρησέ τους, ὅπως διὰ τοῦ Γεδεὼν ἐξωλόθρευσας τὸν Ὠρὴβ καὶ Ζὴβ
καὶ

Σαλμανὰ

πάντας

τοὺς ἐξωλόθρευσας τὸν Ὠρὴβ καὶ Ζὴβ καὶ Ζεβεὲ καὶ καὶ Ζεβεὲ καὶ Σαλμανά, ὅλους τοὺς ἄρχοντας τῶν Μαδιανιτῶν
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82,11

ἄρχοντας αὐτῶν,
82,13

Σαλμανά, ὅλους τοὺς ἄρχοντας τῶν Μαδιανιτῶν·

οἵτινες

κληρονομήσωμεν

ἐκείνων,

εἶπαν· 13 αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι εἶπαν: Ἂς κατακτήσωμεν ὡς 13 οἱ ὁποῖοι εἶπαν· ἂς κατακτήσωμεν ὡς κληρονομίαν ἰδικήν μας καὶ
ἑαυτοῖς

τὸ ἰδικήν μας κληρονομίαν καὶ εἰς ὄφελος τοῦ ἑαυτοῦ πρὸς ὄφελος τοῦ ἐαυτοῦ μας τὰ θυσιαστήρια καὶ τὸν ἅγιον τόπον τοῦ

ἁγιαστήριόν τοῦ Θεοῦ.

μας τὸν ἅγιον τόπον, τὸν ναὸν καὶ τὸ θυσιαστήριον Θεοῦ.
τοῦ Θεοῦ.

82,14 Ὁ Θεός μου, θοῦ αὐτοὺς ὡς 14 Ὦ Θεέ μου, κάμε τους ὠσὰν ἀνεμοστρόβιλον, ὥστε 14 Ὦ Θεέ μου, μετάβαλέ τους εἰς τροχὸν καὶ ἀνεμοστρόβιλον, ὥστε νὰ
τροχόν,

ὡς

καλάμην

κατὰ νὰ μὴ ἠμποροῦν νὰ σταθοῦν πουθενά. Κάμε τους μὴ στέκωνται πουθενά, ἀλλ’ ὑπὸ συνεχῶν καὶ ἀπαύστων συμφορῶν

πρόσωπον ἀνέμου·

ὠσὰν τὸ ξηρὸν ἄχυρον, ποὺ τὸ φυσᾷ καὶ τὸ νὰ περιστρέφωνται ἐδῶ καὶ ἐκεῖ· κάμε τους σὰν ξηρὸν ἄχυρον ποὺ τὸ
διασκορπίζει ὁ ἄνεμος.

82,15

ὡσεὶ

πῦρ,

ὃ

φυσᾷ ὁ ἄνεμος καὶ τὸ διασκορπίζει.

διαφλέξει 15 Κατάκαυσέ τους, ὅπως ἡ πυρκαϊὰ κατακαίει τὰ 15 Κατάκαυσέ τους ὡς τὸ πῦρ, τὸ ὁποῖον, ὅταν εἰσχωρήσῃ εἰς δάσος,

δρυμὸν ὡσεὶ φλόξ, ἣ κατακαύσει δάση τοῦ δρυμοῦ, ὅπως μιὰ μεγάλη φλόγα κατακαίει κατακαίει τοῦτο ὁλόκληρον, καὶ ὅπως ἡ φλόξ, ἡ ὁποία θὰ κατακαύσῃ
ὄρη,

τὰ κατάφυτα ὄρη.

τὰ κατάφυτα βουνά.

82,16 οὕτως καταδιώξεις αὐτοὺς 16 Ἔτσι καὶ σύ, Κύριε, καταδίωξέ τους εἰς τὴν 16 Οὕτω καὶ σὺ καταδίωξέ τους μὲ τὸν θυμόν σου ποὺ ἐκσπᾷ ὡς ἄλλη
ἐν τῇ καταιγίδι σου, καὶ ἐν τῇ καταιγίδα τῆς ὀργῆς σου, ἀναστάτωσέ τους καὶ καταιγὶς καὶ μὲ τὴν ὀργήν σου συντάραξέ τους ὅλους.
ὀργῇ σου συνταράξεις αὐτούς·
82,17

πλήρωσον

τὰ

συγκλόνισέ τους ἐπάνω εἰς τὸν δίκαιον θυμόν σου.

πρόσωπα 17 Γέμισε τὰ πρόσωπά των μὲ καταισχύνην καὶ 17 Γέμισε τὰ πρόσωπά των ἀπὸ ἀτιμίαν καὶ θὰ ἀναγκασθοῦν ἐκ

αὐτῶν ἀτιμίας, καὶ ζητήσουσι τὸ ἐξευτελισμόν,
ὄνομά σου, Κύριε,
82,18

αἰσχυνθήτωσαν

ὥστε

νὰ

ἀναγκασθοῦν

νὰ φόβου νὰ ζητήσουν τὸ ὄνομά σου, Κύριε.

ἐπικαλεσθοῦν τὸ ὄνομά σου, Κύριε.
καὶ 18 Ἂς κατεντροπιασθοῦν, ἂς ἀναστατωθοῦν διὰ 18 Ἂς ἐντροπιασθοῦν καὶ ἂς καταληφθοῦν ἀπὸ φόβον καὶ ταραχὴν

ταραχθήτωσαν εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ μέσου ὅλων τῶν αἰώνων, ἂς ἐντροπιασθοῦν καὶ ἂς πάντοτε
αἰῶνος καὶ ἐντραπήτωσαν καὶ ἐξολοθρευθοῦν.

καὶ

ἀτελευτήτως

εἰς

πάντας

τοὺς

αἰῶνας.

Καὶ

ἂς

κατεντροπιασθοῦν καὶ ἂς ἀπολεσθοῦν μερικοὶ ἀπὸ αὐτούς·

ἀπολέσθωσαν
82,19 καὶ γνώτωσαν ὅτι ὄνομά σοι 19 Ἂς ἀναγνωρίσουν αὐτοί, ὅτι τὸ ὄνομά σου εἶναι 19 καὶ ἂς γνωρίσουν οἱ ἄλλοι, ὅσοι θὰ διαφύγουν τὸν ὄλεθρον, ὅτι ὄχι
Κύριος· σὺ μόνος Ὕψιστος ἐπὶ Κύριος, ὅτι σὺ εἶσαι ὁ μοναδικὸς καὶ Ὕψιστος Κύριος τὰ ὀνόματα τῶν ψευδοθεῶν των, ἀλλὰ τὸ ἰδικόν σου ὄνομα εἶναι <τὸ
εἰς ὅλην τὴν γῆν.

Κύριος>. Σὺ μόνος εἶσαι ὕψιστος ἐφ' ὅλης τῆς γῆς.
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πᾶσαν τὴν γῆν.
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ΨΑΛΜΟΣ 83ος (πγ’)
Γιὰ νὰ διατηρηθοῦν ἀπὸ τὸν Θεὸ ὅλα τὰ ὑπάρχοντα τοῦ σπιτιοῦ καλά, τὰ ζῷα καὶ τὰ προϊόντα τῶν παραγωγῶν
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

83,1 Ως ἀγαπητὰ τὰ σκηνώματά Πόσον ἀγαπητοὶ καὶ ποθητοὶ εἶναι εἰς ἐμὲ οἱ ἱεροὶ Πόσον ἀγαπητὰ εἶναι τὰ σκηνώματά σου, ὁ ναός σου δηλαδὴ καὶ ὅλοι
σου, Κύριε τῶν δυνάμεων.

χῶροι τοῦ ναοῦ σου, ὅπου κατοικεῖς σύ, ὁ Κύριος τῶν οἱ περὶ αὐτὸν ἱεροὶ χῶροι, ὦ Κύριε τῶν ἐν οὐρανοῖς ἀγγελικῶν
οὐρανίων καὶ ἐπιγείων δυνάμεων.

δυνάμεων.

83,3 Ἐπιποθεῖ καὶ ἐκλείπει ἡ ψυχή 3 Φλέγεται ἡ ψυχή μου ἀπὸ τὸν πόθον, λυώνει ἀπὸ 3 Ἀπὸ μακροῦ, ἀφ’ ὅτου εἰς μακρυνάς διατρίβω χώρας, ποθεῖ σφοδρῶς
μου εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ Κυρίου, ἡ τὴν ἐπιθυμίαν νὰ εὑρεθῇ εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ Κυρίου. Ἡ καὶ ἀπὸ τὸν πόθον της τήκεται καὶ λειώνει ἡ ψυχή μου ἐπιθυμοῦσα νὰ
καρδία μου καὶ ἡ σάρξ μου ψυχή μου καὶ τὸ σῶμα μου σκιρτοῦν ἀπὸ χαρὰν καὶ εὑρεθῇ εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ Κυρίου. Ἡ καρδία μου καὶ τὸ σῶμα μου μετ'
ἠγαλλιάσαντο ἐπὶ Θεὸν ζῶντα.

εὐφροσύνην διὰ τὸν ἀληθινὸν καὶ ζῶντα Θεόν.

ἀγαλλιάσεως πολλῆς ἐσκίρτων νὰ ἔλθουν εἰς τὸν Θεόν, ποὺ δὲν εἶναι
νεκρὸς σὰν τὰ εἴδωλα, ἀλλ’ εἶναι Θεὸς ζωντανὸς καὶ ἀθάνατος.

83,4 Καὶ γὰρ στρουθίον εὗρεν 4 Καὶ αὐτὰ τὰ στρουθία εὑρῆκαν εἰς τὸν ναόν σου 4 Διότι ὄχι μόνον οἱ δοῦλοι σου θέλγονται εἰς τὸν ἱερὸν τοῦτον τόπον,
ἑαυτῷ οἰκίαν καὶ τρυγὼν νοσσιὰν κατοικίαν. Ἡ τρυγὼν ἔκαμε ἐκεῖ τὴν φωλεὰν διὰ τοὺς ἀλλὰ καὶ τὸ στρουθίον εὗρε δι' ἑαυτὸ κατοικίαν καὶ ἡ τρυγὼν φωλεὰν
ἐαυτῇ.

Οὖ

ἑαυτῆς,

τὰ

θήσει

τὰ

νοσσία νεοσσούς της. Τὸ θυσιαστήριόν σου ποθῶ καὶ ἐγώ, δι ’ ἑαυτήν, ὅπου θὰ θέσῃ τοὺς νεοσσούς της. Ὤ! Τὰ θυσιαστήριά σου,

θυσιαστήριά

σου, Κύριε τῶν δυνάμεων, ὁ βασιλεύς μου καὶ ὁ Θεός μου. Κύριε τῶν ἐν οὐρανοῖς ἀγγελικῶν δυνάμεων, ὦ βασιλεῦ μου καὶ Θεέ

Κύριε τῶν δυνάμεων, ὁ βασιλεύς

μου, αὐτὰ ποθῶ καὶ ἐγὼ καὶ θὰ ἤθελον νὰ ἔχω καταφύγιόν μου.

μου καὶ ὁ Θεός μου.
83,5 Μακάριοι οἱ κατοικοῦντες ἐν 5 Τρισευτυχισμένοι καὶ εὐλογημένοι εἶναι ἐκεῖνοι, ποὺ 5 Μακάριοι εἶναι οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ λευῖται καὶ οἱ μόνιμοι κάτοικοι τῆς
τῷ οἴκῳ σου, εἰς τους αἰῶνας τῶν κατοικοῦν εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ ναοῦ σου, διότι αὐτοὶ καὶ Ἱερουσαλήμ, οἱ ὁποῖοι κατοικοῦν ἐν τῷ οἴκῳ σου. Διηνεκῶς καὶ εἰς τοὺς
αἰώνων αἰνέσουσί σε. (διάψαλμα). οἱ ἀπόγονοί των θὰ σὲ ὑμνολογοῦν παντοτεινά.

αἰῶνας τῶν αἰώνων αὐτοὶ καὶ αἱ γενεαί των θὰ σὲ ὑμνοῦν.

83,6 Μακάριος ἀνήρ, ᾧ ἐστιν ἡ 6 Τρισευτυχισμένος ὁ ἄνθρωπος, ποὺ εὑρίσκεται κάτω 6 Μακάριος εἶναι καὶ ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἀπολαμβάνει τὴν
ἀντίληψις

αὐτοῦ

παρὰ

σοί· ἀπὸ τὴν κραταιὰν προστασίαν σου καὶ ἀπεφάσισε μὲ ἀντίληψιν καὶ βοήθειάν σου καὶ ὁ ὁποῖος μακρὰν τῆς Ἱερουσαλὴμ

ἀναβάσεις ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ τὴν καρδιά του νὰ πραγματοποιήσῃ ἱερὰν ἄνοδον, κατοικῶν ἐθεσεν εἰς τὴν καρδίαν του καὶ εἰς τὸν νοῦν του ἀπόφασιν
διέθετο

εὐλαβῆ ἐπίσκεψιν πρὸς τὴν Σιών.

καὶ σκοπὸν νὰ ἀναλάβῃ ἀναβάσεις καὶ ἱερὰν ἀποδημίαν εἰς τὴν ἁγίαν

83,7

εἰς

τὴν

κοιλάδα

τοῦ 7 Θὰ διέλθῃ ἀπὸ τὴν κοιλάδα τοῦ κλαυθμῶνος, θὰ 7 Θὰ προχωρῇ οὗτος διὰ μέσου τῆς κοιλάδος τοῦ κλαυθμῶνος καὶ θὰ

κλαυθμῶνος, εἰς τὸν τόπον, ὃν ἀνεβῇ εἰς τὸν ἱερὸν τόπον τῆς Σιών, ἐκεῖ ὅπου διαβαίνῃ μὲ πολυμόχθους πεζοπορίας τόπους χαμηλοὺς καὶ λαγκάδια
ἔθετο· καὶ γὰρ εὐλογίας δώσει ὁ ἐσκόπευε νὰ φθάσῃ. Καὶ ὁ Κύριος, ποὺ ἐθεσμοθέτησε καὶ ἐρήμους χωρὶς νερὸν διὰ νὰ φθάσῃ εἰς τὸν τόπον, τὸν ὁποῖον ὡς
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Σιών.

νομοθετῶν.

τὰς ἑορτὰς καὶ τοὺς ἱεροὺς αὐτοὺς τόπους, θὰ γεμίσῃ πολυπόθητον τέρμα τῆς ἱερᾶς ἀποδημίας του ὥρισεν. Εἶναι μακάριος
μὲ τὰς εὐλογίας του τοὺς προσκυνητάς.

οὗτος, διότι θὰ δώσῃ εἰς αὐτὸν εὐλογίας ἐκεῖνος, ὅστις ἐνομοθέτησε
κατὰ τὰς μεγάλας ἑορτὰς ν’ ἀποδημοῦν οἱ Ἰουδαῖοι εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα.

83,8 Πορεύσονται ἐκ δυνάμεως εἰς 8 Αὐτοὶ θὰ πορεύωνται πρὸς τὴν Σιών, μὲ νέας 8 Οἱ εὐλαβεῖς αὐτοὶ ἀποδημηταὶ δὲν θὰ ἀποκάμουν βαδίζοντες, ἀλλ’ ὁ
δύναμιν, ὀφθήσεται ὁ Θεὸς τῶν πάντοτε καὶ ἀκμαίας δυνάμεις. Καὶ ὅταν φθάσουν πόθος των θὰ δίδῃ εἰς αὐτοὺς νέας δυνάμεις. Θὰ προχωροῦν ὁλονὲν
Θεῶν ἐν Σιών.

ἐκεῖ, θὰ ἐμφανισθῇ ὁ Θεὸς τῶν Θεῶν καὶ Κύριος τῶν ἐνισχυόμενοι μὲ νέους βαθμοὺς καὶ μὲ αὐξανομένας δόσεις δυνάμεως,
κυρίων εἰς τὴν Σιών.

83,9 Κύριε ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων, 9

Κύριε καὶ Θεὲ

θὰ ὀφθῇ εἰς αὐτοὺς ὁ Θεὸς τῶν θεῶν ἐν τῇ Σιών.
τῶν

οὐρανίων

καὶ ἐπιγείων 9 Κύριε, ποὺ εἶσαι καὶ Θεὸς τῶν ἐν οὐρανοῖς δυνάμεων, ἔχων αὐτὰς

εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, δυνάμεων, ἄκουσε μὲ εὐμένειαν τὴν προσευχήν μου, ὑπὸ τὰς ἀμέσους διαταγάς σου, εἰσάκουσον τὴν προσευχήν μου,
ἐνώτισαι,

ὁ

Θεὸς

Ἰακώβ, δέξαι την εἰς τὰ αὐτιά σου, ὦ Θεὲ τοῦ Ἰακὼβ καὶ τῶν πρόσδεξαι αὐτὴν εἰς τὰ ὦτά σου, ὦ Θεὲ τοῦ Ἰακώβ.

(διάψαλμα).

ἀπογόνων του.

83,10 Ὑπερασπιστὰ ἡμῶν, ἴδε, ὁ 10 Ὦ Θεέ, σὺ ὁ ὁποῖος εἶσαι ὁ ὑπερασπιστὴς καὶ 10 Ὦ Θεέ μου, σὺ ποὺ μᾶς ὑπερασπίζεις πάντοτε, ἰδέ, καὶ ἐπίβλεψον
Θεός,

καὶ

ἐπίβλεψον

εἰς

πρόσωπον τοῦ χριστοῦ σου.

τὸ προστάτης μας, ρίξε ἕνα εὐμενὲς βλέμμα εἰς τὸ μετ’ εὐμενείας καὶ εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ βασιλέως, τὸν ὁποῖον σὺ
πρόσωπον τοῦ βασιλέως, τὸν ὁποῖον σὺ ἔχρισες ὡς ἔχρισας καὶ δι’ αὐτὸ εἶναι χριστὸς ἰδικός σου. Ἀξίωσέ μας μετ’ αὐτοῦ
βασιλέα.

νὰ ἀπολαμβάνωμεν τὰ θυσιαστήριά σου.

83,11 Ὅτι κρείσσων ἡμέρα μία ἐν 11 Δι' ἐμὲ εἶναι προτιμότερον νὰ ζήσω ἔστω καὶ μὶαν 11 Διότι εἶναι προτιμοτέρα μία καὶ μόνη ἡμέρα εἰς τὰς ἁγίας αὐλάς
ταῖς αὐλαῖς σου ὑπὲρ χιλιάδας· ἡμέραν εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ ναοῦ σου, παρὰ νὰ ζῶ σου, παρὰ χιλιάδες ἄλλαι ἡμέραι ποὺ περνοῦν μακρὰν ἀπὸ τὸ ἱερόν
ἐξελεξάμην παραρριπτεῖσθαι ἐν χιλιάδας ἡμέρας μακρὰν ἀπὸ σὲ καὶ τὸν ναόν σου. σου. Προετίμησα νὰ εἶμαι παραπεταμένος εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ μου
τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ μου μᾶλλον ἢ Ἔχω πλέον προτιμήσει καὶ προτιμῶ νὰ εἶμαι κάπου καὶ να ἔχω τὴν ἐσχάτην θέσιν ἐν αὐτῷ, παρὰ νὰ κατοικῶ εἰς
οἰκεῖν

με

ἐν

σκηνώμασιν παραπεταμένος εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ μου, παρὰ νὰ σκηνώματα καὶ ἀνάκτορα ἁμαρτωλῶν.

ἁμαρτωλῶν.

κατοικῶ

εἰς

πλουσίας

κατοικίας

ἁμαρτωλῶν

ἀνθρώπων.
83,12 Ὅτι ἔλεος καὶ ἀλήθειαν 12 Διότι ὁ Κύριος καὶ Θεὸς ἀγαπᾷ τὸ ἔλεος καὶ τὴν 12 Προτιμῶ νὰ εἶμαι εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ, διότι ἐκεῖ θὰ εὑρίσκω
ἀγαπᾷ Κύριος ὁ Θεός, χάριν καὶ ἀλήθειαν, θὰ δώσῃς δὲ εἰς τοὺς προσκυνοῦντας καὶ ἔλεος καὶ οἰκτιρμούς. Ὁ Κύριος ἀγαπᾷ νὰ ἐκχύνῃ τὸ ἔλες τού καὶ νὰ
δόξαν δώσει· Κύριος οὐ στερήσει πιστεύοντας εἰς αὐτὸν χάριν καὶ δόξαν. Ὁ Κύριος δὲν δεικνύεται πιστὸς καὶ ἀληθὴς εἰς τὰς ὑποσχέσεις του. Θὰ δώσῃ ὁ Θεὸς
ἀκακίᾳ.
83,13

πορεύονται μὲ ἀγαθότητα καὶ ἁπλότητα.
Κύριε,

ὁ

Θεὸς

ποὺ βαδίζουν καὶ συμπεριφέρονται μὲ ἀκακίαν καὶ ἀγαθότητα.

τῶν 13 Ὦ Κύριε καὶ Θεὲ τῶν δυνάμεων οὐρανοῦ καὶ γῆς, 13 Κύριε, ποὺ εἶσαι Θεὸς καὶ δεσπότης τῶν ἐν οὐρανοῖς ἀγγελικῶν

δυνάμεων, μακάριος ἄνθρωπος ὁ τρισευτυχισμένος καὶ εὐλογημένος εἶναι ὁ ἄνθρωπος δυνάμεων, μακάριος εἶναι ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος ἐλπίζει εἰς σέ.
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τὰ ἀγαθὰ τοῖς πορευομένοις ἐν θὰ στερήσῃ ποτὲ τὰ ἀγαθὰ ἀπὸ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι χάριν καὶ δόξαν. Ὁ Κύριος δὲν θὰ στερήσῃ τὰ ἀγαθά του εἰς ἐκείνους,

ἐλπίζων ἐπὶ σέ.

ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀποθέσει τὴν ἐλπίδα του μετὰ
πίστεως εἰς σέ.

ΨΑΛΜΟΣ 84ος (πδ’)
Γιὰ νὰ θεραπεύσει ὁ Θεὸς τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν πληγωθεῖ ἀπὸ τοὺς λῃστὲς καὶ ἔπαθαν καὶ ἀπὸ φοβία
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

84,1 Εὐδόκησας Κύριε τὴν γῆν Έκαμες
σου,

ἀπέστρεψας

αἰχμαλωσίαν Ἰακώβ·

φανερὰν

καὶ

ἔστειλες,

Κύριε,

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα
τὴν Εξεδήλωσας, Κύριε, τὴν εὐαρέσκειάν σου εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας,

τὴν εὐαρέσκειάν σου εἰς τὴν γῆν τῆς Ἐπαγγελίας, διότι ποὺ ἀνήκει ἰδιαιτέρως εἰς σὲ καὶ ὑπὲρ πᾶσαν ἄλλην χώραν εἶναι ἰδική
ἐπανέφερες εἰς αὐτὴν τοὺς αἰχμαλώτους ἀπογόνους σου, ἐπέστρεψας εἰς αὐτὴν τοὺς αἰχμαλωτισθέντας ἀπογόνους τοῦ
τοῦ Ἰακώβ.

Ἰακώβ.

84,3 ἀφῆκας τὰς ἀνομίας τῷ λαῷ 3 Ἔδωσες συγχώρησιν εἰς τὰς παρανομίας τοῦ λαοῦ 3 Συνεχώρησας τὰς παρανομίας εἰς τὸν λαόν σου, ἐσκέπασας, ὥστε
σου,

ἐκάλυψας

πάσας

ἁμαρτίας αὐτῶν. (διάψαλμα).
84,4

Κατέπαυσας

ὀργήν

σου,

πᾶσαν

ἀπέστρεψας

τὰς σου καὶ ἐσκέπασες ἐν τῷ ἐλέει σου ὅλας τὰς ἁμαρτίας νὰ μὴ φαίνωνται ὁλοτελῶς, πάσας τὰς ἁμαρτίας των.
των.
τὴν 4 Ἐσταμάτησες τὴν ἐναντίον μας δικαίαν σου ὀργήν, 4 Ἐσταμάτησες καὶ ἔδωκες παῦσιν εἰς πᾶσαν τὴν ὀργήν σου,
ἀπὸ ἀφῆκες κατὰ μέρος τὴν ὀργὴν τοῦ θυμοῦ σου.

ὀργῆς θυμοῦ σου.

ἔστρεψας

καὶ

ἀπεμακρύνθης

ἀπὸ

τὴν

ὀργὴν

τῆς

σφοδρὰς

ἀγανακτήσεώς σου.

84,5 Ἐπίστρεψον ἡμᾶς, ὁ Θεὸς τῶν 5 Ἐπανάφερε ὅλους μας ἀπὸ τὴν ἐξορίαν, ὦ Κύριε, σὺ 5 Ἐπίστρεψέ μας ὅλους ἀπὸ τὴν ἐξορίαν, καὶ ἐκείνους ἀκόμη ποὺ
σωτηρίων ἡμῶν, καὶ ἀπόστρεψον ὁ ὁποῖος πολλὲς φορὲς μᾶς ἔχεις σώσει κατὰ τὸ ὑπελείφθησαν εἰς αὐτήν, ὦ Ὕψιοτε Θεέ, ὁ ὁποῖος τόσας φορὰς εἰς τὸ
τὸν θυμόν σου ἀφ' ἡμῶν.

παρελθόν. Ἀπομάκρυνε τὸν δίκαιον θυμόν σου ἀπὸ παρελθὸν μᾶς ἐχάρισες τὴν σωτηρίαν ἀπὸ βεβαίους κινδύνους, καὶ
ἡμᾶς.

ἀπομάκρυνε ἀφ' ἠμῶν τὸν θυμόν σου.

84,6 Μὴ εἰς τοὺς αἰῶνας ὀργισθῇς 6 Μήπως τάχα καὶ θὰ μένῃς ὠργισμένος ἐναντίον 6 Μήπως θὰ ὀργίζεσαι καθ’ ἠμῶν εἰς ὅλους τοὺς αἰῶνας; Ἢ μήπως θὰ
ἡμῖν; Ἢ διατενεῖς τὴν ὀργήν σου μας διὰ παντός; Ἢ μήπως θὰ παρατείνῃς τὴν ὀργήν παρατείνῃς τὴν ὀργήν σου ἀπὸ τὴν μίαν γενεὰν εἰς τὴν ἄλλην
ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεάν;
84,7

Ὁ

Θεός,

σὺ

σου πάντοτε ἀπὸ τῆς μιᾶς γενεᾶς εἰς τὴν ἄλλην;

συνεχῶς;

ἐπιστρέψας 7 Ὦ Θεέ, σὺ θὰ στρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου καὶ πάλιν 7 Ὦ Θεέ, σὺ πάλιν τώρα διὰ μίαν ἀκόμη φορὰν θὰ μᾶς δώσῃς ζωήν,

εὐφρανθήσεται ἐπὶ σοί.

καὶ ὁ πονεμένος καὶ θλιμμένος λαός σου θὰ χαρῇ ἀπὸ ἀποκαταστάσει, τὴν ὁποίαν σὺ θὰ τοῦ δώσῃς.
τὰς δωρεάς σου.
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ζωώσει ἡμᾶς, καὶ ὁ λαός σου μὲ εὐμένειαν πρὸς ἡμᾶς. Θὰ μᾶς δώσῃς νέαν ζωὴν καὶ ὁ λαός σου, ὁ ἤδη τεθλιμμένος, θὰ εὐφρανθῇ ἐπὶ τῇ

84,8 Δεῖξον ἡμῖν, Κύριε, τὸ ἔλεός 8 Δεῖξε μας λοιπόν, Κύριε, τὴν εὐσπλαγχνίαν σου καὶ 8 Δεῖξε μας, Κύριε, τὸ ἔλεος καὶ τὴν εὐσπλαγχνίαν σου καὶ δῶσε μας
σου καὶ τὸ σωτήριόν σου δώης δῶσε μας τὴν σωτηρίαν ποὺ ποθοῦμεν.

τὴν σωτηρίαν σου καὶ τὴν πλήρη παλινόρθωσίν μας.

ἡμῖν.
84,9 Ἀκούσομαι τί λαλήσει ἐν ἐμοὶ 9 Ἐγὼ θὰ ἀκούσω, τί θὰ εἴπῃ εἰς τὴν καρδίαν μου 9 Θὰ ἀκούσω τώρα τί διὰ τοῦ Πνεύματός του θὰ λαλήσῃ μέσα μου,
Κύριος

ὁ

Θεός,

ὅτι

λαλήσει Κύριος ὁ Θεός, διότι θὰ ὁμιλήσῃ εἰρηνικὰ εἰς τὸν λαόν ἀνταποκρινόμενος εἰς τὴν πρὸς αὐτὸν προσευχήν μου, Κύριος ὁ Θεός.

εἰρήνην ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ του, εἰς τοὺς ἀφοσιωμένους πρὸς αὐτὸν Ἰσραηλίτας· Θὰ τὰ ἀκούσω ἀγαλλόμενος. Διότι θὰ λαλήσῃ καὶ θὰ εὐαγγελισθῇ
ἐπὶ τοὺς ὁσίους αὐτοῦ καὶ ἐπὶ εἰς τους ἐπιστρέφοντας μὲ ὅλην των τὴν καρδίαν δι' εἰρήνην εἰς τὸν λαόν του συνδιαλλασσόμενος μετ’ αὐτοῦ· εἰρήνην καὶ
τοὺς ἐπιστρέφοντας καρδίαν ἐπ' εἰλικρινοῦς μετανοίας πρὸς αὐτόν.

συνδιαλλαγὴν μετὰ τῶν ἀφωσιωμένων εἰς αὐτὸν καὶ μετ’ ἐκείνων, οἱ

αὐτόν.

ὁποῖοι διὰ τῆς μετανοίας γυρίζουν πάλιν τὰς καρδίας των πρὸς αὐτόν.

84,10

Πλὴν

ἐγγύς

τῶν 10 Βεβαίως ἡ σωτηρία, ποὺ παρέχεται ἀπὸ τὸν Θεὸν 10 Ναί· ἀληθῶς, ἡ σωτηρία του εἶναι πλησίον πρὸς ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι

φοβουμένων αὐτὸν τὸ σωτήριον εἰς τὸν λαόν του, εἶναι πάντοτε κοντὰ εἰς ἐκείνους, τὸν φοβοῦνται, ἵνα διὰ τῆς σωτηρίας ταύτης κατασκηνώσῃ καὶ
αὐτοῦ τοῦ κατασκηνῶσαι δόξαν ποὺ τὸν εὐλαβοῦνται, ὥστε δι' αὐτῆς νὰ ἐγκατασταθῇ ἐγκαθιδρύθῇ ἡ θεία δόξα ἐν τῇ χώρᾳ μας.
ἐν τῇ γῇ ἡμῶν.
84,11

ἡ δόξα του εἰς τὴν χώραν μας.

Ἔλεος

συνήντησαν,

καὶ

ἀλήθεια 11 Τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ ἀκριβὴς ἐπαλήθευσις τῶν 11 Ἔλεος καὶ πιστὴ ἐπαλήθευσις τῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ Θεοῦ

δικαιοσύνη

εἰρήνη κατεφίλησαν·

καὶ ὑποσχέσεών του συνηντήθησαν καὶ ἡνώθησαν. Ἡ συνηντήθησαν, δικαιοσύνη πατάσσουσα τὸ κακὸν καὶ ἡ ἐκ τούτου
δικαιοσύνη του, ἡ τιμωροῦσα τὸ κακὸν καὶ ἀμείβουσα ἐπικρατοῦσα εἰρήνη κατεφίλησαν ἀλλήλας, οἱονεὶ κατόπιν μακροῦ
τὸ

ἀγαθόν,

καὶ

ἡ

εἰρήνη

ἔδωσαν

ἀμοιβαῖον ἀπ’ ἀλλήλων χωρισμοῦ συναντώμεναι καὶ πάλιν.

ἀσπασμόν.
84,12 ἀλήθεια ἐκ τῆς γῆς ἀνέτειλε, 12 Ἀνεβλάστησεν ὡραῖα καὶ καρποφόρος ἡ ἀλήθεια 12 Κατελύθη τὸ ψεῦδος καὶ ὁ δόλος ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἀνεβλάστησε
καὶ δικαιοσύνη ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τὴν γῆν, ἀπὸ δὲ τὸν οὐρανὸν ἔσκυψε πρὸς τὰ καρποφόρος ἡ ἀλήθεια, ἐκ τοῦ οὐρανοῦ δὲ ἔκυψε πρὸς τὰ κάτω καὶ
διέκυψε.

κάτω καὶ ἐπεσκέφθη τὴν γῆν ἡ δικαιοσύνη καὶ κάθε ἐπεσκέφθη τὴν γῆν ἡ δικαιοσύνη καὶ πᾶσα ἀρετή.
ἀρετή.

84,13 Καὶ γὰρ ὁ Κύριος δώσει 13 Διότι ὁ Κύριος πλουσίαν θὰ δείξῃ καὶ θὰ δώσῃ τὴν 13 Διότι ὁ Κύριος ἀκόμη καὶ ὑλικὰ ἀγαθὰ θὰ δώσῃ ἐκδήλων τὴν
χρηστότητα, καὶ ἡ γῆ ἡμῶν δώσει καλωσύνην του, καὶ ἡ γῆ μας θὰ δώσῃ ἀφθόνους τοὺς καλωσύνην καὶ εὐεργετικότητά του, καὶ κατὰ συνέπειαν ἡ χώρα μας
τὸν καρπὸν αὐτῆς·

καρπούς της.

θὰ ἀποδώσῃ ἀφθόνους τοὺς καρπούς της.

προπορεύσεται καὶ θήσει εἰς ὁδόν δὲ πορείαν του καὶ τὸν τρόπον τῆς συμπεριφορᾶς του καὶ θὰ καταστήσῃ ἐκεῖνος τὰ ἴχνη του καὶ τὴν ὑποδειγματικὴν
τὰ διαβήματα αὐτοῦ.

θὰ καταστήσῃ ἅγιον παράδειγμα συμπεριφορᾶς δι' συμπεριφορὰν τοῦ δρόμον, ἐπὶ τοῦ ὁποίου θὰ πορεύωνται μιμηταὶ
ὅλους μας.

ατοῦ, οἱ ἀκολουθοῦντες αὐτόν.

Επιμέλεια: π.Αθανάσιος Εφημέριος Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης Λαρίσης

242/411

84,14 δικαιοσύνη ἐναντίον αὐτοῦ 14 Πρὸ τοῦ Κυρίου θὰ προπορεύεται ἡ δικαιοσύνη, τὴν 14 Ἡ δικαιοσύνη θὰ προπορεύεται ὡς πρόδρομος ἐνώπιον τοῦ Κυρίου

ΨΑΛΜΟΣ 85ος (πε’)
Γιὰ νὰ σώσει ὁ Θεὸς τὸν κόσμο, ὅταν πέφτει χολέρα στοὺς ἀνθρώπους καὶ πεθαίνουν
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

85,1 Κλῖνον, Κύριε, τὸ οὖς σου καὶ Κλῖνε, Κύριε, τὸ αὐτί σου εἰς τὰ λόγια μου. Ἄκουσε μὲ Σκύψε, Κύριε, ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ, πλησίασε τὸ οὖς σου εἰς τὸ
ἐπάκουσόν μου, ὅτι πτωχὸς καὶ εὐμένειαν τὴν προσευχήν μου, διότι ἐγὼ εἶμαι πτωχὸς στόμα μου καὶ ἐπάκουσον τῆς προσευχῆς μου, διότι ἐγὼ εἶμαι ἄθλιος
πένης εἰμὶ ἐγώ.

καὶ δυστυχής.

καὶ πτωχὸς καὶ τεταπεινωμένος.

85,2 Φύλαξον τὴν ψυχήν μου, ὅτι 2 Προφύλαξε τὴν ζωήν μου ἀπὸ τοὺς θανασίμους 2 Προφύλαξε τὴν ψυχήν μου, διότι εἶμαι εὐλαβὴς καὶ ἀφωσιωμένος εἰς
ὅσιός εἰμι· σῶσον τὸν δοῦλόν σου, κινδύνους, διότι εἰς σὲ εἶμαι ἀφιερωμένος· ἰδικός σου σέ. Σῶσον, ὦ Θεέ μου, τὸν δοῦλον σου, ὁ ὁποῖος ὅλην τὴν ἐλπίδα του
ὁ Θεός μου, τὸν ἐλπίζοντα ἐπὶ σέ. εἶμαι, Κύριε. Σῶσε ἐμὲ τὸν δοῦλον σου, ὦ Θεέ μου, ὁ στηρίζει ἐπὶ σοῦ.
ὁποῖος ἔχω στηρίξει εἰς σὲ τὰς ἐλπίδας μου.
85,3 Ἐλέησόν με, Κύριε, ὅτι πρὸς 3 Ἐλέησέ με, Κύριε, διότι δὲν ἔπαυσα ὅλην τὴν ἡμέραν 3 Ἐλέησέ με, Κύριε· σπλαγχνίσου με, διότι καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν δὲν
σὲ κεκράξομαι ὅλην τὴν ἡμέραν.

νὰ κράζω μετὰ πίστεως πρὸς σέ.

ἔπαυσα νὰ κράζω πρὸς σὲ καὶ νὰ ζητῶ τὴν βοήθειάν σου.

85,4 Εὔφρανον τὴν ψυχὴν τοῦ 4 Γέμισε μὲ χαρὰν καὶ εὐφροσύνην, τὴν καρδίαν τοῦ 4 Διασκέδασον τὴν λύπην, ἡ ὁποία μὲ πιέζει, καὶ γέμισε μὲ
δούλου σου, ὅτι πρὸς σέ, Κύριε, δούλου σου, διότι πρὸς σὲ ἐγὼ ὕψωσα τὴν ψυχήν μου εὐφροσύνην τὴν ψυχὴν τοῦ δούλου σοῦ, διότι πρὸς σέ, Κύριε, ὕψωσα
ᾖρα τὴν ψυχήν μου.

καὶ ἐναπέθεσα τὴν ζωήν μου.

τὴν ψυχήν μου καὶ πρὸς σὲ ἀνέτεινα τὰς πνευματικάς μου δυνάμεις.

85,5 Ὅτι σύ, Κύριε, χρηστὸς καὶ 5 Διότι σύ, Κύριε, εἶσαι εὐεργετικὸς καὶ ἀγαθός, 5 Διότι σύ, Κύριε, εἶσαι καλοκάγαθος καὶ ἐπιεικὴς καὶ πολυέλεος πρὸς
ἐπιεικὴς καὶ πολυέλεος πᾶσι τοῖς ἐπιεικὴς καὶ πολυέλεος πρὸς ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ὅλους, ὅσοι σὲ ἐπικαλοῦνται.
ἐπικαλουμένοις σε.
85,6

Ἐνώτισαι,

σὲ ἐπικαλοῦνται μὲ θερμὴν προσευχήν.
Κύριε

τὴν 6 Ἄκουσε, Κύριε, τὴν προσευχήν μου, δῶσε προσοχὴν 6 Εὐδόκησον, Κύριε, νὰ δεχθῇς εἰς τὰ ὦτα σου καὶ να εἰσακούσῃς τὴν

προσευχήν μου καὶ πρόσχες τῇ εἰς τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου.

προσευχήν μου· λάβε ἐνδιαφέρον καὶ δῶσε προσοχὴν εἰς τὴν φωνὴν

φωνῇ τῆς δεήσεώς μου.

τῆς παρακλήσεως καὶ ἱκεσίας μου.

85,7

Ἐν

ἡμέρᾳ

θλίψεώς

μου 7 Καὶ ἄλλοτε, εἰς περίοδον θλίψεώς μου, ἔκραξα διὰ 7

Προσφεύγω

εἰς

σὲ

ἐνθαρρυνόμενος

ἀπὸ

τὴν

πεῖραν

τοῦ

ἐκέκραξα πρός σε, ὅτι ἐπήκουσάς τῆς προσευχῆς μου πρὸς σὲ καὶ μὲ ἤκουσες. Ἔτσι καὶ παρελθόντος. Εἰς κάθε περίστασιν ὅπου διετέλουν ἐν θλίψει, ἐβόησα
μου.

τώρα, Κύριε, κάμε δεκτὴν τὴν προσευχήν μου.

πρὸς σέ, διότι μὲ ἐπήκουσες καὶ ἔκαμες δεκτὴν τὴν προσευχήν μου.

Κύριε, καὶ οὐκ ἔστι κατὰ τὰ ἔργα δὲν ἠμπορεῖ νὰ συγκριθῇ μὲ σένα, Κύριε. Κανένα σου μεταξὺ τῶν ψευδοθεῶν τοῦ κόσμου· καὶ δὲν ὑπάρχει κανεὶς
σου.

ἔργον αὐτῶν δὲν ἠμπορεῖ νὰ συγκριθῇ μὲ τὰ ἰδικά δυνάμενος να συγκριθῇ πρὸς σὲ κατὰ τὰ μεγάλα καὶ θαυμαστὰ
σου πανθαύμαστα ἔργα.

κατορθώματά σου.
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85,8 Οὐκ ἔστιν ὅμοιός σοι ἐν θεοῖς, 8 Κανένας ἀπὸ τοὺς θεοὺς τῶν εἰδωλολατρικῶν λαῶν 8 Καὶ εἰς ποῖον ἄλλον νὰ προσφύγω, Κύριε; Δὲν ὑπάρχει κανεὶς ὅμοιός

85,9

Πάντα

τὰ

ἐποίησας,

ἔθνη,

ὅσα 9 Ὅλα τὰ ἔθνη, τὰ ὁποῖα σὺ ἐδημιούργησες, καὶ αὐτὰ 9 Θὰ ἔλθῃ καιρός, κατὰ τὸν ὁποῖον ὅλα ἀνεξαιρέτως τὰ ἔθνη, τὰ ὁποῖα

ἥξουσι

προσκυνήσουσιν

καὶ τὰ εἰδωλολατρικά, θὰ ἔλθουν καὶ θὰ προσκυνήσουν σὺ ἐποίησας, θὰ ἔλθουν καὶ θὰ προσκυνήσουν πρὸ τῶν ποδῶν σου,

ἐνώπιόν

σου, ἐνώπιόν σου. Κύριε, καὶ θὰ δοξολογήσουν τὸ Ὄνομά Κύριε, καὶ θὰ δοξάσουν τὸ ὄνομά σου.

Κύριε, καὶ δοξάσουσι τὸ ὄνομά σου.
σου,
85,10 ὅτι μέγας εἶ σὺ καὶ ποιῶν 10 Διότι σὺ εἶσαι μέγας καὶ κάνεις πάντοτε ἔργα ἄξια 10 Διότι μέγας εἶσαι σὺ καὶ συνεχῶς ποιεῖς θαυμάσια καὶ
θαυμάσια, σὺ εἶ ὁ Θεὸς μόνος.

παντὸς θαυμασμοῦ. Σὺ εἶσαι ὁ μόνος ἀληθινὸς καὶ καταπληκτικὰ ἔργα. Σὺ μόνος εἶσαι Θεὸς καὶ δὲν ὑπάρχει ἄλλος Θεὸς
τέλειος Θεός.

ἐκτὸς ἀπὸ σέ.

85,11 Ὁδήγησόν με, Κύριε, ἐν τῇ 11 Ὁδήγησέ με, Κύριε, εἰς τὸν δρόμον τῶν ἐντολῶν 11 Ὁδήγησέ με, Κύριε, εἰς τὸν δρόμον τῶν ἐντολῶν σου, τὸν ἀρεστὸν
ὁδῷ σου, καὶ πορεύσομαι ἐν τῇ σου καὶ ἐγὼ θὰ πορεύωμαι καὶ θὰ φέρωμαι σύμφωνα εἰς σέ, καὶ τότε θὰ πορεύωμαι καὶ θὰ πολιτεύωμαι φωτιζόμενος ὑπὸ
ἀλήθείᾳ

σου·

εὐφρανθήτω

ἡ μὲ τὴν ἀλήθειάν σου. Θὰ εὐφρανθῇ ἡ καρδία μου τῆς ἀληθείας σου. Ἂς εὑρίσκῃ τὴν εὐφροσύνην της καὶ τὴν ἀγαλλίασίν

καρδία μου τοῦ φοβεῖσθαι τὸ πλημμυρισμένη μὲ τὸν ἱερὸν σεβασμὸν πρὸς τὸ της ἡ καρδία μου εἰς τὸ νὰ φοβῆται τὸ ὄνομά σου, καὶ ἡ εὐδαιμονία
ὄνομά σου.

Ὄνομά σου.

μου ἂς ἔχῃ θεμέλιον καὶ πηγὴν τὴν πρὸς σὲ εὐλάβειάν μου.

85,12 Ἐξομολογήσομαί σοί, Κύριε 12 Θὰ σὲ δοξολογῶ, Κύριε καὶ Θεέ μου, μὲ ὅλην μου 12 Θὰ σὲ ἀνυμνῶ μὲ ὅλην μου τὴν καρδίαν, Κύριε, ὁ ὁποῖος εἶσαι ὁ
ὁ Θεός μου, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου καὶ τὴν καρδίαν καὶ θὰ δοξάζω πάντοτε τὸ πανένδοξον μόνος Θεός μου, καὶ θὰ δοξάζω τὸ ὄνομά σου αἰωνίως.
δοξάσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν Ὄνομά σου.
αἰῶνα,
85,13 ὅτι τὸ ἔλεός σου μέγα ἐπ' 13 Διότι μέγα εἶναι τὸ ἔλεος, ποὺ ἔδειξες πρὸς ἐμέ, 13 Διότι τὸ ἔλεος ποὺ ἔδειξες πρὸς ἐμὲ ὑπῆρξε μέγα, καὶ ἐγλύτωσες
ἐμὲ καὶ ἐρρύσω τὴν ψυχήν μου ἐξ ἀφοῦ ἔσωσες τὴν ζωήν μου ἀπὸ βέβαιον θάνατον, τὴν ζωήν μου ἀπὸ τὰ βάθη τοῦ Ἅδου καὶ ἐκ βεβαίου θανάτου ἔσωσας
ᾅδου κατωτάτου.
85,14

Ὁ

Θεός,

ἐπανέστησαν
συναγωγὴ

ἀπὸ αὐτὸν τὸν βαθύτατον ᾅδην.
ἐπ'

κραταιῶν

αὐτήν.

παράνομοι 14 Ὦ Θεέ μου, ἄνθρωποι παράνομοι ἐπανεστάτησαν 14 Ὦ Θεέ μου, ἄνθρωποι ὑπερηφάνως ἀθετοῦντες τὸν νόμον σου
ἐμέ,

καὶ ἐναντίον

μου

καὶ

συμμορία

ἰσχυρῶν

ἀνδρῶν ἐπανεστάτησαν κατ’ ἐμοῦ καὶ σύναξις ἰσχυρῶν, ποὺ χρησιμοποιοῦν τὸ

ἐζήτησαν ἐζήτησαν νὰ μοῦ ἀφαιρέσουν τὴν ζωήν, καὶ δὲν κράτος, τῆς βίας, ἐζήτησαν να ἀφανίσουν τὴν ζωήν μου καὶ δὲν

τὴν ψυχήν μου καὶ οὐ προέθεντό ἔλαβαν καθόλου ὑπ' ὄψιν των σέ, τὸν δίκαιον Θεόν.

ἔθεσαν πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν των οὐδὲ ἐλογάριασαν, ὅτι ὑπάρχεις σύ, ὁ

σε ἐνώπιον αὐτῶν.

δίκαιος Κριτής.

οἰκτίρμων

καὶ

ἐλεήμων, ἐλεήμων,

μακρόθυμος,

μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ πάντοτε εἰς ὅσα λέγεις.

πολυέλεος

καὶ ἀληθινὸς εὐσπλαγχνικὸς

καὶ

ἐλεήμων,

μακρόθυμος

καὶ

πολυέλεος

καὶ

φιλαλήθης, πιστῶς ἐκτελῶν τὰς ὑποσχέσεις σου.

ἀληθινός.
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85,15 Καὶ σύ, Κύριε ὁ Θεός μου, 15 Σὺ ὅμως, Κύριε καὶ Θεέ μου, εἶσαι εὐσπλαγχνικός, 15 Σὺ ὅμως, Κύριε, τὸν ὁποῖον ὡς τὸν μόνον Θεόν μου λατρεύω, εἶσαι

85,16

Ἐπίβλεψον

ἐπ'

ἐμὲ

καὶ 16 Ρίψε, λοιπόν, εὐμενὲς βλέμμα εἰς ἐμὲ καὶ ἐλέησέ 16 Ρίψε εὐμενὲς καὶ προστατευτικὸν τὸ βλέμμα σου ἐπ’ ἐμοῦ καὶ

ἐλέησόν με, δὸς τὸ κράτος σου τῷ με. Δῶσε τὴν δύναμίν σου εἰς ἐμὲ τὸν δοῦλον σου καὶ ἐλέησόν με. Δῶσε εἰς τὸν δοῦλον σου τὴν ἐνίσχυσιν τῆς κραταιᾶς καὶ
παιδί σου καὶ σῶσον τὸν υἱὸν τῆς σῶσε ἐμέ, τὸν υἱὸν τῆς δούλης σου, τῆς μητρός μου.

ἀκαταγωνίστου δυνάμεώς σου, καὶ σῶσε τὸν υἱὸν τῆς δούλης σου,

παιδίσκης σου.

διότι καὶ ἡ μήτηρ μου εἰς σὲ ἀνῆκε καὶ ὄχι μόνον ἐγώ, ἄλλα καὶ οἱ
πρόγονοί μου ἦσαν λάτρεις σου καὶ δοῦλοι σου.

85,17 Ποίησον μετ' ἐμοῦ σημεῖον 17 Κάμε πρὸς σωτηρίαν μου ἔκτακτον θαῦμα, ἂς τὸ 17 Ποίησον ὑπὲρ ἐμοῦ ἔκτακτον τινα θαυματουργίαν ἐξυπηρετοῦσαν
εἰς

ἀγαθόν,

καὶ

ἰδέτωσαν

οἱ ἴδουν

αὐτοί,

οἱ

ὁποῖοι

μὲ

μισοῦν

καὶ

ἂς τὸ ἀγαθὸν καὶ τὴν βελτίωσιν τῆς καταστάσεώς μου, καὶ ἂς ἴδουν

μισοῦντές με καὶ αἰσχυνθήτωσαν, κατεντροπιασθοῦν, διότι σύ, Κύριε, πράγματι μὲ ταύτην αὐτοί, οἱ ὁποῖοι μὲ μισοῦν καὶ ἂς καταισχυνθοῦν πειθόμενοι
ὅτι σύ, Κύριε, ἐβοήθησάς μοι καὶ ἐβοήθησες εἰς τὴν θλῖψιν μου καὶ μὲ παρηγόρησες.

καὶ πληροφορούμενοι ὑπὸ τῶν πραγμάτων, ὅτι σύ, Κύριε, μὲ

παρεκάλεσάς με.

ἐβοήθησες καὶ μὲ παρηγόρησες.

ΨΑΛΜΟΣ 86ος (πστ’)
Γιὰ νὰ παρατείνει ὁ Θεὸς τὴν ζωὴ στοὺς οἰκογενειάρχες, ποὺ ἔχουν ἀκόμη ὑποχρεώσεις οἰκογενειακές
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

86,1 Οἱ θεμέλιοι αὐτοῦ ἐν τοῖς Τὰ ἀσάλευτα θεμέλια, τὰ ὁποῖα ὁ ἴδιος ὁ Κύριος Τὰ θεμέλια, τὰ ὁποῖα οὐχὶ ἄνθρωπός τις, ἀλλ’ αὐτὸς ὁ Θεὸς ηὐδόκησε
ὄρεσι τοῖς ἁγίοις·

ἔθεσεν, εὑρίσκονται εἰς τὰ ἱερὰ ὑψώματα τῆς Σιών.

νὰ καταθέσῃ, κεῖνται εἰς τὰ ἅγια ὅρη τῆς Σιών, ἵνα ὑποβαστάζουν τὴν
Ἱερουσαλὴμ ἀδιάσειστον καὶ αἰωνίαν.

86,2 ἀγαπᾷ Κύριος τὰς πύλας 2 Ὁ Κύριος ἀγαπᾷ περισσότερον ἀπὸ ὅλας τὰς πόλεις 2 Τὴν Σιὼν μὲ τὰς πλατείας πύλας τῆς ἀγαπᾷ ὁ Κύριος περισσότερον
Σιὼν ὑπὲρ πάντα τὰ σκηνώματα τῶν ἀπογόνων τοῦ Ἰακὼβ τὰς πύλας τῆς Ἱερουσαλήμ. ἀπὸ ὅλας τὰς ἄλλας κατασκηνώσεις καὶ πόλεις τῶν ἀπογόνων τοῦ
Ἰακώβ.

Ἰακώβ.

86,3 Δεδοξασμένα ἐλαλήθη περὶ 3 Πόλις τοῦ Θεοῦ, ἁγία Ἱερουσαλήμ, ἔνδοξα καὶ 3 Ὦ πόλις ἐκλεκτὴ τοῦ Θεοῦ, δεδοξασμένα καὶ ἐξαίσια ἐλαλήθησαν
ἡ

πόλις

τοῦ

Θεοῦ. θαυμαστὰ διαλαλοῦνται πανταχοῦ διὰ σέ.

(διάψαλμα).
86,4

Μνησθήσομαι

περὶ σοῦ ὑπὸ τῶν προφητῶν, οἵτινες προανήγγειλαν τὸ ἔνδοξον
μέλλον σου.

Ραὰβ

καὶ 4 Θὰ ἐνθυμηθῶ τὴν ἁμαρτωλὴν Αἴγυπτον καὶ τὴν 4 Θὰ ἐνθυμηθῶ ὡς ἰδικήν μου, λέγει ὁ Κύριος, τὴν Αἴγυπτον, ἥτις διὰ

Βαβυλῶνος τοῖς γινώσκουσί με· Βαβυλῶνα καὶ θὰ συμπεριλάβω

αὐτὰς μεταξὺ τὴν ἀγερωχίαν της ἐκλήθη καὶ Ραάβ, καθὼς καὶ τὴν Βαβυλῶνα, καὶ θὰ

καὶ ἰδοὺ ἀλλόφυλοι καὶ Τύρος καὶ ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι μὲ γνωρίζουν καὶ μὲ ἀναγνωρίζουν συγκαταλέξω αὐτὰς μεταξὺ ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι μὲ γνωρίζουν καὶ μὲ
λαὸς

Αἰθιόπων,

ἐγενήθησαν ἐκεῖ.

οὗτοι ὡς Θεόν των. Ἰδοὺ καὶ αὐτοὶ οἱ Φιλισταῖοι, ἡ Τύρος καὶ λατρεύουν. Καὶ ἰδοὺ οἱ ἀλλόφυλοι καὶ οἱ κάτοικοι τῆς Τύρου καὶ ὁ λαὸς
οἱ Αἰθίοπες, θὰ πορευθοῦν εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ, διὰ νὰ τῶν Αἰθιόπων πάντες οὗτοι ἦλθον ἐκεῖ, διὰ νὰ προσκυνήσουν.
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σοῦ

μὲ προσκυνήσουν.
86,5 Μήτηρ Σιών, ἐρεῖ ἄνθρωπος, 5 Πνευματικὴν μητέρα θὰ ὀνομάσῃ τὴν Σιών κάθε 5 Μὲ υἱϊκὴν στοργὴν θὰ εἴπῃ διὰ τὴν Ἱερουσαλὴμ πᾶς ἄνθρωπος
καὶ ἄνθρωπος ἐγενήθη ἐν αὐτῇ, ἄνθρωπος. Πλῆθος ἀνθρώπων ἔχουν ἔλθει πρὸς Μήτηρ Σιών, διότι ὡς εἰς πνευματικὴν μητέρα θὰ συρρεύσουν ὅλοι εἰς
καὶ αὐτὸς ἐθεμελίωσεν αὐτὴν ὁ αὐτήν, διότι αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ Ὕψιστος ἔθεσε τὰ θεμέλιά αὐτήν. Καὶ πᾶς ἄνθρωπος ἦλθεν ἐν τῇ πόλει ταύτῃ ἵνα λατρεύσῃ τὸν
Ὕψιστος.

της.

Θεὸν ἐν αὐτῇ. Καὶ αὐτὸς ὁ ὕψιστος ἐκ νέου ἐθεμελίωσε καὶ ἔκτισεν
αὐτήν, διὰ νὰ εἶναι πνευματικὴ καὶ οὐρανία καὶ εἰς τὸν αἰῶνα ἔνδοξος
καὶ λαμπρὰ Ἱερουσαλήμ.

86,6 Κύριος διηγήσεται ἐν γραφῇ 6 Ὁ Κύριος θὰ διηγηθῇ τὰ εἰς τὸ βιβλίον του 6 Ὁ Κύριος θὰ διηγηθῇ καὶ θὰ ἀπαριθμήσῃ τὰ ἐν τῇ γραφῇ καὶ τῇ
λαῶν καὶ ἀρχόντων τούτων τῶν γραμμένα ὀνόματα τῶν λαῶν καὶ τῶν ἀρχόντων, οἱ βίβλῳ του καταγεγραμμένα ὀνόματα τῶν λαῶν καὶ τῶν ἀρχόντων
γεγενημένων

ἐν

(διάψαλμα).

αὐτῇ. ὁποῖοι ἔχουν ἔλθει καὶ ἔχουν ἐγκατασταθῆ εἰς τὴν τούτων, οἵτινες ἔχουν ἔλθει καὶ ἐγκατασταθῇ ἐν τῇ πόλει ταύτῃ.
πόλιν αὐτήν.

86,7 Ὡς εὐφραινομένων πάντων ἡ 7 Ὅλον τὸ εὐλαβὲς πλῆθος, ὦ Σιών, ποὺ θὰ 7 Ὄντως, ὦ Σιών, εὐφραίνονται ὅλοι, ὅσοι ἔχουν τὴν κατοικίαν των εἰς
κατοικία ἐν σοί.

ἐγκατασταθῇ εἰς σὲ θὰ εὐφραίνεται πράγματι καὶ θὰ σέ.
ἀγάλλεται πάντοτε.

ΨΑΛΜΟΣ 87ος (πζ’)
Γιὰ νὰ προστατεύσει ὁ Θεὸς ὅλους τοὺς ἀπροστάτευτους ἀνθρώπους, ποὺ ταλαιπωροῦνται ἀπὸ σκληροὺς συνανθρώπους
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

87,1 Κύριε ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας Κύριε, ὁ Θεὸς καὶ σωτήρ μου, πρὸς σὲ ἔκραξα ὅλην Κύριε, σὺ ποὺ εἶσαι ὁ μόνος Θεός μου καὶ σωτήρ μου, ἐβόησα πρὸς σὲ
μου, ἡμέρας ἐκέκραξα καὶ ἐν τὴν ἡμέραν καὶ τὴν νύκτα ὄρθιος ἐνώπιόν σου καθ’ ὅλην τὴν ἡμέραν καὶ ὅταν ἐπῆλθεν ἡ νὺξ ἰδοὺ ἐγὼ ἀκόμη ἵσταμαι
νυκτὶ ἐναντίον σου·

προσευχόμενος.

ἐνώπιόν σου ζητῶν τὴν βοήθειάν σου.

87,3 εἰσελθέτω ἐνώπιόν σου ἡ 3 Εἴθε νὰ ἀνοίξῃ ἡ θύρα τοῦ ἐλέους σου, διὰ νὰ 3 Εἴθε νὰ ἀνοιχθῇ ἡ σπλαγχνικὴ θύρα τοῦ ἐλέους σου, διὰ νὰ εἰσέλθῃ
προσευχή μου, κλῖνον τὸ οὖς σου εἰσέλθῃ ἐνώπιόν σου ἡ προσευχή μου. Κλῖνε τὸ αὐτί ἐνώπιόν σου ἡ προσευχή μου. Εἴθε νὰ πλησιάσῃ τὸ οὖς σου εἰς τὸ
σου, διὰ νὰ ἀκούσῃ τὰ λόγια τῆς δεήσεώς μου.

87,4 Ὅτι ἐπλήσθη κακῶν ἡ ψυχή 4

Διότι

ὑπερεπλημμύρισεν

ἡ

καρδία μου

στόμα μου, διὰ νὰ ἀκούσῃ τὴν δέησίν μου.
ἀπὸ 4 Διότι ὑπερεγέμισεν ἐκ θλίψεων καὶ συμφορῶν ἡ ψυχή μου καὶ ἡ ζωή

μου, καὶ ἡ ζωή μου τῷ ᾅδῃ ἤγγισε· συμφορὰς καὶ ἡ ζωή μου ἔχει φθάσει εἰς τὸ χεῖλος τοῦ μου περιῆλθεν εἰς θανατηφόρον κίνδυνον καὶ ἤγγισε τὸ στόμιον τοῦ
ᾅδου.

Ἅδου.
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εἰς τὴν δέησίν μου.

87,5 προσελογίσθην μετὰ τῶν 5 Θεωροῦμαι πλέον ὅμοιος μὲ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι 5 Δὲν θεωροῦμαι πλέον ὡς ζωντανός, ἀλλὰ συγκατηριθμήθην μὲ τοὺς
καταβαινόντων
ἐγενήθην

εἰς

ὡσεὶ

λάκκον, κατέρχονται εἰς τὸν βαθὺν λάκκον τοῦ τάφου. Ἔγινα νεκρούς, ποὺ καταβαίνουν εἰς τὸν βαθὺν τοῦ τάφου λάκκον·
ἄνθρωπος ἄνθρωπος ἀβοήθητος, ἐρριμμένος ἀνάμεσα εἰς τοὺς κατήντησα ὡς ἄνθρωπος, τὸν ὁποῖον κανεὶς δὲν βοηθεῖ, ἐρριμμένος

ἀβοήθητος ἐν νεκροῖς ἐλεύθερος, νεκρούς, μακρὰν ἀπὸ κάθε ἐπικοινωνίαν μὲ τοὺς μεταξὺ
ζῶντας.

νεκρῶν

πτωμάτων,

νεκρὸς

καὶ

ἐγώ,

ἐλεύθερος

καὶ

ἀποκεκομμένος ἀπὸ παντὸς κοινωνικοῦ δεσμοῦ καὶ πάσης μετὰ
ζώντων ἐπικοινωνίας.

87,6 ὡσεὶ τραυματίαι καθεύδοντες 6 Εἶμαι ὠσὰν τοὺς θανασίμως τραυματισμένους 6 Ὁμοιάζω πρὸς τοὺς ἐν πολέμῳ θανασίμως τραυματισθέντας, οἱ
ἐν τάφῳ, ὧν οὐκ ἐμνήσθης ἔτι καὶ ἄνδρας, οἱ ὁποῖοι κοιμῶνται τὴν νάρκην τοῦ θανάτου ὁποῖοι κοιμῶνται τὸν ὕπνον τοῦ θανάτου ἐντὸς τοῦ τάφου, τοὺς
αὐτοὶ

ἐκ

τῆς

χειρός

σου εἰς τὸν τάφον, καὶ τοὺς ὁποίους δὲν ἐνθυμεῖσαι πλέον ὁποίους πλέον δὲν ἐνθυμεῖσαι ὡς ζῶντας, καὶ αὐτοὶ ἀπωθήθησαν ἐκ

ἀπώσθησαν.

ὡς ζωντανούς, ἀλλὰ τοὺς ἀπώθησες μακρὰν ἀπὸ τὴν τῆς χειρός σου, διὰ νὰ μὴ προνοῇς πλέον περὶ αὐτῶν, ὅπως προνοεῖς
προστασίαν σου.

87,7

Ἔθεντό

με

ἐν

διὰ τοὺς ζωντανούς.

λάκκῳ 7 Οἱ πόνοι καὶ αἱ συμφοραί μου μὲ ἐβύθισαν εἰς τὸν 7 Ἐπέτρεψας νὰ τεθῶ καὶ νὰ βυθισθῶ ἀπὸ τοὺς πόνους μου καὶ τὰς

κατωτάτω, ἐν σκοτεινοῖς καὶ ἐν βαθύτατον λάκκον τοῦ θανάτου, εἰς τὰς σκοτεινὰς συμφοράς μου εἰς λάκκον κατώτατον καὶ βαθύτατον. Καὶ ζῶ σὰν εἰς
σκιᾷ θανάτου.

περιοχὰς τοῦ ᾅδου, ὅπου βασιλεύει ἡ σκιὰ τοῦ Ἅδην μέσα εἰς σκοτεινότατον καὶ σκιερώτατον τόπον, ὅπου πλανᾶται
θανάτου

τὸ φάσμα τοῦ θανάτου.

87,8 Ἐπ' ἐμὲ ἐπεστηρίχθη ὁ θυμός 8 Βαρὺς ἔπεσεν ἐπάνω μου ὁ θυμός σου καὶ ὅλα τὰ 8 Ἐπ' ἐμοῦ βαρὺς ἐπέπεσεν ὁ θυμός σου, καὶ ὅλα τὰ κύματα τῆς ὀργῆς
σου,

καὶ

πάντας

τοὺς κύματα τῆς ὀργῆς σου τὰ ἀφῆκες νὰ ἐκσπάσουν σου τὰ ἐπέφερες καὶ τὰ ἔρριψες ἐπ’ ἐμοῦ.

μετεωρισμούς σου ἐπήγαγες ἐπ' ἐναντίον μου.
ἐμέ. (διάψαλμα).
87,9 Ἐμάκρυνας τοὺς γνωστούς 9 Ἀπεμάκρυνες ἀπὸ ἐμὲ τοὺς γνωστούς μου, μὲ 9 Ἀπεμάκρυνας τοὺς γνωστούς μου ἀπὸ ἐμέ, μὲ ἐθεώρησαν βδέλυγμά
μου

ἀπ'

ἐμοῦ,

ἔθεντό

με ἐσιχάθησαν καὶ μὲ ἀηδίασαν. Παρεδόθην εἰς τὴν των καὶ μὲ ἐσιχάθησαν. Παρεδόθην ὡς εἰς φυλακὴν εἰς τὴν δυστυχίαν

βδέλυγμα ἑαυτοῖς, παρεδόθην καὶ δυστυχίαν καὶ δὲν ἠμπορῶ πλέον νὰ ἀπαλλαγῶ ἀπὸ καὶ τὴν θλῖψιν, καὶ δὲν δύναμαι νὰ ἐξέλθω ἐξ αὐτῆς ἀπαλλασσόμενος
οὐκ ἐξεπορευόμην

αὐτήν.

ταύτης.

87,10 οἱ ὀφθαλμοί μου ἠσθένησαν 10 Τὰ μάτια μου ἀδυνάτισαν, ἐθάμπωσαν ἀπὸ τὰς 10 Οἱ ὀφθαλμοί μου ἐθάμβωσαν καὶ ἐξησθένησαν ἕνεκα τῆς
ἀπὸ πτωχείας. Ἐκέκραξα πρὸς σέ, ταλαιπωρίας καὶ ἀπὸ τὰ πολλά μου δάκρυα. Ἔκραξα ταλαιπωρίας καὶ τῶν πολλῶν δακρύων. Ἔκραξα πρὸς σέ, Κύριε, καθ'
ὅλην

τὴν

ἡμέραν, πρὸς σέ, Κύριε, προσευχόμενος ὅλην τὴν ἡμέραν. ὅλην τὴν ἡμέραν, ἐξέτεινα καὶ ὕψωσα πρὸς σὲ τὰς χεῖρας μου.

διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς Ἄπλωσα καὶ ὕψωσα πρὸς σὲ τὰ χέρια μου.
μου·
87,11 μὴ τοῖς νεκροῖς ποιήσεις 11 Βοήθησέ με, Κύριε, πρὶν ἢ ἀποθάνω. Μήπως, τάχα, 11 Σπεῦσον, Θεέ μου, πρὶν ἢ ἀποθάνω. Διότι ἂν ἀποθάνω, τὶ ἀπομένει
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Κύριε,

θαυμάσια;

Ἢ

ἰατροὶ καὶ θὰ δείξῃς τὰ θαυμαστά σου ἔργα εἰς τοὺς πλέον; Μήπως θὰ ἐπιτελέσῃς τὰς θαυμασίας λυτρώσεις σου εἰς τοὺς

ἀναστήσουσι,

καὶ νεκρούς, καὶ εἰς ἐμὲ ὅταν ἀποθάνω; Ἢ μήπως οἱ νεκρούς; Εἰς τοὺς νεκροὺς εἶναι ἀνωφελὴς πλέον πᾶσα βοήθεια. Ἢ

ἐξομολογήσονταί σοι;

ἰατροὶ ἠμποροῦν νὰ ἀναστήσουν τοὺς νεκρούς, διὰ νὰ μήπως οἱ ἰατροὶ θὰ ἀναστήσουν τοὺς νεκροὺς καὶ οἱ οὕτω ἀναστάντες
σὲ δοξολογήσουν;

θὰ σὲ δοξολογήσουν;

87,12 Μὴ διηγήσεταί τις ἐν τάφῳ 12 Μήπως ἐπίσης εἶναι δυνατὸν νὰ διηγηθῇ κανεὶς τὸ 12 Μήπως αἰσθάνονται οἱ νεκροὶ τὸ ἔλεός σου, ὥστε νὰ ἐκδιηγῇ τις
τὸ ἐλεός σου καὶ τὴν ἀλήθειάν ἔλεός σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου μεταξὺ τῶν νεκρῶν ἐντὸς τοῦ μαύρου τάφου τοὺς οἰκτιρμούς σου, τοὺς ὁποίους εἰς ζῶντας
σου ἐν τῇ ἀπωλείᾳ;

κάτω εἰς τὸν ᾅδην;

καὶ ὄχι εἰς νεκροὺς ἐκχύνεις; Ἢ μήπως θὰ διακηρύξῃ τις ἓν τῇ φθορᾷ
καὶ ἐν τῇ ἀπωλείᾳ του μνήματος τὴν ἀλήθειάν σου, ἡ ὁποία εἶναι ὡς
λύχνος φαίνων εἰς τοὺς ζῶντας κατὰ τὴν πορείαν τῆς ἐπιγείου ζωῆς
των;

87,13 Μὴ γνωσθήσεται ἐν τῷ 13 Μήπως καὶ εἶναι δυνατὸν νὰ γίνουν γνωστὰ τὰ 13 Μήπως θὰ γνωσθοῦν εἰς τὸ σκότος του ἀπὸ σοῦ ἀποκεχωρισμένου
σκότει τὰ θαυμάσιά σου καὶ ἡ θαυμαστά σου ἔργα εἰς τὰς σκοτεινὰς περιοχὰς τοῦ Ἅδου τὰ θαυμαστὰ ἔργα, τὰ ὁποῖα ὑπὲρ τῶν ζώντων ἐργάζεσαι; Ἢ
δικαιοσύνη

σου

ἐν

γῇ ᾅδου καὶ τὰ ἔργα τῆς δικαιοσύνης σου εἰς τὴν μήπως θὰ γίνουν γνωσταὶ ἐκεῖ εἰς τὴν χώραν αὐτήν, ποὺ εἶναι

ἐπιλελησμένῃ;

λησμονημένην χώραν τῶν νεκρῶν;

λησμονημένη τόσον ἀπὸ σέ, ὅσον καὶ ἀπὸ τοὺς ἐπὶ τῆς γῆς ζῶντας
ἀνθρώπους, αἱ ἐνέργειαι καὶ ἀνταποδόσεις τῆς δικαιοσύνης σου;

87,14

Κἀγὼ

ἐκέκραξα,

πρὸς
καὶ

σέ,

τὸ

Κύριε, 14 Διὰ τοῦτο καὶ ἐγώ, Κύριε, τώρα ποὺ εὑρίσκομαι 14 Δι’ αὐτὸ καὶ ἐγώ, πρὶν ἢ ἀποθάνω, ἐφώναξα καὶ φωνάζω πρὸς σέ.

πρωῒ

προσευχή μου προφθάσει σε.

ἡ ἀκόμη ἐν τῇ ζωῇ, ἔκραξα καθ' ὅλον τὸ διάστημα τῆς Κύριε, καθ’ ὅλην τὴν νύκτα, καὶ λίαν πρωῒ πάλιν ἡ προσευχή μου θὰ
νυκτὸς πρὸς σέ· καὶ τὸ πρωῒ ἡ προσευχή μου θὰ σὲ σὲ προφθάσῃ.
προφθάσῃ.

87,15 Ἱνατί, Κύριε, ἀπωθῇ τὴν 15 Διατί, Κύριε, ἀπωθεῖς τὴν ψυχήν μου, καὶ γυρίζεις 15 Διατί, Κύριε, ἀπωθεῖς τὴν ψυχήν μου, Καὶ στρέφεις ἀλλοῦ τὸ
ψυχήν

μου,

ἀποστρέφεις

τὸ ἀλλοῦ τὸ πρόσωπόν σου, μακρὰν ἀπὸ ἐμέ;

πρόσωπόν σου, μακρὰν ἀπ’ ἐμοῦ;

πρόσωπόν σου ἀπ' ἐμοῦ;
87,16 Πτωχὸς εἰμι ἐγὼ καὶ ἐν 16 Ἐγὼ εἶμαι πτωχὸς καὶ ἀνάμεσα εἰς κόπους ἔχω 16 Εἶμαι πτωχὸς καὶ δυστυχὴς καὶ πρὸς μόχθους καὶ βάσανα παλαιῷ
κόποις ἐκ νεότητός μου, ὑψωθεὶς ζήσει ἀπὸ τὴν νεότητά μου. Ὅταν δὲ κοινωνικῶς καὶ ἐκ νεότητάς μου. Καὶ ὑψώθην μὲν ἐπὶ μικρὸν κοινωνικῶς καὶ ὑλικῶς,
δὲ ἐταπεινώθην καὶ ἐξηπορήθην. ὑλικῶς ἐξυψώθην, ἐταπεινώθηκα καὶ πάλιν κατόπιν ἀλλὰ διὰ νὰ μοῦ γίνεται τώρα αἱσθητοτέρα ἡ δυστυχία μου· διότι
εὐθὺς κατέπεσα ταπεινωμένος καὶ περιῆλθον εἰς ἐσχάτην ἀπορίαν.

87,17 Ἐπ' ἐμὲ διῆλθον αἱ ὀργαί 17 Ἐπέρασαν ἀπὸ ἐπάνω μου αἱ ὀργαί σου, αἱ φοβεραὶ 17 Ἐπ’ ἐμοῦ διέβησαν καὶ ἐπέρασαν τῆς ὀργῆς σου αἱ δοκιμασίαι καὶ
σου,

οἱ

φοβερισμοί

ἐξετάραξάν με,

σου ἀπειλαί σου μὲ συνεκλόνισαν,

τιμωρίαι· αθι φοβεραί σου ἀπειλαὶ καὶ τὰ τρομερὰ κτυπήματά σου μὲ
συνεκλόνισαν καὶ μὲ κατετάραξαν.

Επιμέλεια: π.Αθανάσιος Εφημέριος Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης Λαρίσης

248/411

καὶ περιέπεσα εἰς ἀμηχανίαν καὶ ἀπορίαν.

87,18 ἐκύκλωσάν με ὡσεὶ ὕδωρ 18 αὐταὶ μὲ περιεκύκλωσαν ὠσὰν ὕδωρ ὅλην τὴν 18 Μὲ περιεκύκλωσαν καθ’ ὅλην τὴν ἡμέραν, σὰν νερὸν εἰς τὸ ὁποῖον
ὅλην τὴν ἡμέραν, περιέσχον με ἡμέραν, μὲ περιέβαλαν ταυτοχρόνως ἀπὸ παντοῦ.

κινδυνεύω νὰ πνιγῶ, μὲ περιβάλλουν ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη ὅλοι μαζὶ οἱ

ἅμα.

φοβερισμοί σου οὖτοι καὶ κινδυνεύω νὰ χαθῶ.

87,19 Ἐμάκρυνας ἀπ' ἐμοῦ φίλον 19 Ἐμάκρυνες ἀπὸ ἐμὲ ὅλους τοὺς φίλους μου καὶ 19 Ἀπεμάκρυνας ἀπὸ ἐμὲ κάθε φίλον καὶ γείτονα καὶ ὅλους ἐν γένει
καὶ πλησίον καὶ τοὺς γνωστούς τοὺς γείτονάς μου καὶ γενικῶς ὅλους τοὺς γνωστούς τοὺς γνωστούς μου ἕνεκα τῆς δυστυχίας μου.
μου ἀπὸ ταλαιπωρίας.

μου ἐξ αἰτίας τῆς δυστυχίας μου.

ΨΑΛΜΟΣ 88ος (πη’)
Γιὰ νὰ δυναμώσει ὁ Θεὸς τοὺς φιλάσθενους καὶ ἀδύνατους ἀνθρώπους, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ ἐργάζονται χωρὶς νὰ κουράζονται καὶ νὰ θλίβονται
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

88,1 Τὰ ἐλέη σου, Κύριε, εἰς τὸν Τὰ ἐλέη σου, Κύριε, θὰ ὑμνολογῶ ἐγὼ παντοτεινά· εἰς Τὰ ἐλέη σου, Κύριε, θὰ ψάλλω πάντοτε καὶ ἀπαύστως· εἰς τὸν αἰῶνα,
αἰῶνα ᾄσομαι, εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν καὶ γενεὰν θα διαλαλῶ με τὸ στόμα μου τὴν διὰ μέσου ὅλων τῶν γενεῶν θὰ διακηρύττω καὶ θὰ ἀναγγέλλω μὲ τὸ
γενεὰν ἀπαγγελῶ τὴν ἀλήθειάν ἀλήθειάν σου.

στόμα μου τὴν πιστότητα καὶ φιλαλήθειάν σου, ἡ ὁποία διαλάμπει εἰς

σοι ἐν τῷ στόματί μου,

τὴν τήρησιν τῶν ὑποσχέσεών σου.

88,3 ὅτι εἶπας· εἰς τὸν αἰῶνα ἔλεος 3 Διότι σὺ εἶπες· τὸ οἰκοδόμημα τοῦ ἐλέους μου θα 3 Διότι εἶπας· ὡς ἄλλο στερεὸν καὶ ὁλονὲν ὑψούμενον οἰκοδόμημα,
οἰκοδομηθήσεται·
οὐρανοῖς

ἐν

ἑτοιμασθήσεται

ἀλήθειά σου·

τοῖς ὀρθώνεται καὶ συνεχῶς θα ἀνοικοδομῆται εἰς τοὺς οὕτω καὶ τὸ ἔλεός μου δι’ ἀλλεπαλλήλων χαρίτων διὰ μέσου τῶν
ἡ αἰῶνας

τῶν

αἰώνων.

Εἰς

τοὺς

αἰωνίους

καὶ γενεῶν

θὰ

αὐξάνῃ

καὶ

θὰ

πλεονάζῃ,

μέχρι

πλήρους

ἀδιασείστους οὐρανοὺς ἐστηρίχθη καὶ στερεώνεται ἡ πραγματοποιήσεως τῶν ἐπαγγελιῶν μου· εἰς τοὺς οὐρανούς, οἵτινες
ἀλήθεια καὶ ἡ ἀξιοπιστία σου.

εἶναι ἀδιάσειστοι καὶ αἰώνιοι, ἐστηρίχθη καὶ ἡδράσθη ἡ ἀλήθεια καὶ ὑη
ἀξιοπιστία σου.

88,4

διεθέμην

διαθήκην

τοῖς 4 Σὺ εἶπες· Ἔκαμα συμφωνίαν μὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς 4 Συνῆψα μὲ τὸν ἐκλεκτὸν λαόν μου συμφωνίαν καὶ διαθήκην· ἔδωκα

ἐκλεκτοῖς μου, ὤμοσα Δαυὶδ τῷ ἀνθρώπους τοῦ λαοῦ μου, ἔδωσα ὑπόσχεσιν μὲ ὅρκον ἔνορκον ὑπόσχεσιν εἰς τὸν δοῦλον μου Δαβὶδ καὶ τοῦ εἶπα·
δούλῳ μου·

εἰς τὸν δοῦλον μου τὸν Δαυὶδ καὶ εἶπα·

88,5 ἕως τοῦ αἰῶνος ἑτοιμάσω 5 μέχρι τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος θὰ στερεώσω καὶ 5 Μέχρι συντελείας τοῦ αἰῶνος θὰ στερεώνω καὶ θὰ στηρίζω τοὺς
γενεὰν καὶ γενεὰν τὸν θρόνον ἀκλόνητον
σου. (διάψαλμα),

οἰκοδόμημα

θὰ

θεμελιώσω

καὶ

θα ἀδιάσειστον εἰς ὅλας τὰς γενεᾶς τὸν βασιλικόν σου θρόνον.

ἀνεγείρω τὸν βασιλικόν σου θρόνον ἀπὸ γενεᾶς εἰς
γενεάν.
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σπέρμα σου καὶ οἰκοδομήσω εἰς θὰ ἐνισχύσω τοὺς ἀπογόνους σου. Ὡς στερεὸν καὶ ἀπογόνους σου καὶ θὰ θεμελιώσω ὡς οἰκοδόμημα λαμπρὸν καὶ

88,6 ἐξομολογήσονται οἱ οὐρανοὶ 6

Αἱ

οὐράνιαι

ἀγγελικαὶ

δυνάμεις

θα 6 Ἔχεις δὲ σὺ τὴν θέλησιν καὶ τὴν ἰσχὺν ὅπως ἐκτελέσῃς τὰ ὅσα

τὰ θαυμάσιά σου, Κύριε, καὶ τὴν ἀνυμνολογήσουν τὰ θαυμάσια ἔργα σου, Κύριε, καὶ ὑπεσχέθης. Αἱ ἐν οὐρανοῖς διαμένουσαι ἀγγελικαὶ δυνάμεις θὰ
ἀλήθειάν σου ἐν ἐκκλησίᾳ ἁγίων. τὴν ἀξιοπιστίαν τῶν λόγων σου θὰ δοξολογήσουν εἰς ἀνυμνήσουν τὰ θαυμάσιά σου, Κύριε· καὶ θὰ δοξολογήσουν τὴν
τὴν ἐπουράνιον ἐκκλησίαν τῶν ἀγγέλων καὶ τῶν ἀλήθειαν καὶ ἀξιοπιστίαν σου ἐν τῇ ἐπουρανίῳ Ἐκκλησίᾳ τῶν
ἁγίων σου.
88,7

ὅτι

τίς

ἐν

ἀγγέλων καὶ τῶν ἁγίων σου.

νεφέλαις 7 Διότι ποιὸς καὶ ἀπὸ ἐκείνους, ποὺ ὑπάρχουν 7 Διότι ποῖος εἰς τὰς νεφέλας καὶ εἰς τοῦ οὐρανοῦ τὰ ὑπερνέφελα ὕψη

ἰσωθήσεται τῷ Κυρίῳ; Καὶ τίς ὑπεράνω ἀπὸ τὰς νεφέλας εἰς τοὺς οὐρανούς, δύναται ἄγγελος ἢ ἀρχάγγελος θὰ ἐξισωθῇ ἢ θὰ τολμήσῃ νὰ παραβληθῇ πρὸς
ὀμοιωθήσεται τῷ Κυρίῳ ἐν υἱοῖς να ἐξισωθῇ καὶ ἀντιπαραβληθῇ πρὸς τὸν Κύριον; Ἢ τὸν Κύριον; Ἢ ποῖος μεταξὺ τῶν ἐν οὐρανοῖς ἀγγέλων καὶ τῶν κατὰ
Θεοῦ;

ποιὸς ἀπὸ τοὺς ἀγγέλους τοῦ οὐρανοῦ ἢ τοὺς κατὰ χάριν υἱῶν τοῦ Θεοῦ θὰ ἐμφανίσῃ ἑαυτὸν ὅμοιον πρὸς τὸν Κύριον;
χάριν υἱοὺς τοῦ Θεοῦ εἶναι δυνατὸν νὰ ὁμοιωθῇ πρὸς
τὸν Κύριον;

88,8 Ὁ Θεὸς ἐνδοξαζόμενος ἐν 8 Ὁ Θεός, αὐτὸς δοξάζεται ἀκσπαπαύστως ἐν μέσῳ 8 Ὁ Θεός, ποὺ ἀνυμνεῖται καὶ δοξάζεται ἐν μέσῳ τοῦ ἐν οὐρανοῖς
βουλῇ ἁγίων, μέγας καὶ φοβερὸς συγκεντρώσεων τῶν ἁγίων ἀγγέλων του εἰς τοὺς συμβουλίου τῶν ἁγίων ἀγγέλων, εἰς τοὺς ὁποίους ἀνακοινώνει τὰς
ἐπὶ

πάντας

τοὺς

περικύκλῳ οὐρανούς· εἶναι μέγας, θαυμαστὸς καὶ φοβερὸς εἰς θαυμαστὰς καὶ ἐνδόξους βουλάς του, εἶναι μέγας καὶ φοβερὸς εἰς

αὐτοῦ.

ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι τὸν περικυκλώνουν.

ὅλους, ὅσοι ἵστανται πέριξ αὐτοῦ κυκλοῦντες τὸν θρόνον του.

88,9 Κύριε ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων, 9 Ὦ Κύριε καὶ Θεὲ τῶν ἐν οὐρανοῖς ἀγγελικῶν 9 Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν ἐν οὐρανοῖς ἀγγελικῶν δυνάμεων, ποῖος εἶναι
τίς ὅμοιός σοι; Δυνατὸς εἶ, Κύριε, δυνάμεων, ποιὸς εἶναι δυνατὸν να συγκριθῇ πρὸς σέ; ὅμοιός σου; Κανείς. Εἶσαι, Κύριε, δυνατὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ
καὶ ἡ ἀλήθειά σου κύκλῳ σου.

Σύ Κύριε, εἶσαι παντοδύναμος καὶ ἡ ἀλήθειά σου σὲ ἀξιοπιστία σου ἐκτείνεται τριγύρω σου, διότι πάντοτε ἀποδεικνύεσαι
περιβάλλει καὶ ἀκτινοβολεῖται γύρω σου.

ἀληθὴς καὶ ἀξιόπιστος.

88,10 Σὺ δεσπόζεις τοῦ κράτους 10 Σὺ κυριαρχεῖς ἀπολύτως εἰς τὴν δύναμιν τῆς 10 Σὺ κυριαρχεῖς ἀπολύτως ἐπὶ τῆς ἀδαμάστου δυνάμεως τῆς
τῆς θαλάσσης, τὸν δὲ σάλον τῶν θαλάσσης τὴν δὲ ἀναταραχὴν τῶν κυμάτων της σὺ θαλάσσης, τὴν ταραχὴν δὲ τῶν κυμάτων τῆς σὺ καταπραΰνεις καὶ
κυμάτων αὐτῆς σὺ καταπραΐνεις. τὴν καταπραΰνεις καὶ τὴν γαληνεύεις.
88,11

Σὺ

ἐταπείνωσας

κατηρεμεῖς.

ὡς 11 Σὺ ἐταπείνωσες τὸν ὑπερήφανον Φαραὼ ὡς 11 Σὺ ἐν Αἰγύπτῳ κατέρριψας τεταπεινωμένον ὡς τραυματίαν, εἰς τὴν

τραυματίαν ὑπερήφανον, ἐν τῷ τραυματίαν πολέμου, καὶ μὲ τὸν ἀκατανίκητον διάκρισιν τῶν ἀντιπάλων του κατακείμενον, τὸν ὑπερήφανον, καὶ μὲ
τῆς

δυνάμεώς

σου βραχίονά σου διεσκόρπισες τοὺς ἐχθρούς σου ἐκεῖ, τὸν πανίσχυρον βραχίονά σου διεσκόρπισας τοὺς ἐχθρούς σου.

διεσκόρπισας τοὺς ἐχθρούς σου.

παρὰ τὴν Ἐρυθρὰν Θάλασσαν.

88,12 Σοί εἰσιν οἱ οὐρανοί, καὶ σή 12 Ἰδικοί σου εἶναι οἱ οὐρανοί, ἰδική σου εἶναι ἡ γῆ. 12 Ἰδικοί σου εἶναι οἱ οὐρανοὶ καὶ ἰδική σου εἶναι ἡ γῆ· τὴν
ἐστιν ἡ γῆ· τὴν οἰκουμένην καὶ τὸ Τὴν οἰκουμένην καὶ ὅλα, ὅσα γεμίζουν ἀπ' ἄκρου εἰς κατοικουμένην ἔκτασιν τῆς γῆς καὶ ὅλα μὲ ὅσα εἶναι γεμάτη, σὺ ἐπὶ
πλήρωμα αὐτῆς σὺ ἐθεμελίωσας. ἄκρον τὴν γῆν, σὺ ἐθεμελίωσες ἐπὶ ἀσφαλῶν βάσεων. θεμελίων ἀσφαλῶς τὰ ἔκτισας.
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βραχίονι

88,13

Τὸν

βορρᾶν

καὶ

τὴν 13 Τὴν πρὸς βορρᾶν ἔκτασιν καὶ τὴν Μεσόγειον 13 Τὸν Βορρᾶν καὶ τὴν κατὰ τὸν Νότον θάλασσαν, σὺ ἐδημιούργησας,

θάλασσαν σὺ ἔκτισας, Θαβὼρ καὶ Θάλασσαν σὺ ἐδημιούργησες. Τὸ καταπράσινον τὸ καταπράσινον ἀπὸ φυτείας Θαβὼρ καὶ τὸ χιονοσκεπὲς Ἑρμὼν ἐπὶ
Ἑρμὼν

ἐν

τῷ

ὀνόματί

σου Θαβὼρ καὶ τὸ χιονισμένον Ἑρμών, ὅταν ἀκούουν τὸ τῷ ἀκούσματι τοῦ ὀνόματός σου ἀνασκιρτοῦν ἀγαλλόμενα καὶ σὲ ὡς

ἀγαλλιάσονται.

ὄνομά σου, σκιρτοῦν ἀπὸ ἀγαλλίασιν καὶ δοξολογοῦν ποιητὴν τῶν ἐπευφημοῦν.
σέ, τὸν δημιουργόν των.

88,14

Σὸς

ὁ

βραχίων

μετὰ 14 Ὁ ἰδικός σου βραχίων ἐνεργεῖ μὲ ἀκατανίκητον 14 Ἰδικός σου εἶναι ὁ βραχίων ὁ μετὰ δυνάμεως ἀκατανικήτου καὶ

δυναστείας· κραταιωθήτω ἡ χείρ δύναμιν. Ἂς εἶναι λοιπὸν πάντοτε πανίσχυρος ἡ χείρ ἀπεριορίστου κινούμενος καὶ ἐνεργῶν. Ἂς ἐπιτελῇ πάντοτε τὰ κραταιά
σου, ὑψωθήτω ἡ δεξιά σου.

σου, διὰ να ὑπερασπίζῃ τοὺς δικαίους καὶ παρέχῃ τὰς της ἔργα ἡ ἀήττητος χείρ σου· ἂς μεγαλύνεται πάντοτε ἡ ὑψηλὴ καὶ
εὐλογίας σου. Ἂς μεγαλύνεται αὐτὴ μὲ τὰ θαυμαστά ἔνδοξος δεξιά σου.
της ἔργα.

88,15

Δικαιοσύνη

καὶ

κρίμα 15 Ἡ δικαιοσύνη σου καὶ αἱ ὀρθαὶ καὶ δίκαιαι πάντοτε 15 Ἡ δικαιοσύνη καὶ αἱ εὐθεῖαι ἀποφάσεις, τὰς ὁποίας αὕτη ἐκφέρει

ἐτοιμασία τοῦ θρόνου σου, ἔλεος ἀποφάσεις σου ἀναδεικνύουν ἔνδοξον τὸν θρόνον καὶ πραγματοποιεῖ, εἶναι τὰ θεμέλια τοῦ θρόνου σου, τὸ ἔλεος καὶ ἡ
καὶ ἀλήθεια προπορεύσονται πρὸ σου. Ἡ δὲ εὐσπλαγχνία σου καὶ ἡ ἀλήθειά σου εἰς τὰ ἀξιοπιστία εἰς τὰς ὑποσχέσεις σου εἶναι πρόδρομοι τῆς παρουσίας σου
προσώπου σου.

λόγια σου, εἰς τὰς ἀποφάσεις σου, εἰς τὰς ὑποσχέσεις καὶ ὡς ἄλλοι ἄγγελοι προπορεύονται πρὸ τοῦ προσώπου σου
σου, ὡς ἄλλοι ἄγγελοι, προπορεύονται ἐνώπιόν σου, καλοῦντα τὰ ἔθνη εἰς ὑποδοχὴν καὶ προσκύνησίν σου.
διὰ νὰ ἐξαγγέλλουν τὸ μεγαλεῖον σου.

88,16

Μακάριος

ὁ

λαὸς

ὁ 16 Εὐτυχὴς καὶ εὐλογημένος εἶναι ὁ λαὸς ἐκεῖνος, ποὺ 16

Μακάριος

ὁ

λαός,

ὁ

ὁποῖος

γνωρίζει

μετ’

εὐγνώμονος

γινώσκων ἀλαλαγμόν· Κύριε, ἐν ἔμαθε μὲ ἀλαλαγμοὺς να δοξολογῇ τὸν Κύριον κατὰ ἐνθουσιασμοῦ νὰ ἀνευφημῇ καὶ νὰ ἀνυψώνῃ πρὸς δόξαν τοῦ Κυρίου
τῷ

φωτὶ

τοῦ

προσώπου

πορεύσονται

σου τὰς ἑορτάς. Κύριε, μὲ τὸ φῶς τῆς ἰδικῆς σου εἰς τὰς πρὸς λατρείαν του συνάξεις τὴν φωνήν του· Κύριε, μὲ τὸ φῶς
παρουσίας θὰ πορεύωνται τὸν ὀρθὸν δρόμον οἱ τῆς ἀληθείας καὶ τοῦ ἐλέους, τὸ ὁποῖον ἐκπέμπεται ἀπὸ τὸ πρόσωπόν
ἄνθρωποι αὐτοί.

σου, ὁ λαὸς αὐτὸς θὰ σταδιοδρομῇ.

88,17 Καὶ ἐν τῷ ὀνόματί σου 17 Μὲ τὴν πίστιν καὶ τὴν ἐλπίδα εἰς τὸ πάντιμον καὶ 17 Καὶ μὲ τὴν ἐλπίδα καὶ πεποίθησίν του εἰς τὸ ὄνομά σου διαρκῶς καὶ
ἀγαλλιάσονται ὅλην τὴν ἡμέραν σεβαστὸν Ὄνομά σου θα χαίρουν καὶ θα ἀγάλλωνται κατὰ πᾶσαν ἡμέραν θὰ χαίρῃ καὶ θὰ ἀγάλλεται, καὶ διὰ τῆς
καὶ

ἐν

τῇ

δικαιοσύνῃ

ὑψωθήσονται.

σου ὅλας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς των, καὶ με τὴν ἰδικήν σου δικαιοσύνης σου ἡ ὁποία θὰ τὸν προστατεύῃ, ἀλλὰ καὶ θὰ βασιλεύῃ ἐν
προστατευτικὴν δικαιοσύνην θὰ ὑψωθοῦν καὶ θὰ αὐτῷ, θὰ ὑψωθῇ καὶ θὰ δοξασθῇ.

88,18 Ὅτι καύχημα τῆς δυνάμεως 18 Διότι σὺ εἶσαι τὸ καύχημα τῆς δυνάμεώς των καὶ μὲ 18 Διότι σὺ τοὺς δίδεις τὴν δύναμιν καὶ ἰσχύν, καὶ χάρις εἰς τὴν
αὐτῶν σὺ εἶ, καὶ ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν ἰδικήν
ὑψωθήσεται τὸ κέρας ἡμῶν.

σου εὐμένειαν καὶ προστασίαν

ἀναδειχθῇ ἔνδοξος ἡ παράταξις μας.

θα προστασίαν σου καυχῶνται διὰ τὰς νίκας των, καὶ ἕνεκα τῆς πρὸς
ἡμᾶς εὐνοίας καὶ εὐαρεσκείας σου, θὰ ὑψωθῇ καὶ θὰ δοξασθῇ τὸ
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δοξασθοῦν.

κέρας τῆς δυνάμεώς μας.
88,19 Ὅτι τοῦ Κυρίου ἡ ἀντίληψις 19 Ὁ Κύριος εἶναι ὁ προστάτης καὶ σωτὴρ εἰς τὰς 19 Διότι τοῦ Κυρίου δῶρον εἶναι ἡ ἐν τοθις κινδύνοις προστασία μας
καὶ τοῦ ἁγίου Ἰσραὴλ βασιλέως δυσκόλους περιστάσεις τῆς ζωῆς μας. Αὐτός, ὁ ἅγιος καὶ ὑποστήριξίς μας, καὶ ἀπὸ τὸν ἅγιον τοῦ Ἰσραὴλ προστάτην, ὁ
ἡμῶν.

Θεὸς τοῦ ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ, ὁ βασιλεύς μας.

ὁποῖος εἶναι καὶ αἰώνιος βασιλεύς μας, μᾶς παρέχεται αὕτη.

88,20 Τότε ἐλάλησας ἐν ὁράσει 20 Εἰς τὸν κατάλληλον τότε καὶ ὡρισμένον χρόνον μὲ 20 Τότε, ὅτε ἦλθεν ὁ ὡρισμένος καὶ κατάλληλος χρόνος, ἐλάλησας διὰ
τοῖς υἱοῖς σου καὶ εἶπας· ἐθέμην ὁράματα σὺ ἀπεκάλυψες τὸ θέλημά σου εἰς τοὺς θείου ὁράματος εἰς τοὺς υἱούς σου τοὺς προφήτας καὶ εἶπας· Ἔθεσα
βοήθειαν ἐπὶ δυνατόν, ὕψωσα υἱούς σου, τοὺς προφήτας, καὶ εἶπες· Ἔδωσα τὴν καὶ παρέσχον τὴν βοήθειάν μου εἰς ἄνθρωπον, τὸν ὁποῖον δι' αὐτῆς
ἐκλεκτὸν ἐκ τοῦ λαοῦ μου·

βοήθειάν μου εἰς ἕνα ἄνθρωπον, τὸν ἀνέδειξα κατέστησα δυνατὸν ἐπὶ προστασίᾳ τοῦ λαοῦ μου· ὕψωσα αὐτὸν ποὺ
ἰσχυρόν, τὸν ὕψωσα ὡς τὸν ἐκλεκτόν μου μεταξὺ τοῦ ἐξέλεξα ἀπὸ τὸν λαόν μου καὶ κατέστησα αὐτὸν βασιλέα.
λαοῦ,

88,21 εὖρον Δαυὶδ τὸν δοῦλόν μου, 21 εὑρῆκα, δηλαδή, ἐκ μέσου τοῦ ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ 21 Εὖρον τὸν Δαβὶδ τὸν δοῦλον μου καὶ διὰ τοῦ ἁγίου μου ἐλαίου τὸν
ἐν ἐλέει ἁγίῳ μου ἔχρισα αὐτόν.

τὸν Δαυίδ, τὸν δοῦλον μου, καὶ με ἅγιον ἔλαιον ἔχρισα βασιλέα.
ἔχρισα αὐτὸν βασιλέα.

88,22

Ἡ

γὰρ

συναντιλήψεται

χείρ
αὐτῷ

μου 22 Ἡ παντοδύναμος δεξιά μου θὰ βοηθῇ καὶ θα 22 Τὸν ὕψωσα, διότι ἡ ἀκαταγώνιστος χείρ μου θὰ εἶναι παντοτεινὸς
καὶ

βραχίων μου κατισχύσει αὐτόν·

ὁ προστατεύῃ αὐτόν, καὶ ὁ βραχίων τῆς δυνάμεώς μου συμβοηθός του, καὶ ὁ βραχίων μου θὰ τὸν ἐνδυναμώνῃ καὶ θὰ τὸν
θα τὸν ἐνδυναμώνῃ πάντοτε.

ἐνισχύῃ.

88,23 οὐκ ὠφελήσει ἐχθρὸς ἐν 23 Ὁ ἐχθρός του δεν ἔχει τίποτε να ἐπιτύχῃ εἰς βάρος 23 Δὲν θὰ τὸν ἐκμεταλλευθῇ καὶ δὲν θὰ ἀποσπάσῃ ἀπὸ αὐτὸν
αὐτῷ,

καὶ

υἱὸς

ἀνομίας

οὐ του, νὰ ὠφεληθῇ καὶ κερδίσῃ ἀπὸ αὐτόν. Καὶ κανεὶς ὠφελήματα καὶ φόρους ὁ ἐχθρός, καὶ ἄνομος ἄνθρωπος δὲν θὰ

προσθήσει τοῦ κακῶσαι αὐτόν.

κακοποιὸς ποτὲ δὲν θὰ κατορθώσῃ καὶ δὲν θα ἠμπορέσῃ νὰ τὸν κακοποιήσῃ.
ἐπιχειρήσῃ πάλιν νὰ τοῦ κάμῃ κάτι κακόν.

88,24

Καὶ

συγκόψω

ἀπὸ 24 Ἐνώπιόν του θα κατακόψω ὅλους τοὺς ἐχθρούς του 24 καὶ θὰ κατακόψω ἐνώπιόν του ὅλους μαζὶ τοὺς ἐχθρούς του, καὶ

προσώπου αὐτοῦ τοὺς ἐχθροὺς καὶ

ἐκείνους,

οἱ

ὁποῖοι

τὸν

μισοῦν,

θα

τοὺς ἐκείνους ποὺ τὸν μισοῦν θὰ τοὺς τρέψω εἰς ἐπονείδιστον φυγήν.

αὐτοῦ καὶ τοὺς μισοῦντας αὐτὸν κατατροπώσω, θὰ τοὺς τρέψω πανικόβλητους εἰς
τροπώσομαι.

φυγήν.

88,25 Καὶ ἡ ἀλήθειά μου καὶ τὸ 25 Ἡ ἀλήθειά μου καὶ ἡ εὐσπλαγχνία μου θὰ εἶναι 25 Καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἀξιοπιστία μου ἐν τῇ τηρήσει τῶν πρὸς αὐτὸν
ὀνόματί

μου

ὑψωθήσεται

τὸ δοξασθῇ ἡ δύναμίς του.

διὰ τοῦ ὀνόματός μου θὰ ἐξυψωθῇ καὶ θὰ δοξασθῇ ἡ δύναμίς του.

κέρας αὐτοῦ.
88,26 Καὶ θήσομαι ἐν θαλάσσῃ 26 Θὰ θεμελιώσω τὴν κυριαρχίαν του μέχρι καὶ τῆς 26 Καὶ θὰ ἐπιβάλω τὸ κράτος τῆς χειρός του μέχρι τῆς Μεσογείου

Επιμέλεια: π.Αθανάσιος Εφημέριος Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης Λαρίσης

252/411

ἔλεός μου μετ' αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ πάντοτε μαζῆ του. Δι' ἐμοῦ θὰ ἐξυψωθῇ καὶ θὰ ὑποσχέσεών μου, καὶ αἱ χάριτες τοῦ ἐλέους μου θὰ εἶναι μαζί του, καὶ

χεῖρα αὐτοῦ καὶ ἐν ποταμοῖς Μεσογείου Θαλάσσης καὶ τὴν δύναμιν τῆς δεξιᾶς του θαλάσσης, καὶ τὴν κυριαρχίαν τῆς δεξιᾶς του μέχρις αὐτῶν τῶν
δεξιὰν αὐτοῦ.
88,27

μέχρι καὶ τῶν ποταμῶν Εὐφράτου καὶ Τίγρητος.

Αὐτὸς

ἐπικαλέσεταί

ἐκροῶν τοῦ Εὐφράτου ποταμοῦ.

με· 27 Αὐτὸς μὲ πίστιν θα μὲ ἐπικαλεσθῇ καὶ θὰ μοῦ πῇ: 27 Αὐτὸς θὰ μὲ ἐπικαλεσθῇ μετὰ πίστεως καὶ θὰ μοῦ εἴπῃ· εἶσαι σὺ

πατήρ μου εἶ σύ, Θεός μου καὶ Σὺ εἶσαι ὁ πατήρ μου, ὁ Θεός μου, ὁ προστάτης καὶ Πατήρ μου, Θεός μου καὶ βοηθὸς ἐξασφαλίζων εἰς ἐμὲ τὴν σωτηρίαν.
ἀντιλήπτωρ τῆς σωτηρίας μου·

σωτήρ μου.

88,28 κἀγὼ πρωτότοκον θήσομαι 28 Καὶ ἐγώ, ὡς ἄλλον προνομιοῦχον πρωτότοκον υἱόν 28 Καὶ ἐγὼ θὰ τὸν καταστήσω πρωτότοκον ἀπολαύοντα ἐξαιρετικὰ
αὐτόν,

ὑψηλὸν

παρὰ

βασιλεῦσι τῆς γῆς.

τοῖς μου, θὰ τὸν ἀναδείξω, θὰ τὸν κάμω ἐνδοξότατον προνόμια καὶ θὰ τὸν ἀναδείξω ἐνδοξότατον καὶ μέγαν μεταξὺ τῶν
μεταξὺ ὅλων τῶν βασιλέων τῆς γῆς.

βασιλέων τῆς γῆς.

88,29 Εἰς τὸν αἰῶνα φυλάξω αὐτῷ 29 Αἰωνία θὰ εἶναι ἡ πρὸς αὐτὸν εὐσπλαγχνία μου 29 Παντοτεινὸν καὶ αἰώνιον θὰ τηρήσω δι’ αὐτὸν τὸ ἔλεός μου, καὶ ἡ
τὸ ἔλεός μου, καὶ ἡ διαθήκη μου καὶ ἡ μετ' αὐτοῦ διαθήκη μου θὰ παραμένῃ πάντοτε μετ’ αὐτοῦ διαθήκη μου θὰ παραμένῃ ὑπὲρ αὐτοῦ ἀξιόπιστος καὶ
πιστὴ αὐτῷ·

ἀξιόπιστος καὶ βεβαία εἰς ὄφελός του.

ἀδιάψευστος.

88,30 καὶ θήσομαι εἰς τὸν αἰῶνα 30 Θα ἀναδεικνύω πάντοτε τοὺς ἀπογόνους καὶ 30 Καὶ θὰ καταστήσω αἰώνιον εἰς γενεᾶς γενεῶν τὸ σπέρμα καὶ τοὺς
τοῦ αἰῶνος τὸ σπέρμα αὐτοῦ καὶ διαδόχους του, ὥστε ὁ βασιλικὸς του θρόνος να ἀπογόνούς του, οἱ ὁποῖοι οὕτω δὲν θὰ ἐκλείψουν ποτέ, καὶ τὸν θρόνον
τὸν θρόνον αὐτοῦ ὡς τὰς ἡμέρας διαρκῇ ὅσον καὶ ὁ οὐρανός· νὰ μείνῃ αἰώνιος.

του θὰ τὸν διατηρήσω σὰν τὰς ἡμέρας τοῦ οὐρανοῦ, ὁ ὁποῖος δὲν

τοῦ οὐρανοῦ.

γηράσκει ποτέ.

88,31 Ἐὰν ἐγκαταλίπωσιν οἱ υἱοὶ 31 Ἐὰν ὅμως οἱ ἀπόγονοί του ἐγκαταλείψουν τὸν 31 Ἐὰν δὲ οἱ ἀπόγονοί του ἐγκαταλίπουν τὸν νόμον μου καὶ ἐὰν δὲν
αὐτοῦ τὸν νόμον μου καὶ τοῖς Νόμον μου καὶ δὲν ζήσουν σύμφωνα μὲ τὰς ἐντολάς πολιτευθοῦν σύμφωνα μὲ τὰ παραγγέλματα καὶ κρίματά μου,
κρίμασί μου μὴ πορευθῶσιν,

μου,

88,32 ἐὰν τὰ δικαιώματά μου 32 ἐὰν βεβηλώσουν τὰ προστάγματά μου καὶ δὲν 32 ἐὰν ποδοπατήσουν τὰ προστάγματα, τὰ ὁποῖα δικαιωματικῶς ἀξιῶ
βεβηλώσωσι καὶ τὰς ἐντολάς μου τηρήσουν τὰς ἐντολάς μου,

ἀπὸ τὰ πλάσματά μου νὰ τηροῦν, καὶ δὲν φυλάξουν τὰς ἐντολάς μου,

μὴ φυλάξωσιν,
88,33 ἐπισκέψομαι ἐν ράβδῳ τὰς 33 τότε ἐγὼ θὰ τοὺς ἐπισκεφθῶ μὲ ράβδον τιμωρίας 33 τότε θὰ ἐπισκεφθῶ μὲ ράβδον παιδεύσεως τὰς ἀνομίας των καὶ μὲ
ἀνομίας αὐτῶν καὶ ἐν μάστιξι τὰς διὰ τὰς παρανομίας των καὶ μὲ μαστιγώσεις διὰ τὰς τιμωρητικὰς μάστιγας τὰς ἀδικίας των.
ἀδικίας αὐτῶν·

ἀδικίας, τὰς ὁποίας θὰ διαπράττουν.

88,34 τὸ δὲ ἔλεός μου οὐ μὴ 34 Παρ' ὅλον τοῦτο ὅμως δὲν θὰ ἀπομακρύνω ἐγὼ τὸ 34 Δὲν θὰ ἀπομακρύνω ὅμως τὸ ἔλεός μου ἀπὸ αὐτούς, οὔτε θὰ
ἀδικήσω ἐν τῇ ἀληθείᾳ μου,

ὑποσχέσεις, ποὺ τοὺς ἔχω δώσει.

88,35 οὐδ οὐ μὴ βεβηλώσω τὴν 35 Δὲν θὰ καταπατήσω ἐγὼ τὴν ἔνορκον ὑπόσχεσίν 35 οὔτε θὰ παραβιάσω τὴν διαθήκην μου βεβηλώνων τοὺς ὄρους
διαθήκην

μου

καὶ

τὰ μου καὶ δὲν θὰ ἀθετήσω τὰ λόγια, τὰ ὁποῖα ἐξῆλθον αὐτῆς, καὶ τὰ λόγια ποὺ ἐξέρχονται ἀπὸ τὰ χείλη μου δὲν θὰ τὰ
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διασκεδάσω ἀπ' αὐτῶν, οὐδ' οὐ μὴ ἔλεός μου ἀπὸ αὐτούς, οὔτε καὶ θὰ ἀθετήσω τὰς διαπράξω ἀδίκημα κατὰ τῆς ἀληθείας μου καὶ ἀξιοπιστίας μου,

ἐκπορευόμενα διὰ τῶν χειλέων ἀπὸ τὸ στόμα μου.

ἀθετήσω.

μου οὐ μὴ ἀθετήσω.
88,36 Ἅπαξ ὤμοσα ἐν τῷ ἁγίῳ 36 Μιὰ φορὰ ὡρκίσθην εἰς τὴν ἁγιότητά μου· δὲν θὰ 36 Ἅπαξ διὰ παντὸς ὡρκίσθην ἐπὶ τῆς ἁγιωσύνης μου καὶ ἐπὶ τῆς
μου, εἰ τῷ Δαυὶδ ψεύσομαι·

ψευσθῶ, λοιπόν, πρὸς τὸν Δαυὶδ σχετικῶς μὲ τὰς ἀποστρεφομένης τὸ ψεῦδος φύσεώς μου, κατ’ οὐδένα λόγον δὲν θὰ
ὑποσχέσεις μου.

ψευσθῶ εἰς τὸν Δαβὶδ καὶ δὲν θὰ ἀπατήσω αὐτὸν μὴ τηρῶν τὰς πρὸς
αὐτὸν ὑποσχέσεις μου.

88,37 τὸ σπέρμα αὐτοῦ εἰς τὸν 37 Οἱ ἀπόγονοι καὶ διάδοχοι τοῦ θρόνου του θὰ 37 Οἱ ἀπόγονοί του θὰ παραμείνουν αἰωνίως, καὶ δὲν θὰ σβήσῃ τὸ
αἰῶνα μενεῖ καὶ ὁ θρόνος αὐτοῦ ὑπάρχουν πάντοτε καὶ ὁ βασιλικός του θρόνος θὰ ὄνομά του καὶ ἡ γενεά του ποτὲ καὶ ὁ βασιλικός του θρόνος θὰ εἶναι
ὡς ὁ ἥλιος ἐναντίον μου

παραμένῃ ἐνώπιόν μου ὅπως ὁ φωτεινὸς ἥλιος,

ἔνδοξος καὶ διαρκὴς ἐνώπιόν μου, λαμπρὸς καὶ ἀδιάσειστος, ὅπως ὁ
ἥλιος,

88,38

καὶ

ὡς

ἡ

σελήνη 38 καὶ ὅπως ἡ σελήνη, ἡ ὁποία ἔχει δημιουργηθῆ διὰ 38 καὶ ὅπως ἡ σελήνη ποὺ ἔχει δημιουργηθῇ, διὰ να παραμένῃ

κατηρτισμένη εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ ὁ νὰ ὑπάρχῃ αἰωνίως. Ὁ μάρτυς δὲ ὁ ἀξιόπιστος καὶ φωτίζουσα αἰωνίως. Καὶ ὁ μάρτυς ὁ ἀξιόπιστος καὶ φιλαλήθης, ὁ ἐν τῷ
μάρτυς

ἐν

οὐρανῷ

πιστός. φιλαλήθης εἶμαι ἐγώ, ὁ ὁποῖος κατοικῶ εἰς τὸν οὐρανῷ διαμένων εἶμαι ἐγώ.

(διάψαλμα).
88,39

οὐρανόν.

Σὺ

δὲ

ἐξουδένωσας,

ἀπώσω

καὶ 39 Σὺ ὅμως, Κύριε, ποὺ τόσας καὶ τόσας ὑποσχέσεις 39 Σὺ ὅμως, ποὺ τόσας καὶ τέτοιας ὑποσχέσεις ἔδωκας διὰ τὸν Δαβίδ,

ἀνεβάλου

τὸν ἔδωκες διὰ τὸν Δαυίδ, ἀπώθησες, ἐξηυτέλισες, καὶ ἀπωθήσας καὶ ἐξεμηδενίσας, ἀπέβαλες καὶ δὲν θέλεις νὰ ἴδῃς τὸν ἀπὸ

χριστόν σου·

ἀπέβαλες καὶ δὲν θέλεις να ἴδῃς τὸν καταγόμενον τοῦ Δαβὶδ καταγόμενον κεχρισμένον βασιλέα Ροβοάμ.
ἀπὸ τὸν Δαυὶδ χρισμένον βασιλέα τοῦ Ἰσραὴλ τὸν
Ροβοάμ.

88,40 κατέστρεψας τὴν διαθήκην 40 Ἠκύρωσες καὶ κατέλυσες τὴν διαθήκην σου πρὸς 40 Ἠθέτησες καὶ κατήργησες τὴν μετὰ τοῦ δούλου σου συναφθεῖσαν
τοῦ δούλου σου, ἐβεβήλωσας εἰς τὸν δοῦλον σου Δαυὶδ καὶ παρεχώρησες νὰ βεβηλωθῇ διαθήκην, ἐπέτρεψας νὰ ποδοπατηθῇ εἰς τὴν γῆν καὶ νὰ βεβηλωθῇ τὸ
τὴν γῆν τὸ ἁγίασμα αὐτοῦ.

καὶ ποδοπατηθῇ εἰς τὴν γῆν τὸ ἱερὸν τοῦ βασιλέως στέμμα, τὸ ὁποῖον ἐφόρει ὡς χρισμένος καὶ ἠγιασμένος ἀπὸ σέ.
μας στέμμα καὶ ἀνάκτορον.

Καθεῖλες

φραγμοὺς

πάντας

αὐτοῦ,

ἔθου

ὀχυρώματα αὐτοῦ δειλίαν.

τοὺς 41 Ἐκρήμνισες καὶ μετέβαλες εἰς ἐρείπια τὰ τείχη τῆς 41 Κατέρριψας εἰς ἐρείπια ὅλα τὰ τείχη αὐτοῦ, μετέβαλες τὰ
τὰ πόλεώς του. Τὰ ὀχυρωματικά του ἔργα τὰ ἔκαμες ὀχυρώματά του εἰς τόπους ἐμπνέοντας δειλίαν καὶ ἀπεστέρησας
ἀσθενῆ καὶ μηδαμινά, ὥστε νὰ φέρουν δειλίαν εἰς οὕτως αὐτὸν πάσης ἀσφαλείας.
τοὺς στρατιώτας.

88,42 Διήρπασαν αὐτὸν πάντες οἱ 42 Ἐλεηλάτησαν καὶ λεηλατοῦν τὴν χώραν του ὅλοι 42 Διήρπαζον αὐτὸν ὅλοι οἱ ἄοπλοι διαβάται, ὅσοι συμβαίνει να
διοδεύοντες

ὁδόν,

ἐγενήθη οἱ διαβάται καὶ ὁ λαός σου ἔγινεν ἐμπαιγμὸς καὶ περνοῦν ἀπὸ τὴν ὁδόν, ἔγινε περίγελως καὶ περιφρόνησις εἰς τὰ
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88,41

ὄνειδος τοῖς γείτοσιν αὐτοῦ.

περίγελως εἰς τὰ γειτονικὰ εἰδωλολατρικὰ ἔθνη.

γειτονικὰ ἔθνη.

88,43 Ὕψωσας τὴν δεξιὰν τῶν 43 Ἐνίσχυσες τὴν δεξιὰν χεῖρα καὶ τὴν δύναμιν τῶν 43 Ἀνύψωσας τὴν δεξιὰν αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι τὸν καταπιέζουν, καὶ
θλιβόντων

αὐτόν,

εὔφρανας ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι τὸν καταπιέζουν, καὶ ἔτσι ἀνέδειξας τούτους νικητάς, ἐχαροποίησας καὶ ηὔφρανας ὅλους τοὺς

πάντας τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ.

παρεχώρησες να εὐφρανθοῦν ὅλοι οἱ ἐχθροί του.

88,44 Ἀπέστρεψας τὴν βοήθειαν 44

Ἀπεμάκρυνες

τὴν

βοήθειάν

σου

ἀπὸ

ἐχθρούς του.
τὰ 44 Ἔστρεψας εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἔκαμψας τὴν βοήθειαν ποὺ τοῦ

τῆς ρομφαίας αὐτοῦ καὶ οὐκ στρατεύματά του καὶ δὲν τὸν ἐβοήθησες εἰς ὥραν παρεῖχεν ἡ σπάθη του, καὶ δὲν τὸν ἐβοήθησες οὐδὲ τὸν ἐπροστάτευσες
ἀντελάβου αὐτοῦ ἐν τῷ πολέμῳ.

πολέμου.

88,45 Κατέλυσας ἀπὸ καθαρισμοῦ 45

Κατήργησες

κατὰ τὸν πρὸς τοὺς ἐχθροὺς πόλεμόν του.
τὴν

ὑπὸ

τοῦ

Νόμου

σου 45 Κατέπαυσες τὸν διὰ τῶν τελετῶν τοῦ νόμου καθαρισμόν του καὶ

αὐτοῦ, τὸν θρόνον αὐτοῦ εἰς τὴν προβλεπομένην τελετουργικὴν κάθαρσιν, καὶ τὸν δὲν δύναται πλέον νὰ καθαρίζεται διὰ τὰς ἁμαρτίας του, μὲ τὰς
γῆν κατέρραξας.

θρόνον του τὸν συνέτριψες καὶ ἐρείπια τὸν ἐρριψες θυσίας καὶ τοὺς καθωρισμένους ραντισμούς, τὸν δὲ θρόνον του
κάτω εἰς τὴν γῆν.

κατέρριψας συντετριμμένον ἐπὶ τοῦ ἐδάφους.

88,46 Ἐσμίκρυνας τὰς ἡμέρας τοῦ 46 Περιώρισες καὶ ἐμΊκρυνες τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς του 46 Ὠλιγόστευσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς του καὶ τὸν περιέλουσας μὲ
χρόνου αὐτοῦ, κατέχεας αὐτοῦ καὶ τὸν περιέλουσες μὲ καταισχύνην.

καταισχύνην.

αἰσχύνην. (διάψαλμα).
88,47

῞Εως

ἀποστρέφῃ

πότε,

Κύριε, 47 Ἕως πότε, Κύριε, θὰ ἀποστρέφῃς τελείως ἀπὸ ἡμᾶς 47 Ἕως πότε, Κύριε, θὰ ἐπιμένῃς καὶ θὰ ἑξακολουθῇς ἄνευ διακοπῆς

εἰς

τέλος, τὸ πρόσωπόν σου καὶ ἡ ὀργή σου θα ἀνάπτῃ ὁλονὲν τινος νὰ ἀποστρέφῃς τὸ πρόσωπόν σου καὶ ἕως πότε θὰ ἐκκαίεται σὰν

ἐκκαυθήσεται ὡς πῦρ ἡ ὀργή σου; καὶ περισσότερον ὡς πυρκαϊά;
88,48

Μνήσθητι

ὑπόστασις·

μὴ

τίς
γὰρ

μου

φωτιὰ ὅλονεν καὶ περισσότερον ἀνάπτουσα ἡ καθ’ ἡμῶν ὀργή σου;

ἡ 48 Ἐνθυμήσου πόσον βραχεῖα καὶ παροδικὴ εἶναι ἡ 48 Ἐνθυμήθητι, πόσον βραχεῖα καὶ παροδικὴ εἶναι ἐμοῦ τοῦ ἀνθρώπου

ματαίως ζωὴ ἐμοῦ καὶ ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Μήπως, Κύριε, καὶ ὅλων τῶν ὁμοίων μου ἡ ζωή. Μήπως ἔκτισας ὅλους τοὺς

ἔκτισας πάντας τοὺς υἱοὺς τῶν ματαίως καὶ χωρὶς κανένα σκοπὸν ἔπλασες ὅλους ἀνθρώπους, διὰ νὰ ταλαιπωροῦνται εἰς μάτην καὶ χωρὶς κανὲν
ἀνθρώπων;

τοὺς ἀνθρώπους;

ὄφελος, μὲ τὴν δυστυχίαν παντοτεινὸν κλῆρον;

88,49 Τίς ἐστιν ἄνθρωπος, ὃς 49 Ποιὸς εἶναι ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος θὰ ζήσῃ 49 Ὑπάρχει κανεὶς ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος θὰ ζήσῃ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ δὲν θὰ
ζήσεται καὶ οὐκ ὄψεται θάνατον; καὶ δὲν θὰ ἴδῃ τὸν θάνατον; Θὰ εὑρεθῇ, τάχα, ποτὲ ἀποθάνῃ; Ποῖος θὰ ἠμπορέσῃ νὰ γλυτώσῃ τὴν ζωήν του ἀπὸ τὸ
Ρύσεται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ κανείς, να ἀπαλλάξῃ τὸν ἀποθανόντα ἄνθρωπον ἀπὸ κράτος καὶ τὴν δύναμιν τοῦ θανάτου; Αὐτὸς λοιπὸν εἶναι ὁ σκοπὸς τῆς
χειρὸς ᾅδου; (διάψαλμα).

τὰ χέρια τοῦ ᾅδου;

ὑπάρξεώς μας, νὰ τροφοδοτῶμεν διαρκῶς τὸν Ἅδην, χωρὶς καμμίαν

88,50 Ποῦ ἐστι τὰ ἐλέη σου τὰ 50 Ποῦ εἶναι, λοιπόν, Κύριε, τὰ ἀρχαῖα ἐλέη σου, τὰ 50 Ποὺ εἶναι, Κύριε, τὰ παλαιά σου ἐλεῇ, τὰ ὁποῖα μεθ' ὅρκου
ἀρχαῖα, Κύριε,

ἃ ὤμοσας τῷ ὁποῖα μὲ ὅρκον ὑπεσχέθης ἐν τῇ φιλαληθείᾳ σου ὑπεσχέθης εἰς τὸν Δαβίδ, ἐν τῇ φιλαληθείᾳ καὶ ἀξιοπιστίᾳ σου;

Δαυὶδ ἐν τῇ ἀληθεία σου;

πρὸς τὸν Δαυίδ;
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παρηγορίαν καὶ προστασίαν ἐκ μέρους σου;

88,51

Μνήσθητι,

Κύριε,

τοῦ 51 Ἐνθυμήσου, Κύριε, καὶ ἰδὲ τὸν ἐξευτελισμὸν καὶ 51 Ἐνθυμήσου, Κύριε, τὸν ὀνειδισμὸν καὶ τὴν καταφρόνησιν τῶν

ὀνειδισμοῦ τῶν δούλων σου, οὗ τὴν καταισχύνην τῶν δούλων σου, τῶν ὁμοεθνῶν δούλων σου τῶν ὁμοεθνῶν μου, τὸν ὁποῖον οὖτοι ὑφίστανται ἐκ
ὑπέσχον ἐν τῷ κόλπῳ πολλῶν μου, τὴν ὁποίαν ὑπέστησαν μέχρι εἰς τὰ κατάβαθα μέρους πολλῶν ἐθνῶν, καὶ τὸν ὁποῖον ἐγὼ ὡς προφήτης καὶ
ἐθνῶν,

τῆς καρδίας των ἐκ μέρους πολλῶν ἐθνῶν.

ἀντιπρόσωπός των εἶμαι ἠναγκασμένος νὰ βαστάζω εἰς τὸν κόλπον
μου.

88,52 οὗ ὠνείδισαν οἱ ἐχθροί σου, 52 Ἰδὲ τὸν χλευασμόν, με τὸν ὁποῖον μᾶς περιύβρισαν 52 Λάβε ὑπ’ ὄψει σου τὸν ὀνειδισμόν, μὲ τὸν ὁποῖον μᾶς περιύβρισαν
Κύριε,

οὗ

ὠνείδισαν

τὸ οἱ ἐχθροί σου, Κύριε, καὶ κατεξηυτέλισαν ἔτσι τὸν οἱ ἐχθροί σου, Κύριε· μὲ τὸν ὁποῖον ἐξηυτέλισαν τὸν βασιλέα αὐτόν,

ἀντάλλαγμα τοῦ χριστοῦ σου.

βασιλέα, αὐτὸν τὸν ὁποῖον σὺ εἰς ἀντικατάστασιν τοῦ τὸν ὁποῖον εἰς ἀνταλλαγὴν καὶ ἀντικατάστασιν τοῦ χρισθέντος ὑπὸ
χρισθέντος ὑπὸ σοῦ Δαυὶδ μᾶς ἔδωκες.

σοῦ Δαβὶδ μᾶς ἔδωκας καὶ ὁ ὁποῖος κατήντησε νὰ εἶναι διακωμώδησις
καὶ ὑποκατάστασις Χριστοῦ, ἀλλ’ ὄχι πραγματικὸς Χριστός σου.

88,53 Εὐλογητὸς Κύριος εἰς τὸν 53 Παρ' ὅλας ὅμως αὐτὰς τὰς δοκιμασίας καὶ 53 Ἀλλ’ ὅσον καὶ ἂν ἀποστρέφῃ τώρα ὁ Κύριος τὸ πρόσωπόν του, ἂς
αἰῶνα. Γένοιτο γένοιτο.

ταπεινώσεις, ποὺ ὑφιστάμεθα, ἂς εἶναι δοξασμένος ὁ εἶναι δοξασμένος εἰς τὸν αἰῶνα, διότι θὰ μᾶς ἐπισκεφθῇ καὶ πάλιν καὶ
Κύριος εἰς τοὺς αἰῶνας. Διότι καὶ πάλιν θὰ μᾶς θὰ μᾶς ἐλεήσῃ. Γένοιτο, γένοιτο.
ἐπισκεφθῇ μὲ τὸ ἔλεός του καὶ μὲ τὰς δωρεάς του.
Γένοιτο, γένοιτο.

ΨΑΛΜΟΣ 89ος (πθ’)
Γιὰ νὰ βρέξει ὁ Θεός, ὅταν ὑπάρχει ἀνομβρία ἢ ὅταν στερέψουν τὰ πηγάδια, γιὰ νὰ βγάλουν νερό
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

89,1 Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης Κύριε, σὺ ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεάν, μέχρι καὶ τῶν Κύριε, ὑπῆρξας τὸ καταφύγιόν μας, ἀπὸ τῆς μιᾶς γενεᾶς εἰς τὴν
ἡμῖν ἐν γενεᾷ κα γενεᾷ·

ἡμερῶν μας, ὑπῆρξες τὸ ἀσφαλὲς καταφύγιόν μας εἰς ἄλλην, καθ’ ὅλα τὰ ἔτη τῆς ὑπάρξεώς μας καὶ καθ’ ὅλας τὰς γενεᾶς.
ὅλας τὰς περιστάσεις τῆς ζωῆς μας.

89,2 πρὸ τοῦ ὄρη γενηθῆναι καὶ 2 Πρὶν γίνουν τὰ ὄρη καὶ πρὶν διαμορφωθῇ ἡ γῆ καὶ ἡ 2 Προτοῦ νὰ γίνουν τὰ ὅρη καὶ προτοῦ πλασθῇ ἡ γῆ καὶ ἡ οἰκουμένη
τὴν

γῆν

καὶ

τὴν οἰκουμένη, πρὸ πάντων τῶν αἰώνων σὺ ὑπῆρχες, καὶ ἀπὸ τῆς ἀνάρχου αἰωνιότητος καὶ μέχρι τῆς ἀτελευτήτου

οἰκουμένην καὶ ἀπὸ τοῦ αἰῶνος ὑπάρχεις καὶ θὰ ὑπάρχῃς.

αἰωνιότητος τοῦ μέλλοντος σὺ ὑπάρχεις, ἄναρχος καὶ ἀτελεύτητος.

καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος σὺ εἶ.
89,3 Μὴ ἀποστρέψῃς ἄνθρωπον 3 Μὴ ἐπιτρέψῃς, Κύριε, νὰ ἐπανέλθῃ ὁ ἄνθρωπος διὰ 3 Δὸς λοιπὸν καὶ εἰς ἡμᾶς, Κύριε, ὀλίγον ἀκόιμη χρόνον ζωῆς. Μὴ
εἰς

ταπείνωσιν·

καὶ

εἶπας· τῆς ἁμαρτίας εἰς τὸν ἐξευτελισμόν καὶ τὸν ὄλεθρον. ἐπιτρέψῃς νὰ ἀποστραφῇ καὶ νὰ καταπέσῃ εἰς τὴν βαθυτάτην καὶ
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πλασθῆναι

ἐπιστρέψατε υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων. Σὺ εἶπες· ἐπιστρέψατε διὰ τῆς μετανοίας, ὦ ἄνθρωποι, ἀμετάκλητον ταπείνωσιν τοῦ θανάτου ὁ ἄνθρωπος, ὁ περὶ ἐμὲ ἐννοῶ
πρὸς ἐμέ, διὰ νὰ ἔχετε ζωὴν καὶ εὐλογίαν.

λαός· καὶ μὴ ἐπιτρέψῃς τοῦτο σύ, ποὺ εἶπες πρὸς αὐτούς· ἐπιστρέψατε
εἰς τὴν ζωήν, ὦ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων.

89,4 Ὅτι χίλια ἔτη ἐν ὄφθαλμοίς 4 Χίλια ἔτη τῆς ζωῆς μας, διὰ σὲ τὸν προαιώνιον Θεὸν 4 Χάρισέ μας ὀλίγας σταγόνας χρόνου ἀπὸ τὸν ὠκεανὸν τῆς
σου ὡς ἡ ἡμέρα ἡ ἐχθές, ἥτις εἶναι μία ἡμέρα, ὠσὰν ἡ χθεσινή, ἡ ὁποῖα ἐπέρασε. αἰωνιότητός σου. Διότι χίλια ἔτη διὰ σὲ εἶναι σὰν τὴν χθεσινὴν
διῆλθε, καὶ φυλακὴ ἐν νυκτί.

Μᾶλλον δὲ σὰν ἕνα τετράωρον νυκτερινῆς φρουρᾶς.

ἡμέραν, ἡ ὁποία ἐπέρασε, μᾶλλον δὲ σὰν τὸ τρίωρον μιᾶς νυκτερινῆς
φρουρᾶς.

89,5 Τὰ ἐξουδενώματα αὐτῶν ἔτη 5 Ἡ ἐξουδενωμένη ὅμως ἀπὸ τὰς ἀθλιότητας καὶ τὰς 5
ἔσονται.

Τὸ

πρωῒ

ὡσεὶ

Τουναντίον

ἡ

ἐξουδενωμένη

καὶ

πλήρης

ἀθλιοτήτων

καὶ

χλόη ἁμαρτίας ζωὴ τῶν ἀνθρώπων, ὀλίγα μόνον ἔτη ταπεινώσεων ζωὴ τῶν ἀνθρώπων δὲν εἶναι παρὰ ὀλίγα ἔτη. Σὰν τὴν

παρέλθοι,

διαρκεῖ εἶναι ὠσὰν τὴν χλόην, ἡ ὁποῖα βλαστάνει τὸ χλόην, ἡ ὁποία βλαστάνει τὴν πρωΐαν καὶ παρέρχεται.
πρωῒ καὶ ταχέως παρέρχεται.

89,6

τὸ

πρωῒ

ἀνθήσαι

καὶ 6 Τὸ πρωΐ, πρὶν ἀνατείλῃ ὁ ἥλιος, θὰ ἀνθίσῃ καὶ ὅταν 6 Τὸ πρωΐ, πρὸ τῆς ἀνατολῆς τοῦ ἡλίου, θ’ ἀνθήσῃ, καὶ ὅταν ὁ καύσων

παρέλθοι, τὸ ἑσπέρας ἀποπέσοι, τὸ καῦμα τοῦ ἡλίου τὴν κτυπήσῃ, θὰ μαρανθῇ καὶ θὰ τοῦ ἡλίου τὴν προσβάλῃ μαραινομένη θὰ παρέλθῃ· τὸ ἑσπέρας θὰ
σκληρυνθείη καὶ ξηρανθείη.

πέσῃ, θὰ σκληρυνθῇ καὶ θὰ ξηρανθῇ.

ἀποπέσῃ τὸ ἄνθος της, θὰ σκληρυνθῇ καὶ θὰ ξηρανθῇ. Οὕτω
συμβαίνει καὶ μὲ ἡμᾶς καὶ τόσον συντόμως κόπτεται τὸ νῆμα τῆς ζωῆς
μας.

89,7 Ὅτι ἐξελίπομεν ἐν τῇ ὀργῇ 7 Ἔτσι συνέβη καὶ μὲ ἡμᾶς, ποὺ εἴμεθα λαός σου. 7 Διότι εἰς τὴν ἔρημον ἐκινδυνεύσαμεν νὰ χαθῶμεν καὶ νὰ
σου

καὶ

ἐν

τῷ

θυμῷ

ἐταράχθημεν.

σου Ἐξωλοθρεύθημεν

ἕνεκα

τῆς

ὀργῆς

Συνεταράγθημεν ἀπὸ τὸν μεγάλον σου θυμόν.

σου. ἑξαφανισθῶμεν ἕνεκα τῆς ὀργῆς σου, καὶ κατελήφθημεν ἀπὸ τρόμον
καὶ ταραχὴν ἐξ αἰτίας τοῦ φόβου, ποὺ μᾶς προεκάλεσεν ὁ θυμός σου.

89,8 Ἔθου τὰς ἀνομίας ἡμῶν 8 Ἔβαλες ἐμπρὸς εἰς τὰ μάτια μας ὅλας τὰς ἁμαρτίας 8 Ἔθεσες ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν σου γυμνὰς τὰς ἀνομίας μας. Δὲν
ἐνώπιόν σου· ὁ αἰὼν ἡμῶν εἰς καὶ ἀθλιότητάς μας. Ὁλόκληρος ἡ ζωή μας εὑρίσκεται διαφεύγει τίποτε ἀπὸ τὸ ὄμμα σου. Καὶ ὁ αἰὼν τοῦ βίου μας,
φωτισμὸν τοῦ προσώπου σου.

κάτω ἀπὸ τὸ ἀπαστράπτον φῶς, ποὺ ἐκπέμπει τὸ ὁλόκληρος ἡ κατὰ τὴν ζωήν μας διαγωγὴ εἶναι φανερὰ εἰς τὸ
πρόσωπόν σου.

ἀπαστράπτον φῶς, τὸ ὁποῖον ἐκπέμπεται ἀπὸ τὸ πρόσωπόν σου.

89,9 Ὅτι πᾶσαι αἱ ἡμέραι ἡμῶν 9 Ἀκριβῶς, διότι ὅλαι αἱ ἡμέραι μας ἐχάθησαν 9 Ἐπειδὴ δὲ ὅλαι αἱ ἡμέραι μᾶς παρῆλθον καὶ ἐχάθησαν ἀκάρπως, δι'
ἐξέλιπον, καὶ ἐν τῇ ὀργῇ σου ματαίως, διὰ τοῦτο τώρα ἐξαφανιζόμεθα ὑπὸ τῆς αὐτὸ καὶ ἡμεῖς ἑξαφανιζόμεθα ἀπὸ τὴν ὀργήν σου. Τὰ ἔτη μας εἶναι
ἀράχνη ἐμελέτων.

καὶ ἁμαρτωλοὺς διαλογισμούς. Ὁμοιάζουν μὲ τὸν ματαίας, παρομοίως πρὸς τὸν μόχθον τῆς ἀράχνης, ἡ ὁποία πλέκει
ἱστὸν τῆς ἀράχνης, ποὺ εὐκολώτατα διαλύεται.

κενοὺς καὶ εὐδιαλύτους ἱστούς.

89,10 Αἱ ἡμέραι τῶν ἐτῶν ἡμῶν ἐν 10 Ὅλαι αἱ ἡμέραι τῶν ἐτῶν τῆς ζωῆς μας ἀνέρχονται 10 Ὅσον δ’ ἀφορᾷ εἰς τὰς ἡμέρας τῶν ἐτῶν μας, ὅλον τὸ ἄθροισμά των
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ἐξελίπομεν· τὰ ἔτη ἡμῶν ὡσεὶ ὀργῆς σου. Τὰ χρόνια μας εἶναι γεμᾶτα ἀπὸ ματαίους γεμᾶτα μελέτην καὶ μόχθους καὶ προσπαθείας ἀτελεσφορήτους καὶ

αὐτοῖς ἑβδομήκοντα ἔτη, ἐὰν δὲ περίπου εἰς ἑβδομήκοντα ἔτη. Ἐὰν δὲ κανεὶς ἔχῃ ὁμοῦ λαμβανόμενον, εἶναι ἑβδομήκοντα ἔτη· ἐὰν δὲ κανεὶς ἔχῃ τὴν
ἐν δυναστίαις, ὀγδοήκοντα ἔτη, ἰσχυρὰν κρᾶσιν ἠμπορεῖ νὰ φθάσῃ εἰς τὰ ὀγδοήκοντα κᾶσιν ἰσχυρὰν καὶ δυνατήν, αἱ ἡμέραι τῆς ζωῆς τοῦ φθάνουν τὰ
καὶ τὸ πλεῖον αὐτῶν κόπος καὶ ἔτη. Τὰ πέραν τούτων εἶναι κόπος καὶ ταλαιπωρία. ὀγδοήκοντα ἔτη. Καὶ τὸ περισσότερον τῶν ἐτῶν αὐτῶν εἶναι κόπος καὶ
πόνος· ὅτι ἐπῆλθε πραότης ἐφ' Διότι λόγῳ τοῦ γήρατος ἐπέρχεται σιγὰ σιγὰ ἡ γεροντικὴ ἀδυναμία καὶ πόνοι καὶ ζωὴ βασανισμένη. Διότι πέραν τῶν
ἡμᾶς, καὶ παιδευθησόμεθα.

κατάπτωσις τῶν σωματικῶν καὶ ψυχικῶν δυνάμεων ὀγδοήκοντα ἐτῶν ἐπέρχεται εἰς ἡμᾶς χαλάρωσις τῶν σωματικῶν καὶ
καὶ ταλαιπωρούμεθα.

πνευματικῶν

μας

δυνάμεων

καὶ

παιδευόμεθα

μᾶλλον,

παρὰ

ἀπολαμβάνομεν εὐχάριστον ζωήν.
89,11 Τίς γινώσκει τὸ κράτος τῆς 11 Ποιός, πρὸς συνετισμὸν καὶ διόρθωσίν του, ἔχει 11 Ποῖος ἀντιλαμβάνεται καὶ ἐννοεῖ πόσον ἰσχυρὰ καὶ κραταιὰ εἶναι ἡ
ὀργῆς σου καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου σου κατανοήσει, ὅσον πρέπει, τὸ μέγεθος τῆς ὀργῆς σου; ὀργή σου, ὥστε ἐκ τῆς κατανοήσεως ταύτης νὰ ἀντλῇ σωτήρια
τὸν θυμόν σου ἐξαριθμήσασθαι;

Ποιὸς ἠμπορεῖ νὰ ὑπολογίσῃ τὸν θυμόν σου μὲ τὸ μαθήματα; Καὶ ποῖος εἶναι εἰς θέσιν νὰ ἐξαριθμήσῃ καὶ νὰ
εὐλαβὲς ἱερὸν δέος, ποὺ ἐμπνέει ὁ σεβασμὸς πρὸς σέ; ἀναμετρήσῃ τὸν θυμόν σου, σύμφωνα μὲ τὸν ἁρμόζοντα εἰς σὲ τρόμον
καὶ φόβον; Τόσοι ἐθανατώθησαν ἐν τῇ ἐρήμῳ κατὰ διαφόρους
περιστάσεις πληγέντες ὑπὸ τῆς ὀργῆς σου. Ποῖος ἀπὸ τοὺς ἐπιζῶντας
Ἰσραηλίτας εἶναι εἰς θέσιν νὰ κατανοήσῃ τὰ φοβερὰ αὐτὰ μαθήματα,
τὰ ἀποκαλύπτοντα πόσον μισεῖς καὶ τιμωρεῖς τὴν ἁμαρτίαν;

89,12

Τὴν

δεξιάν

γνώρισόν

μοι

πεπαιδευμένους

σου

οὕτως 12 Τὴν παντοδύναμον δεξιάν σου, ἡ ὁποῖα τιμωρεῖ καὶ 12 Τὴν δεξιάν σου, ἡ ὁποία ἐπιφέρει τρομερὰς τιμωρίας κατὰ τοῦ

καὶ

τοὺς παιδαγωγεῖ, κατάστησέ μου τὴν γνωστὴν μὲ τὴν κακοῦ, ἀλλὰ καὶ πατρικῶς παιδεύει τοὺς ἀνθρώπους, κατάστησέ μού

τῇ καρδίᾳ ἐν σοφὴν παιδαγωγίαν σου. Γνώρισέ μου δὲ καὶ τοὺς την γνωστὴν διὰ τῆς σοφῆς παιδαγωγίας σου, ὥστε νὰ φοβοῦμαι τὸ

σοφίᾳ.

μορφωμένους κατὰ τὴν καρδίαν εἰς τὴν ἀληθινὴν ὄνομά σου καὶ νὰ ἐλπίζω εἰς τὴν πρόνοιάν σου. Γνώρισόν μοι δὲ καὶ
σοφίαν, διὰ νὰ ἀποκτήσω καὶ ἐγὼ ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς πεπαιδευμένους κατὰ τὴν καρδίαν μὲ σοφίαν ἀληθῆ, ὥστε νὰ
σοφίαν.

κατανοοῦν τὰ πανθαυμαστὰ ἔργα σου, διὰ νὰ σοφισθῶ καὶ ἐγὼ ἀπὸ
αὐτούς.

89,13

Ἐπίστρεψον,

Κύριε·

ἕως 13 Στρέψε, Κύριε, εὐμενὲς καὶ ἱλαρὸν τὸ πρόσωπόν 13 Ἐπίστρεψον καὶ ἐπάνελθε πρὸς τὸν λαόν σου, Κύριε. Ἕως πότε θὰ

πότε; Καὶ παρακλήθητι ἐπὶ τοῖς σου εἰς ἡμᾶς. Ἕως πότε θὰ ὀργίζεσαι ἐναντίον μας; ὀργίζεσαι; Καὶ γενοῦ ἵλεως καὶ συμπαθὴς πρὸς τοὺς δούλους σου.
δούλοις σου.

Δέξου τὰς παρακλήσεις τῶν δούλων σου.

89,14 Ἐνεπλήσθημεν τὸ πρωῒ τοῦ 14 Εὐδόκησες Κύριε, νὰ γεμίσωμεν ταχέως ἀπὸ τὸ 14 Ἂς ἐμπλησθῶμεν ταχέως ἀπὸ τὸ ἔλεος καὶ τὴν εὐσπλαγχνίαν σου,
σου,

Κύριε,

καὶ ἔλεός

σου.

Ἂς

σκιρτήσωμεν

ἀπὸ

χαρᾶν

ἠγαλλιασόμεθα καὶ εὐφράνθημεν ἀγαλλίασιν ὅλας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μας.

καὶ Κύριε, καὶ ἂς σκιρτήσωμεν ἐξ ἀγαλλιάσεως καὶ ἂς εὐφρανθῶμεν καθ’
ὅλας τὰς ἡμέρας μας.

ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις ἡμῶν·
εὐφρανθείημεν
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ἐλέους

89,15

ἀνθ'

ἐταπείνωσας

ὦν

ἡμερῶν 15 Εἴθε νὰ εὐφρανθῶμεν, ἀντὶ τῶν ἡμερῶν, κατὰ τὰς 15 Εἴθε νὰ εὐφρανθῶμεν ἀντὶ τῶν ἡμερῶν, κατὰ τὰς ὁποίας μᾶς

ἡμᾶς,

ἐτῶν

εἴδομεν κακά.

ὧν ὁποίας μᾶς ἐτιμώρησες καὶ μᾶς ἐταπείνωσες, ἀντὶ ἐταπείνωσας, ἀντὶ τῶν ἐτῶν, κατὰ τὰ ὁποῖα εἴδομεν καὶ ἐδοκιμάσαμεν
τῶν ἐτῶν, κατὰ τὰ ὁποῖα ἐδοκιμάσαμεν θλίψεις καὶ θλίψεις καὶ κακοπαθείας.
κακοπαθείας.

89,16 Καὶ ἴδε ἐπὶ τοὺς δούλους σου 16 Κύτταξε μὲ συμπάθειαν τοὺς δούλους σου 16 Καὶ ἴδε εὐσπλάγχνως καὶ συμπαθῶς ἐπὶ τοὺς δούλους σου καὶ ἐπὶ
καὶ ἐπὶ τὰ ἔργα σου καὶ ὁδήγησόν Ἰσραηλίτας, ἰδὲ τὰ πρὸς χάριν αὐτῶν ἔργα τῶν χειρῶν τὰ ἔργα, τὰ ὁποῖα εἰργάσθης πρὸς ἀπελευθέρωσιν τῶν ἐκ τῆς
τους υἱοὺς αὐτῶν,

σου καὶ καθοδήγησε τοὺς ἀπογόνους τοῦ Ἰακὼβ εἰς Αἰγύπτου καὶ πρὸς ἀποκατάστασιν αὐτῶν. Καὶ ὁδήγησον τοὺς υἱούς
δρόμους σωτηρίας.

των εἰς τὴν ὁδὸν τοῦ νόμου σου καὶ εἰς τὴν κληρονομίαν τῶν
ἐπαγγελιῶν σου.

89,17

καὶ

ἔστω

ἡ

λομπρότης 17 Λαμπρὰ ἂς εἶναι καὶ πάλιν ἡ εὐσπλαγχνία, ἡ 17 Καὶ ἂς εἶναι ἡ δόξα τῆς εὐνοίας καὶ τῆς χάριτος καὶ τῆς καλωσύνης

Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐφ' ἡμᾶς, εὔνοια καὶ ἡ καλωσύνη Κυρίου τοῦ Θεοῦ μας εἰς ἡμᾶς. Κυρίου τοῦ Θεοῦ μας ἐφ' ἠμῶν. Καὶ τὰ βιοποριστικά μας ἔργα εὐόδωσέ
καὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν ἡμῶν Εὐόδωσε εἰς καλὴν καὶ πλουσίαν καρποφορίαν τὰ τα, Κύριε, ἵνα ἀποβαίνουν πρὸς ὠφέλειάν μας. Καὶ τὸ ἔργον τῶν
κατεύθυνον ἐφ' ἡμᾶς, καὶ τὸ ἔργα τῶν χειρῶν μας, Κύριε. Κάμε νὰ προοδεύσῃ εἰς χειρῶν μως κατευόδωσέ το καὶ δὸς ἐπιτυχίαν εἰς αὐτό.
ἔργον

τῶν

χειρῶν

ἡμῶν ἐπιτυχίαν τὰ κάθε καλὸν ἔργον τῶν χειρῶν μας.

κατεύθυνον.

ΨΑΛΜΟΣ 90ος
Γιὰ νὰ ἐξαφανιστεῖ ὁ διάβολος, ὅταν παρουσιάζεται σὲ ἄνθρωπο καὶ τὸν τρομάζει
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

90,1 Ο κατοικῶν ἐν βοηθείᾳ τοῦ Εκεῖνος ποὺ εὑρίσκεται, καὶ παραμένει κάτω ἀπὸ τὴν Εκεῖνος ὁ ὁποῖος κατοικεῖ καὶ παραμένει ὑπὸ τὴν βοήθειαν τοῦ
Ὑψίστου, ἐν σκέπῃ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀκατανίκητον βοήθειαν τοῦ Ὑψίστου, αὐτὸς θὰ Ὑψίστου, θὰ διέρχεται τὰς νύκτας του ἀναπαυόμενος ὑπὸ τὴν σκέπην
οὐρανοῦ αὐλισθήσεται.

ἀναπαύεται ἀπὸ τὴν σκέπην τοῦ Θεοῦ του οὐρανοῦ.

καὶ προοτασίαν τοῦ Θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ.

90,2 Ἐρεῖ τῷ Κυρίῳ· ἀντιλήπτωρ 2 Θὰ εἴπῃ καὶ θὰ λέγῃ πρὸς τὸν Κύριον: Σὺ εἶσαι ὁ 2 Θὰ εἴπῃ πρὸς τὸν Κύριον βοηθός μου εἶσαι καὶ καταφύγιόν μου.
μου εἶ καὶ καταφυγή μου, ὁ Θεός βοηθός μου, τὸ καταφύγιόν μου εἰς ὅλην μου τὴν Αὐτὸς εἶναι ὁ Θεός μου, καὶ θὰ ἐλπίζω καθ’ ὅλον τὸν βίον μου εἰς
ζωήν, μάλιστα δὲ εἰς περιπετείας καὶ κινδύνους. αὐτόν.
Αὐτὸς εἶναι ὁ Θεός μου, εἰς τὸν ὁποῖον ἐγὼ στηρίζω
καὶ θὰ στηρίζω τὰς ἐλπίδας μου.
90,3 ὅτι αὐτὸς ρύσεταί σε ἐκ 3 Ἔλπιζε καὶ σὺ εἰς αὐτόν, διότι αὐτὸς θὰ σὲ γλυτώσῃ 3 Ὀρθῶς. Διότι αὐτὸς θὰ σὲ λυτρώσῃ ἀπὸ τὰς δολίας καὶ καταχθονίους
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μου, καὶ ἐλπιῶ ἐπ' αὐτόν,

παγίδος θηρευτῶν καὶ ἀπὸ λόγου ἀπὸ τὰς δολίας παγίδας τῶν πονηρῶν ἐχθρῶν σου, οἱ ἐπιβουλὰς καὶ παγίδας ἐκείνων, ποὺ ἐπιζητοῦν νὰ συλλάβουν ὡς
ταραχώδους·

ὁποῖοι,

ὠσὰν

πανοῦργοι

θηρευταί,

ζητοῦν

νά, θήραμα τὴν ψυχήν σου. Αὐτὸς θὰ σὲ προφυλάξῃ καὶ ἀπὸ λόγον

συλλάβουν τὴν ψυχήν σου. Αὐτὸς θὰ σὲ προφυλάξῃ συκοφαντικόν, ποὺ θὰ σοῦ φέρῃ ταραχὴν καὶ στενοχώριαν.
ἀπὸ δηλητηριώδη λόγια, τὰ ὁποῖα ἀναστατώνουν καὶ
πικραίνουν τὴν ψυχήν.
90,4 ἐν τοῖς μεταφρένοις αὐτοῦ 4 Αὐτός, ἱστάμενος ἐμπρὸς ἀπὸ σέ, θὰ σὲ ὑπερασπίζῃ 4 Διὰ τῶν μεταφρένων καὶ τῶν νώτων αὐτοῦ θὰ σὲ σκεπάζῃ, οἱονεὶ
ἐπισκιάσει

σοι,

καὶ

ὑπὸ

τὰς ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς σου, ὥστε σὺ νὰ εὑρίσκῃς προβάλλων τὸ στῆθος του ὡς ἀσπίδα σου, καὶ ὑπὸ τὴν προστασίαν τῶν

πτέρυγας αὐτοῦ ἐλπιεῖς· ὅπλῳ ἀσφάλειαν
κυκλώσει σε ἡ ἀλήθεια αὐτοῦ.

ὀπίσω ἀπὸ αὐτόν. Κάτω ἀπὸ τὴν πτερύγων του θὰ ἐλπίζῃς ἀσφαλιζόμενος ὑπὸ τὴν κραταιὰν δύναμιν

προστασίαν τῶν πτερύγων του θὰ ἐλπίζῃς εἰς καὶ πρόνοιάν του, ὅπως οἱ μικροὶ νεοσσοὶ ὑπὸ τὰς πτέρυγας τῆς
ἀποτελεσματικὴν βοήθειαν. Ὡσὰν μὲ ἀσπίδα θὰ σὲ ὄρνιθος· ὡς δι' ἀσπίδος θὰ σὲ περιβάλλῃ ὁλόκληρον ἡ φιλαλήθειά του,
περιβάλλῃ ὁλόκληρον ἡ φιλαλήθειά του καὶ ἡ διότι θὰ ἔχῃς ὡς προτείχισμά σου τὴν πεποίθησιν, ὅτι ὁ ὑποσχεθεὶς τὴν
προστασία, τὴν ὁποίαν ἔχει ὑποσχεθῆ.

βοήθειαν καὶ προστασίαν σου εἶναι πιστὸς καὶ ἀληθὴς εἰς τὰς
ἐπαγγελίας του.

90,5 Οὐ φοβηθήσῃ ἀπὸ φόβου 5 Δὲν θὰ φοβηθῇς ἀπὸ κίνδυνον νυκτερινόν, οὔτε 5 Δὲν θὰ φοβηθῇς ἀπὸ κίνδυνον ἐξ ἐχθρῶν ὑπούλων, οἱ ὁποῖοι ἐν
νυκτερινοῦ,

ἀπὸ

πετομένου ἡμέρας,

βέλους ἀπὸ βέλος ποὺ ρίπτεται ἐναντίον σου ἐν καιρῷ καιρῷ νυκτὸς ἐπιπίπτουν κατὰ σοῦ, οὔτε ἀπὸ βέλος ποὺ πετᾷ καὶ
ἡμέρας.

ρίπτεται κατὰ σοῦ ἐν καιρῷ ἡμέρας.

90,6 ἀπὸ πράγματος ἐν σκότει 6 Δὲν θὰ φοβηθῇς ἀπὸ φόβητρον, ποὺ ἐπέρχεται 6 Καὶ γενικῶς δὲν θὰ φοβηθῇς κάθε πρᾶγμα ποὺ κινεῖται καὶ
διαπορευομένου,
συμπτώματος

ἀπὸ κατὰ τὴν νύκτα, οὔτε ἀπὸ κανένα δυσάρεστον περιπατεῖ εἰς τὸ σκότος, καὶ σοῦ δημιουργεῖ ἀφανῆ κίνδυνον, ποὺ δὲν
καὶ

μεσημβρινοῦ.

δαιμονίου γεγονὸς τῆς ἡμέρας, ἢ ἀπὸ δαιμόνιον πονηρόν, ποὺ τὸν βλέπεις μὲ τοὺς σωματικοὺς ὀφθαλμούς, οὔτε ἀπὸ ἀπροσδόκητον
ἐνεργεῖ κατὰ τὴν μεσημβρίαν.

συμβὰν καὶ συναπάντημα, καθὼς καὶ ἀπὸ δαιμόνιον, τὸ ὁποῖον κατὰ
τὴν μεσημβρίαν ἐπενεργεῖ καὶ βλάπτει.

90,7 Πεσεῖται ἐκ τοῦ κλίτους σου 7 Χίλιοι θὰ πέσουν νεκροὶ ἐξ ἀριστερῶν σου καὶ 7 Θὰ πέσουν νεκροὶ εἰς τὸ πλευρόν σου χιλιὰς ἀνθρώπων, καὶ ἐκ
χιλιὰς καὶ μυριὰς ἐκ δεξιῶν σου, χιλιάδες χιλιάδων ἀπὸ τὰ δεξιά σου. Θὰ χάνωνται δεξιῶν σου θὰ πέσῃ ὁλόκληρος μυριάς, πρὸς σὲ ὅμως δὲν θὰ πλησιάσῃ
πρὸς σὲ δὲ οὐκ ἐγγιεῖ

πολυάριθμοι ἄνθρωποι γύρω σου. Ἀλλὰ σὲ οὔτε κἂν ὁ κίνδυνος τοῦ θανάτου.
καὶ θὰ σὲ ἐγγίσῃ τὸ κακόν.

κατανοήσεις

καὶ

ἁμαρτωλῶν ὄψει.

ἀνταπόδοσιν σου,

διὰ

νὰ

βλέπης

πῶς

ἐξολοθρεύονται

οἱ ἀντιλαμβάνεσαι τὸν θανατηφόρον κίνδυνον καὶ τὰς συντελουμένας

ἁμαρτωλοὶ καὶ νὰ δοξάζῃς ἔτσι τὸν δίκαιον Θεόν. ὑπ’ αὐτοῦ καταστροφάς, καὶ θὰ βλέπῃς τὴν ἀνταπόδοσιν καὶ τιμωρίαν
Γεμᾶτος δὲ εὐλάβειαν θὰ ἀναφωνῇς·

τῶν ἁμαρτωλῶν. (Ἡ δευτέρα φωνή)·
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90,8 πλὴν τοῖς ὀφθαλμοῖς σου 8 Διότι σὺ εἶσαι δίκαιος, θὰ ἔχης ἀνοικτὰ τὰ μάτια 8 Ἀλλὰ διὰ τῶν ἰδίων σου ὀφθαλμῶν θὰ παρακολουθῇς καὶ θὰ

90,9 Ὅτι σύ, Κύριε, ἡ ἐλπίς μου· 9 σύ, Κύριε, εἶσαι ἡ ἐλπίς μου· καὶ θὰ ἔχῃς ὡς 9 Διότι, σύ, Κύριε, εἶσαι ἡ ἐλπίς μου. (Ἡ πρώτη φωνή)· Τὸν Ὕψιστον
τὸν Ὕψιστον ἔθου καταφυγήν ἀπάντησιν.
σου.

Τὸν

Κύριον

ἔθεσες

πράγματι

ὡς κατέστησας ἀσφαλὲς καταφύγιόν σου.

καταφύγιόν σου·

90,10 Οὐ προσελεύσεται πρὸς σὲ 10 καὶ δὲν θὰ σὲ πλησιάσουν συμφοραί, καὶ μάστιγες 10 Δὲν θὰ σὲ πλησιάσουν κακὰ καὶ δυστυχίαι καὶ οἱαδήποτε μάστιξ ἢ
κακά, καὶ μάστιξ οὐκ ἐγγιεῖ ἐν τῷ δοκιμασιῶν δὲν θὰ φθάσουν εἰς τὴν κατοικίαν σου.

πληγῇ καὶ ἀσθένεια δὲν θὰ ἐγγίσῃ τὸν τόπον τῆς κατασκηνώσεως καὶ

σκηνώματί σου.

διαμονῆς σου.

90,11 Ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ 11 Διότι ὁ Κύριος θὰ δώσῃ ἐντολὴν εἰς τοὺς ἀγγέλους 11 Διότι θὰ δώσῃ ἐντολὴν ὁ Κύριος εἰς τοὺς ἀγγέλους του διὰ σέ, ὅπως
ἐντελεῖται

περὶ

σοῦ

τοῦ του διὰ σὲ νὰ σὲ προφυλάξουν εἰς ὅλους τοὺς σὲ διαφυλάξουν εἰς πάσας τὰς ὁδοὺς καὶ ἐνεργείας σου.

διαφυλάξαι σε ἐν πάσαις ταῖς δρόμους τῆς ζωῆς σου.
ὁδοῖς σου·
90,12

ἐπὶ

χειρῶν

ἀροῦσί

σε, 12 Θὰ σὲ ἀναλάβουν οἱ ἄγγελοι εἰς τὰ χέρια των καὶ 12 Ἐπὶ τῶν χειρῶν των θὰ σὲ σηκώσουν, μὴ τύχη ποτὲ καὶ

μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον θὰ σὲ καθοδηγοῦν, ὥστε οὔτε τὸ ἕνα σου πόδι νὰ μὴ προσκρούσῃς τὸν πόδα σου εἰς λίθον τινὰ καὶ σκοντάψῃς.
τὸν πόδα σου·

σκοντάψῃ εἰς κανένα λίθον.

90,13 ἐπὶ ἀσπίδα καὶ βασιλίσκον 13 Θὰ πατήσῃς ἄφοβα ἐπάνω εἰς δηλητηριώδεις 13 Ἐπὶ ὄφεων δηλητηριωδῶν, ὁποῖοι εἶναι ἡ ἀσπὶς καὶ ὁ βασιλίσκος, θὰ
ἐπιβήσῃ

καὶ

καταπατήσεις ὄφεις, ὅπως εἶναι ἡ ἀσπὶς καὶ ὁ βασιλίσκος, καὶ θὰ ἐπιβαίνῃς περιπατῶν, χωρὶς νὰ πάθῃς τίποτε, καὶ θὰ καταπατῇς

λέοντα καὶ δράκοντα.

καταπατήσῃς λέοντα καὶ δράκοντα, χωρὶς κανένα λέοντα καὶ δράκοντα ἀφόβως καὶ ἀβλαβῶς. Ὄχι μόνον ἀπὸ κάθε
ἀπὸ τὰ θηρία αὐτὰ νὰ σὲ βλάψῃ.

ἐμπόδιον καὶ δυσχέρειαν θὰ ἀπαλλάσσουν οἱ ἄγγελοι τὴν πορείαν
σου, Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς μεγαλυτέρους κινδύνους θὰ σὲ προφυλάττουν.

90,14 Ὅτι ἐπ' ἐμὲ ἤλπισε, καὶ 14 Ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς διακηρύσσει καὶ λέγει· Ἐπειδὴ ὁ 14 Διότι ἐστήριξε τὴν ἐλπίδα του ἐπ’ ἐμοῦ, λέγει ὁ Κύριος· καὶ δι' αὐτὸ
ρύσομαι αὐτόν· σκεπάσω αὐτόν, δοῦλος μου ἐστήριξεν εἰς ἐμὲ τὰς ἐλπίδας του, ἐγὼ θὰ καὶ θὰ τὸν ἐλευθερώνω· θὰ τὸν σκεπάζω καὶ θὰ τὸν προστατεύω, διότι
ὅτι ἔγνω τὸ ὄνομά μου.

τὸν γλυτώσω ἀπὸ κάθε κίνδυνον. Θὰ τὸν σκεπάσω μὲ πλήρη ἐπίγνωσιν καὶ πίστιν ἐπικαλεῖται τὸ ὄνομά μου.
μὲ τὴν προστασίαν μου, διότι αὐτὸς ἐγνώρισε καὶ
ἐδόξασε τὸ ὄνομά μου.

90,15 Κεκράξεται πρός με, καὶ 15 Θὰ κράξη διὰ τῆς προσευχῆς του πρὸς ἐμὲ καὶ ἐγὼ 15 Θὰ φωνάζῃ πρὸς ἐμὲ διὰ θερμῆς καὶ ἐντόνου προσευχῆς καὶ θὰ τὸν
ἐπακούσομαι αὐτοῦ, μετ' αὐτοῦ θὰ κάμω δεκτὴν τὴν προσευχήν του. Θὰ εὑρεθῶ ἀκούω εὐμενῶς· θὰ εἶμαι μαζί του κατὰ τὰς θλίψεις αὐτοῦ· θὰ τὸν
καὶ δοξάσω αὐτόν.

Θὰ τὸν βγάλω ἀπὸ τὰς δοκιμασίας καὶ περιπετείας
καὶ θὰ τὸν δοξάσω ἀκόμη περισσότερον.

90,16

Μακρότητα

ἡμερῶν 16 Θὰ χαρίσω εἰς αὐτὸν μακρότητα ἡμερῶν καὶ θὰ 16 Θὰ τὸν γεμίσω μὲ μακρὰς ἡμέρας χαρίζων εἰς αὐτὸν μακροζωΐαν,
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εἰμι ἐν θλίψει· ἐξελοῦμαι αὐτὸν παρὰ τὸ πλευρόν του εἰς τὰς θλίψεις τῆς ζωῆς του. ἐλευθερώνω ἀπὸ τὰς δυσκολίας καὶ τὰ δεινὰ καὶ θὰ τὸν δοξάζω.

ἐμπλήσω αὐτὸν καὶ δείξω αὐτῷ τοῦ δεικνύω καθ' ὅλον τὸν μακρὸν βίον του τὴν καὶ θὰ δεικνύω πρὸς αὐτὸν καθ’ ὅλον τὸν μακρὸν βίον του τὴν
τὸ σωτήριόν μου.

σωτηρίαν μου.

σωτηρίαν μου.

ΨΑΛΜΟΣ 91ος
Γιὰ νὰ δώσει ὁ Θεὸς σύνεση στοὺς ἀνθρώπους, γιὰ νὰ προκόπτουν πνευματικά
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

91,1 Αγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι Εὐχάριστον καὶ ὠφέλιμον εἶναι, εἰς ἐμὲ νὰ δοξάζω σὲ Επωφελὲς ἅμα καὶ γλυκύ, καλὸν καὶ πρέπον εἶναι νὰ δοξολογῇ τις τὸν
τῷ Κυρίῳ καὶ ψάλλειν τῷ ὀνόματί τὸν Κύριον καὶ νὰ ὑμνολογῶ τὸ πάντιμον ὄνομά σου, Κύριον καὶ να ψάλλῃ ὕμνον εἰς τιμὴν τοῦ ὀνόματός σου, Ὕψιστε,
σου, Ὕψιστε,

ὦ Ὕψιστε.

91,3 τοῦ ἀναγγέλλειν τὸ πρωῒ τὸ 3 Νὰ διαλαλῶ ἡμέραν καὶ νύκτα τὴν εὐσπλαγχνίαν 3 διὰ νὰ διακηρύττῃ καὶ ἀναγγέλλῃ ἀνὰ τὸν κόσμον καθ’ ἑκάστην
ἔλεός σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου σου, τὴν φιλαλήθειάν σου καὶ τὴν ἀξιοπιστίαν σου πρωΐαν τὸ ἔλεος καὶ τὴν εὐσπλαγχνίαν σου, καὶ κατὰ τὴν νύκτα τὴν
κατὰ νύκτα

εἰς τὰς ὑποσχέσεις σου.

ἀξιοπιστίαν καὶ φιλαλήθειαν, τὴν ὁποίαν δεικνύεις ἐν τῇ τηρήσει τῶν
ὑποσχέσεών σου.

91,4 ἐν δεκαχόρδῳ ψαλτηρίῳ μετ' 4 Μὲ ψαλτήριον δεκάχορδον, μὲ ᾆσμα τὸ ὁποῖον θὰ 4 Νὰ συνοδεύῃ δὲ τὸν διὰ τῆς φωνῆς του ψαλλόμενον ὕμνον μὲ
ᾠδῆς ἐν κιθάρᾳ.

τὸ συνοδεύῃ ἡ κιθάρα,

δεκάχορδον ψαλτήριον, μὲ ἔντεχνον ἁρμονίαν διὰ κιθάρας.

91,5 Ὅτι εὔφρανάς με, Κύριε, ἐν 5 διότι σύ, Κύριε, μοῦ δίδεις χαρὰν καὶ εὐφροσύνην, 5 Διότι μὲ ηὔφρανας, Κύριε, μὲ τὰ ποιήματά σου καὶ ἀπὸ τὰ ἐν τῇ
τοῖς ποιήμασί σου, καὶ ἐν τοῖς μὲ γεμίζεις ἀγαλλίασιν μὲ τὰ θαυμαστὰ ἔργα τῶν ἱστορίᾳ τῶν ἀνθρώπων ἔργα τῶν χειρῶν σου καὶ τῆς προνοίας σου
ἔργοις

τῶν

χειρῶν

σου χειρῶν σου.

πληροῦμαι ἱκανοποιήσεως καὶ ἀγαλλιάσεως.

ἀγαλλιάσομαι.
91,6 Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, 6 Πόσον μεγαλειώδη καὶ ἀξιοθαύμαστα εἶναι, Κύριε, 6 Πόσον μεγάλα καὶ θαυμαστὰ εἶναι τὰ ἔργα σου, Κύριε· καθ'
Κύριε· σφόδρα ἐβαθύνθησαν οἱ τὰ ἔργα σου! Βαθεῖς καὶ ἀνεξερεύνητοι εἶναι οἱ ὑπερβολὴν βαθεῖαι καὶ ἀνεξερεύνητοι εἶναι αἱ σκέψεις καὶ οἱ σοφοί σου
διαλογισμοί σου.

διαλογισμοί σου καὶ αἱ ἀποφάσεις σου.

τρόποι, κατὰ τοὺς ὁποίους κυβερνᾷς τὴν ζωὴν τῶν ἀνθρώπων.

91,7 Ἀνήρ ἄφρων οὐ γνώσεται, 7 Ἄνθρωπος ὅμως, τὸν ὁποῖον ὁ ἁμαρτωλὸς βίος 7 Ἄνθρωπος, τὸν ὁποῖον ὁ ὑλόφρων βίος κατέστησε ἄφρονα, δὲν
ἔκαμεν

ἄφρονα,

δὲν

ἠμπορεῖ

νὰ

γνωρίσῃ

τὰ δύναται νὰ γνωρίσῃ τὰ θαυμάσιά σου ταῦτα, καὶ ἐκεῖνος ποὺ στερεῖται

θαυμάσια αὐτὰ ἔργα σου. Καὶ ἀσύνετος, ἐξ αἰτίας τοῦ τῆς φρονήσεως, τὴν ὁποίαν ὁ φόβος σου ἐμπνέει καὶ εἶναι ὡς ἐκ τούτου
σκοτισμοῦ τῆς ἁμαρτίας, δὲν εἶναι εἰς θέσιν νὰ τὰ ἀσύνετος, δὲν δύναται νὰ ἐννοήσῃ αὐτά.
κατανοήσῃ.
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καὶ ἀσύνετος οὐ συνήσει ταῦτα.

91,8 Ἐν τῷ ἀνατεῖλαι ἁμαρτωλοὺς 8 Οἱ ἀσύνετοι ἁμαρτωλοὶ φυτρώνουν ταχέως καὶ 8 Ὅταν οἱ ἀμαρτωλοὶ εὐτυχοῦν καὶ ἐκβλαστάνουν ταχέως καὶ
ὡσεὶ χόρτον καὶ διέκυψαν πάντες αὐξάνουν καὶ ἀνθοφοροῦν, ὠσὰν τὸν χόρτον. Ὅλοι οἱ ἀφθόνως ὡς ὁ χόρτος, καὶ ὅταν ὡς ἄνθος ἐκφύωνται ἐκ τῆς γῆς καὶ
οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν, ὅπως ἐργάται τῆς ἀνομίας σηκώνουν τὴν κεφαλὴν καὶ γίνωνται περιφανεῖς ὅλοι ὅσοι ἐργάζονται τὴν ἀνομίαν, μὴ λησμονῇς
ἂν ἐξολοθρευθῶσιν εἰς τὸν αἰῶνα ὑψώνονται· ματαίως ὅμως, διότι τὸ κατάντημά των ὅτι τοῦτο γίνεται διὰ νὰ ἐξολοθρευθοῦν καὶ ἐξοντωθοῦν διὰ παντός,
τοῦ αἰῶνος.

θὰ εἶναι ὁ αἰώνιος ὄλεθρος.

εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.

91,9 Σὺ δὲ Ὕψιστος εἰς τὸν αἰῶνα, 9 Σὺ ὅμως, Κύριε, παραμένεις ὁ μόνος Ὕψιστος Θεὸς 9 Σὺ ὅμως, Κύριε, κάθησαι ἐν οὐρανοῖς ἐπὶ θρόνου ὑψηλοῦ ἐν ἰσχύϊ τὰ
Κύριε·

εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

πάντα κυβερνῶν. Καὶ παραμένεις Ὕψιστος εἰς τὸν αἰῶνα.

91,10 ὅτι ἰδοὺ οἱ ἐχθροί σου, Κύριε, 10 Ἰδού, οἱ ἐχθροί σου, Κύριε, τὸ πιστεύω καὶ τὸ 10 Διότι ἰδοὺ οἱ ἐχθροί σου, Κύριε· ἰδοὺ οἱ ἐχθροί σου θὰ ἐξαφανισθοῦν,
ἰδοὺ οἱ ἐχθροί σου ἀπολοῦνται, διακηρύττω, ἰδοὺ οἱ ἐχθροί σου ὁπωσδήποτε θὰ καὶ θὰ διασκορπισθοῦν ὅλοι ὅσοι ἐργάζονται τὴν ἀνομίαν.
καὶ διασκορπισθήσονται πάντες καταστραφοῦν καὶ θὰ διασκορπισθοῦν ἀνὰ τὰ
οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν,
91,11

καὶ

ὑψωθήσεται

διάφορα σημεῖα ὅλοι, ὅσοι ἐργάζονται τὴν ἀνομίαν.
ὡς 11 Ἐξ ἀντιθέτου ἡ ἰδική μου ὅμως δύναμις θὰ ὑψωθῇ, 11 Τουναντίον δὲ ἐμοῦ θὰ ὑψωθῇ ἀήττητος ἡ ἰσχύς μου, σὰν τὴν

μονοκέρωτος τὸ κέρας μου καὶ τὸ θὰ ἐνισχυθῇ, ὅπως τοῦ ἰσχυροῦ μονρκέρωτος, καὶ τὰ δύναμιν ἀγρίου ζώου, ἥτις ἐπὶ του ἑνὸς καὶ μόνου κέρατός του
γῆράς μου ἐν ἐλαίῳ πιόνι·

γηράματά μου, χάρις εἰς τὰς ἰδικάς σου δωρεάς, θὰ συγκεντροῦται, καὶ τὸ γῆρας μου θὰ διατηρηθῇ θαλερὸν διὰ τῶν θείων
εἶναι θαλερά, ὅπως τὸ σῶμα ποὺ ἀλείφεται μὲ παχὺ σου χαρίτων, τὰς ὁποίας ὡς ἁγνὸν καὶ νωπὸν ἔλαιον θὰ ἐκχύνῃς εἰς
ἔλαιον.

ἐμέ.

91,12 καὶ ἐπεῖδεν ὁ ὀφθαλμός μου 12 Τὸ μάτι μου θὰ ἰδῇ μὲ δικαίαν ἰκανοποίησιν τὸν 12 Καὶ εἶμαι βέβαιος, ὅτι θὰ ἐπίδῃ ὁ ὀφθαλμός μου μεθ' ἰκανοποιήσεως
ἐν τοῖς ἐχθροῖς μου, καὶ ἐν τοῖς ὄλεθρον τῶν ἐχθρῶν μου καὶ τὸ αὐτί μου θὰ ἀκούσῃ ἐπὶ τῶν ἐχθρῶν μου, καὶ θὰ ἀκούσῃ τὸ οὖς μου πραγματοποιούμενον
ἐπονισταμένοις

ἐπ'

ἐμὲ τὴν τιμωρίαν τῶν πονηρῶν ἐχθρῶν μου, οἱ ὁποῖοι τὸν πόθον μου διὰ τοὺς ἐξεγειρομένους καὶ ἐπαναστατοῦντας κατ'

πονηρευομένοις ἀκούσεται τὸ οὖς ἐπαναστατοῦν ἐναντίον μου.

ἐμοῦ πονηρευομένους.

μου.
91,13 Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει, 13 Ὅμως ὁ δίκαιος ἄνθρωπος θὰ ἀνθίζῃ πάντοτε, 13 Ὁ δίκαιος θὰ ἀνθήσῃ ὡς ὁ ἀειθαλὴς καὶ μηδέποτε μαραινόμενος
ὡσεὶ ἡ κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ ὅπως ὁ φοῖνιξ· θὰ αὐξηθῇ καὶ θὰ πληθυνθῇ, ὅπως τὰ φοῖνιξ, ὡς ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ ὑπερύψηλος καὶ πολύρριζος κέδρος θὰ
πληθυνθήσεται.

κέδρα τοῦ Λιβάνου.

αὐξηθῇ. Οὕτω θαλερὸς καὶ εὐτυχὴς θὰ παραμένῃ ὁ εὐσεβὴς καὶ
δίκαιος.

Κυρίου, ἐν ταῖς αὐλαῖς τοῦ Θεοῦ τὰς ἱερὰς αὐλὰς τοῦ Θεοῦ μου, θὰ ἀνθίζουν καὶ θὰ θὰ καρποφορήσουν εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ Θεοῦ μας, ἐνταῦθα μὲν
ἡμῶν ἐξανθήσουσιν·

καρποφοροῦν τὰς ἀρετάς.

καρποφοροῦντες τὴν ἀρετήν, ἐν ταῖς οὐρανίαις δὲ αὐλαῖς ἀπολαύοντες
τῶν καρπῶν ταύτης.
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91,14 Πεφυτευμένοι ἐν τῷ οἴκῳ 14 Φυτευμένοι οἱ δίκαιοι εἰς τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου, εἰς 14 Φυτευμένοι οἱ δίκαιοι εἰς τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου θὰ ἐξανθήσουν καὶ

91,15

ἔτι

πληθυνθήσονται

γήρει

πιόνι

καὶ

ἐν 15 Καὶ εἰς τὸ βαθὺ ἀκόμη γῆρας των θὰ προκόπτουν 15 Ἀκόμη καὶ κατὰ τὸ βαθὺ καὶ ἔσχατον γῆρας των θὰ προκύπτουν καὶ

εὐπαθοῦντες εἰς ἀρετὴν καὶ καλὰ ἔργα, θὰ εἶναι θαλεροὶ καὶ θὰ καρποφοροῦν ὑπεραφθόνως καὶ θὰ εἶναι θαλεροὶ καὶ ἀκμαῖοι διὰ

ἔσονται τοῦ ἀναγγεῖλαι

ἀκμαῖοι, διὰ νὰ ἀναγγέλλουν πάντοτε τὰ μεγαλεῖα νὰ ἀναγγέλλουν καὶ διακηρύττουν,
τοῦ Θεοῦ.

91,16 ὅτι εὐθὺς Κύριος ὁ Θεὸς 16 Διότι ὁ Κύριος ὁ Θεός μας εἶναι δίκαιος καὶ εὐθὺς 16 ὅτι εἶναι δίκαιος καὶ εὐθὺς ὁ Κύριος καὶ Θεός μας καὶ δὲν ὑπάρχει
ἡμῶν καὶ οὐκ ἔστιν ἀδικία ἐν καὶ δὲν ὑπάρχει εἰς αὐτὸν καμμία ἀδικία.

ἀδικίᾳ ἐν αὐτῷ.

αὐτῷ.

ΨΑΛΜΟΣ 92ος
Γιὰ νὰ προφυλάξει ὁ Θεὸς τὸ πλοῖο, ὅταν κινδυνεύει ἀπὸ μεγάλη φουρτούνα στὴ θάλασσα (ἔριχνε δὲ καὶ ἁγιασμένο νερὸ στὰ τέσσερα σημεῖα τοῦ πλοίου).
Αρχαίο Κείμενο
92,1

Ο

Κύριος

εὐπρέπειαν·

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

ἐβασίλευσεν, Ο Κύριος, ὁ μόνος καὶ ὕψιστος Βασιλεὺς τοῦ οὐρανίου Ο Κύριος, συντελέσας τὴν δημιουργίαν του καὶ ὑποτάξας τὰ πάντα εἰς
ἐνεδύσατο, καὶ ἐπιγείου κόσμου, ἐνεδύθη μεγαλοπρέπειαν καὶ ἑαυτόν,

ἐβασίλευσεν

ἐνεδύθη

μεγαλοπρεπῆ

καὶ

ἔνδοξον

ἐνεδύσατο Κύριος, δύναμιν καὶ δόξαν· ἐφόρεσε καὶ ἔζωσε γύρω ἀπὸ τὴν μέσην του μεγαλειότητα, ἐνεδύθη, ὁ Κύριος, δύναμιν καὶ περιεζώσθη ἀντὶ
περιεζώσατο·

καὶ

γὰρ ἀκατανίκητον

ἐστερέωσε τὴν οἰκουμένην, ἥτις ἀνθρώπων
οὐ σαλευθήσεται.

δύναμιν

του.

Διότι

εἰς

ὑπεράσπισιν

τῶν σπάθης ταύτην, διὰ νὰ ὑπερασπίζῃ τὸν λαόν του. Ἐβασίλευσε

ἐστερέωσε

τὴν κραταιῶς καὶ ἀκατανικήτως, καθὼς ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸ ὅτι

αὐτὸς

οἰκουμένην, ἡ ὁποία δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ σαλευθῇ ἐστερέωσε τὴν οἰκουμένην, ἡ ὁποία θὰ παραμείνῃ ἀσάλευτος.
ἀπὸ τὴν θέσιν της.

92,2 Ἔτοιμος ὁ θρόνος σου ἀπὸ 2 Ὁ ἔνδοξος βασιλικός σου θρόνος, Κύριε, εἶναι 2 Ἑδραῖος καὶ ἀδιάσειστος εἶναι ὁ θρόνος σου ἀνέκαθεν καὶ ἀπὸ τότε
τότε ἀπὸ τοῦ αἰῶνος σὺ εἶ.

ἀσάλευτος καὶ αἰώνιος. Ἀπὸ τότε ποὺ ἐδημιουργεῖτο ὁ ποὺ ἐδημιουργεῖτο ἐκ τοῦ μηδενὸς ὁ κόσμος· ἀπὸ τῆς ἀνάρχου καὶ
κόσμος, πρὸ πάντων τῶν αἰώνων, σὺ ὡς ἄναρχος Θεὸς ἀχρόνου αἰωνιότητος ὑπάρχεις Σύ.
ὑπάρχεις.

92,3 Ἐπῇραν οἱ ποταμοί, Κύριε, 3
αὐτῶν·

οἱ

ποταμοὶ

ἀροῦσιν

ἐπιτρίψεις αὐτῶν.

οἱ

Οἱ

ἑκάστοτε

πλημμυροῦντες

ποταμοί,

Κύριε, 3 Ἀνύψωσαν οἱ ποταμοί, ὁ Νεῖλος καὶ ὁ Εὐφράτης καὶ οἱ ὑπ’ αὐτῶν

φωνὰς ὕψωσαν τὴν βοὴν τῶν ὑδάτων των, ὕψωσαν καὶ τὰς σημαινόμενοι εἰδωλολατρικοὶ λαοί, ἀνύψωσαν, Κύριε, οἱ ποταμοὶ τὴν
ποταμοὶ φωνάς των. Θα σηκώσουν ὑψηλὰ τὰ θραυόμενα θορυβώδη βοήν των, ὁρμῶντες κατὰ τῆς ἁγίας πόλεώς σου καὶ τοῦ
κύματά των καὶ θὰ προκαλοῦν θόρυβον μὲ τὰ θεοκρατικοῦ βασιλείου της. Θὰ σηκώσουν ὑψηλὰ οἱ ποταμοὶ τὰ μετὰ
ἐξορμῶντα καὶ πλημμυρίζοντα ὕδατα αὐτῶν.

πολλοῦ πατάγου θραυόμενα κύματά των καὶ θὰ προκαλοῦν θόρυβον
μὲ τὰ ἐφορμῶντα ἄφθονα ὕδατά των.
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ἐπῇραν

92,4

Ἀπὸ

φωνῶν

πολλῶν

ὑδάτων 4 Ἀξιοθαύμαστος εἶναι ὁ ρόχθος τῶν ὑψουμένων 4 Θαυμαστὰ εἶναι τὰ ἀγρίως μυκώμενα κύματα τῆς θαλάσσης καὶ ἡ ἐκ

θαυμαστοὶ

μετεωρισμοὶ

τῆς

οἱ κυμάτων

εἰς

τὴν

τρικυμισμένην

θάλασσαν. τῆς θραύσεώς των βοή, ἀλλ’ ἀσυγκρίτως θαυμαστὸς ὁ Κύριος, ὁ εἰς τὰ

θαλάσσης, Περισσότερον ὅμως ἄξιος παντὸς θαυμασμοῦ εἶναι ὁ ὕψη τοῦ οὐρανοῦ ἔχων τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ὑπερκείμενος πάντων.

θαυμαστὸς ἐν ὑψηλοῖς ὁ Κύριος. Κύριος, ὁ ὁποῖος κατοικεῖ εἰς τὰ ὕψη τῶν οὐρανῶν.
92,5

Τὰ

μαρτύριά

σου 5 Οἱ λόγοι σου, τοὺς ὁποίους ἀπ' ἀρχῆς καὶ τῶν 5 Αἱ περὶ σοῦ διὰ τῶν παλαιῶν προφητῶν σου κηρυχθεῖσαι μαρτυρίαι

ἐπιστώθησαν σφόδρα· τῷ οἴκῳ προφητῶν σου διελάλησες, ἀπεδείχθησαν ἀπὸ τὰ ἀπεδείχθησαν διὰ τῶν πραγμάτων ἐξόχως ἀξιόπιστοι. Εἰς τὸν οἶκον
σου πρέπει ἁγίασμα, Κύριε, εἰς πράγματα ἀπολύτως ἀξιόπιστοι. Εἰς τὸν ἱερὸν ναόν σου ἁρμόζει, Κύριε, νὰ εἶναι ἱερὸς καὶ νὰ παραμένῃ ἀμόλυντος καὶ
μακρότητα ἡμερῶν.

σου Κύριε, ἁρμόζει ἡ ἁγιότης καὶ ἡ καθαρότης ἅγιος πάντοτε καὶ εἰς μακρὰς καὶ ἀτελευτήτους ἡμέρας. Ἅγιοι μόνον
πάντοτε, ὅπως καὶ ἡ ἁγιότης ὅλων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι πρέπει νὰ εἰσέρχωνται ἐν αὐτῷ καὶ νὰ μὴ μολύνεται ποτὲ ὑπὸ
εἰσέρχονται εἱς αὐτόν.

προσκυνητῶν βεβήλων.

ΨΑΛΜΟΣ 93ος
Γιὰ νὰ φωτίσει ὁ Θεὸς τοὺς ἄτακτους ἀνθρώπους, ποὺ δημιουργοῦν θέματα στὸ ἔθνος καὶ ἀναστατώνουν τὸν λαὸ καὶ τὸν ταλαιπωροῦν μὲ ἀκαταστασίες καὶ
φαγωμάρες.
Αρχαίο Κείμενο
93,1

Θεὸς

ἐκδικήσεων

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

Κύριος, Ο Θεὸς καὶ Κύριος εἶναι ὁ δίκαιος κριτής, ὁ τιμωρῶν Θεὸς ἐκδικητὴς καὶ τιμωρὸς τῆς ἁμαρτίας εἶναι ὁ Κύριος· ὁ Θεός, ὁ

ἐκδικήσεων ἐπαρρησιάσατο.

τὸν κακόν, βραβεύων καὶ περιφρουρῶν τὸν δίκαιον. Ὁ ὁποῖος ἐκδικεῖται καὶ τιμωρεῖ μὲ ἀκατανίκητον ἰσχὺν καὶ μὲ πᾶσαν
Θεὸς τῶν δικαίων ἀποφάσεων κατέστησε καὶ καθιστᾷ δικαιοσύνην τὰ φαῦλα, ἐνεφανίσθη μετὰ δόξης καὶ δυνάμεως.
πάντοτε ὁλοφάνερον τὴν παρουσίαν του.

93,2 Ὑψώθητι ὁ κρίνων τὴν γῆν, 2 Σύ, ὁ κριτὴς τῆς οἰκουμένης, ὑψώθητι ὑπεράνω ἀπὸ 2 Σύ, ποὺ εἶσαι κριτῆς τῶν κατοίκων τῆς γῆς, κατάδειξον εἰς ὅλους τὸ
ἀπόδος

ἀνταπόδοσιν

ὑπερηφάνοις.

τοῖς ὅλους, δίκασε, δῶσε τὴν πρέπουσαν ἀνταπόδοσιν εἰς ὕψος τῆς δυνάμεως καὶ κυριαρχίας σου, καὶ ἀνταπόδοσιν εἰς τοὺς
τοὺς ὑπερηφάνους.

ὑπερηφάνους τὴν ἁρμόζουσαν εἰς αὐτοὺς ἀνταπόδοσιν καὶ τιμωρίαν.

93,3 Ἕως πότε ἁμαρτωλοί, Κύριε, 3 Διότι ἕως πότε, Κύριε, οἱ ἀμετανόητοι ἀσεβεῖς, οἱ 3 Ἕως πότε οἱ ἁμαρτωλοί, Κύριε, ἕως πότε οἱ ἁμαρτωλοὶ θὰ
ἕως πότε ἁμαρτωλοὶ καυχήσονται, ἀμετανόητοι ἁμαρτωλοὶ θὰ ἀλαζονεύωνται καὶ θὰ καυχῶνται διὰ τὰ μυσαρά των ἔργα;
93,4 φθέγξονται καὶ λαλήσουσιν 4 Ἕως πότε μὲ κομπασμὸν καὶ ἀναίδειαν θὰ 4 Ἕως πότε θὰ ἀνοίγουν ἀπύλωτον τὸ στόμα των καὶ θὰ λαλοῦν
ἀδικίαν,

λαλήσουσι

πάντες

ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν;

οἱ ἀποφαίνωνται; Θὰ λαλοῦν καὶ θὰ ὑποστηρίζουν τὴν ἀσυστόλως καὶ ἀλαζονικῶς, θὰ λαλοῦν παρορμῶντες ἀλλήλους ὅλοι
ἀδικίαν; Ἕως πότε μὲ τὰ ἀδιάκριτα στόματα θὰ οἱ ἔχοντες ἔργον νὰ ἀθετοῦν τὸν νόμον σου;
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καυχῶνται;

διαφημίζουν οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν τὰς ἀδικίας
των;
93,5

Τὸν

λαόν

σου,

ἐταπείνωσαν

Κύριε, 5 Αὐτοὶ τὸν ἰδικόν σου λαὸν τὸν ἐξηυτέλισαν, τὴν 5 Τὸν λαόν σου, Κύριε, ὑπέβαλαν εἰς ἐξευτελιστικὰς ταπεινώσεις καὶ

καὶ

τὴν ἰδικήν σου κληρονομίαν τὴν ἐκακοποίησαν,

κληρονομίαν σου ἐκάκωσαν,
93,6

χήραν

ἀπέκτειναν,

καὶ
καὶ

εἰς

τὴν

κληρονομίαν

σου

ἐπήγαγον

πολλὰς

κακώσεις

καὶ

καταπιέσεις.

ὀρφανὸν 6 διότι τὴν χήραν καὶ τὸ ὀρφανὸν ἐθανάτωσαν καὶ 6 Τὴν χήραν καὶ τὸν ὀρφανὸν ἐθανάτωσαν καὶ τὸν προσελκυοθέντα
προσήλυτον τοὺς προσηλύτους ἐφόνευσαν.

ἐφόνευσαν

ἐκ τῆς εἰδωλολατρίας εἰς τὴν ἐπίγνωσίν σου ἀξιοσυμπάθητον ξένον
ἐφόνευσαν.

93,7 καὶ εἶπαν· οὐκ ὄψεται Κύριος, 7 Καὶ εἴπαν· Δὲν θὰ ἴδῃ ὁ Κύριος τὰ ἐγκλήματά μας. Ὁ 7 Καὶ εἶπαν· δὲν θὰ ἴδῃ τὰ ἀδικήματά μας ὁ Κύριος, οὔτε θὰ
οὐδὲ συνήσει ὁ Θεὸς τοῦ Ἰακώβ.

Θεὸς τῶν ἀπογόνων τοῦ ᾿Ιακὼβ δεν θὰ ἐννοήσῃ, τὶ ἀντιληφθῇ τί κάμνομεν ὁ Θεὸς τοῦ Ἰακώβ.
ἡμεῖς διαπράττομεν.

93,8 Σύνετε δή, ἄφρονες ἐν τῷ 8 Ὦ ἄφρονες ἀσεβεῖς μεταξὺ τοῦ λαοῦ τούτου, 8 Συνετίσθητε λοιπὸν ὅσοι μεταξὺ τοῦ λαοῦ εἶσθε ἄφρονες καὶ
λαῷ, καί, μωροί, ποτὲ φρονήσατε. συνετισθῆτε λοιπόν. Σεῖς οἱ μωροὶ βάλετε ἐπὶ τέλους σκέπτεσθε τοιαῦτα· καὶ ὅσοι εἶσθε ἀνόητοι καὶ μωροί, βάλετε ἐπὶ
μυαλὸ καὶ γνῶσιν.

τέλους γνῶσιν.

93,9 Ὁ φυτεύσας τὸ οὖς οὐχὶ 9 Αὐτός, ὁ ὁποῖος ἐφύτευσεν εἰς τὴν κεφαλήν μας τὸ 9 Αὐτὸς ποὺ ἐφύτευσεν εἰς τὴν κεφαλήν μας τὸ οὖς, μὲ τὸ ὁποῖον
ἀκούει;

Ἢ

ὁ

πλάσας

ὀφθαλμὸν οὐχὶ κατανοεῖ;

τὸν αὐτί, δὲν ἀκούει; Αὐτός, ὁ ὁποῖος ἔπλασε τὸν ἡμεῖς τὰ πλάσματά του ἀκούομεν, εἶναι ποτὲ δυνατὸν νὰ μὴ ἀκούῃ;
ὀφθαλμόν, ὥστε νὰ βλέπωμεν, δὲν βλέπει καὶ δὲν Ἢ ἐκεῖνος ποὺ ἔπλασε τὸν ὀφθαλμόν, εἶναι δυνατὸν νὰ μὴ βλέπῃ
ἐννοεῖ τί συμβαίνει;

93,10

Ὁ

παιδεύων

ἔθνη

καὶ νὰ μὴ ἀντιλαμβάνεται τὰ συμβαίνοντα;

οὐχὶ 10 Αὐτός, ποὺ παιδαγωγικῶς ἀνέκαθεν τιμωρεῖ τὰ 10 Ὁ τιμωρῶν διὰ τῆς παιδαγωγικῆς του μάστιγος τοὺς ἐθνικοὺς καὶ

ἐλέγξει; Ὁ διδάσκων ἄνθρωπον ἁμαρτάνοντα εἰδωλολατρικὰ ἔθνη, δὲν θὰ ἐλέγξῃ καὶ εἰδωλολάτρας, εἶναι δυνατὸν νὰ μὴ ἐλέγξῃ τὴν παρανομίαν ἐν τῷ
γνῶσιν;

τὸν ἰσραηλιτικὸν λαόν; Ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος διδάσκει Ἰσραὴλ καὶ νὰ παραμείνῃ ἀδιάφορος, ὅταν ὁ ἔγγραφος Νόμος του
τοὺς ἀνθρώπους τὴν γνῶσιν, εἶναι δυνατὸν νὰ μὴ ἔχῃ ἀθετῆται; Εἶναι δυνατὸν ὁ διδάσκων εἰς τὸν ἄνθρωπον τὴν γνῶσιν
γνῶσιν τῶν ὅσων συμβαίνουν;

νὰ στερῆται ὁ ἴδιος αὐτὴν καὶ νὰ ἀγνοῇ τί εἰς τὴν δημιουργίαν του
συμβαίνει;

Κύριος

γινώσκει

τοὺς 11 Ὁ Κύριος γνωρίζει ὅτι οἱ συλλογισμοὶ καὶ αἱ 11 Ὁ Κύριος γνωρίζει καλὰ τὰς σκέψεις καὶ τοὺς συλλογισμοὺς τῶν

διαλογισμοὺς τῶν ἀνθρώπων ὅτι ἀποφάσεις τῶν ἀνθρώπων εἶναι πλανημέναι, μωραὶ ἀνοήτων
εἰσὶ μάταιοι.

καὶ ἁμαρτωλαί.

τούτων

ἀνθρώπων,

ὅτι

εἶναι

μάταιοι

καὶ

μωροί,

στηριζόμενοι εἰς τὸ ψεῦδος καὶ τὴν πλάνην.

93,12 Μακάριος ὁ ἄνθρωπος, ὃν ἂν 12 Τρισευτυχισμένος εἶναι ὁ ἄνθρωπος, τὸν ὁποῖον σύ, 12 Ἀντιθέτως πρὸς αὐτοὺς εἶναι μακάριος ὁ ἄνθρωπος, τὸν ὁποῖον
παιδεύσῃς,

Κύριε,

καὶ

ἐκ

τοῦ Κύριε, θὰ παιδαγωγήσῃς, καὶ θὰ τὸν διδάξῃ τὸ Νόμου θὰ παιδαγωγήσῃς, Κύριε, καὶ θὰ τὸν διδάξῃς διὰ τοῦ νόμου σου,
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93,11

νόμου σου διδάξῃς αὐτὸν
93,13

τοῦ

πραΰναι

σου,

αὐτὸν

ἀφ' 13 ὥστε νὰ μένῃ ἤρεμος καὶ ἀτάραχος κατὰ τὰς 13 ὥστε νὰ καταστῇ ἥσυχος καὶ γεμάτη ἀπὸ πραότητα ἡ ζωή του,

ἡμερῶν πονηρῶν, ἕως οὐ ὀρυγῇ ἡμέρας τῶν δοκιμασιῶν, ποὺ τοῦ παρασκευάζει ὁ ἠσφαλισμένη καὶ ἀνεπηρέαστος ἀπὸ τὰς πονηρὰς ἡμέρας, ἕως ὅτου
τῷ ἁμαρτωλῷ βόθρος.

ἁμαρτωλός, ἕως ὅτου ἀνοιχθῇ βαθὺς ὁ τάφος καὶ θὰ ἀνοιχθῇ ὁ τάφος τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ἐντὸς τοῦ ὁποίου θὰ
καταπίῃ καὶ ἐξαφανίσῃ τὸν ἁμαρτωλόν.

ἐξαφανισθῇ οὗτος.

93,14 Ὅτι οὐκ ἀπώσεται Κύριος 14 Διότι ὁ Κύριος δὲν θὰ ἀπωθήσῃ ποτὲ τὸν λαόν του 14 Διότι δὲν θὰ ἀπωθήσῃ ὁ Κύριος τὸν λαόν του καὶ δὲν θὰ
τὸν

λαὸν

αὐτοῦ

κληρονομίαν

καὶ

αὐτοῦ

τὴν καὶ δὲν θὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν κληρονομίαν του,

ἐγκαταλείψῃ τὴν κληρονομίαν του ἀπροστάτευτον καὶ εἰς τὴν

οὐκ

διάκρισιν τῶν κακουργούντων·

ἐγκαταλείψει,
93,15 ἕως οὗ δικαιοσύνη ἐπιστρέψῃ 15 μέχρις ὅτου ἀποκατασταθῇ καὶ θεμελιωθῇ ἡ 15 ἕως ὅτου θὰ ἐπιστρέψῃ καὶ πάλιν ἡ δικαιοσύνη εἰς τὰ ὑπὸ
εἰς κρίσιν καὶ ἐχόμενοι αὐτῆς δικαιοσύνη. Μαζῆ δέ μὲ αὐτὸν θὰ ἀποκατασταθοῦν ἀσυνειδήτων κριτῶν διευθυνόμενα σήμερον κριτήρια, καὶ θὰ
πάντες

οἱ

εὐθεῖς

τῇ

καρδίᾳ. ὅλοι οἱ εὐθεῖς κατὰ τὴν καρδίαν ἄνθρωποι.

ἀκολουθοῦν ταύτην ὡς συνοδεία τιμητικὴ πάντες οἱ εὐθεῖς κατὰ τὴν

(διάψαλμα).

καρδίαν.

93,16 Τίς ἀναστήσεταί μοι ἐπὶ 16
πονηρευομένοις

ἢ

Ποιὸς

θὰ

τίς ὑπεράσπισίν

σηκωθῇ

μου

καὶ

ἐναντίον

θὰ

ἀναλάβῃ

ἐκείνων,

οἱ

τὴν 16 Ποῖος θὰ ἐγερθῇ ὑπερασπιοτής μου ἔναντι ἐκείνων, ποὺ

ὁποῖοι σχεδιάζουν πονηρὰς ἐπιβουλὰς πρὸς ἐξόντωσίν μου; Ἢ ποῖος θὰ

συμπαραστήσεταί μοι ἐπὶ τοὺς σκέπτονται καὶ θέλουν πονηρὰ κατ' ἐμοῦ; Μόνον ὁ γίνῃ σύμμαχος καὶ προστάτης μου, κατὰ τὸν ἀγῶνα μου πρὸς τοὺς
ἐργαζομένους τὴν ἀνομίαν;

Θεός. Ποιὸς θὰ εἶναι ὁ συμπαραστάτης καὶ βοηθός ἐργαζομένους τὴν ἀνομίαν;
μου ἐναντίον τῶν ἀνθρώπων, ποῦ ἐργάζονται τὴν
παρανομίαν;

93,17 Εἰ μὴ ὅτι Κύριος ἐβοήθησέ 17 Ἐὰν ὁ Κύριος κατὰ τὸ παρελθὸν δὲν μὲ βοηθοῦσε, 17 Κανεὶς ἄλλος παρὰ μόνον ὁ Θεός. Διότι ἐὰν ὁ Κύριος δὲν μὲ
μοι, παρὰ βραχὺ παρῴκησε τῷ ἡ ψυχή μου ὀλίγον ἀκόμη καὶ θὰ κατέβαινεν εἰς τὸν ἐβοήθει, παρ' ὀλίγον ἡ ψυχή μου θὰ κατῴκει εἰς τὸν Ἅδην.
ᾅδῃ ἡ ψυχή μου.

ἅδην.

93,18 Εἰ ἔλεγον· σεσάλευται ὁ πούς 18 Κάθε φορά, ποὺ φοβισμένος ἔλεγα πρός σέ, Κύριε· 18 Ὅταν ἐν ὥραις κινδύνου ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸν Κύριον διὰ
μου, τὰ ἔλεός σου, Κύριε, ἐβοήθει <Κλονίζονται τὰ πόδια μου>, ἡ εὐσπλαγχνία σου μὲ προσευχῆς ἔλεγον, οἱ πόδες μου σαλεύονται καὶ πίπτω, ἀμέσως,
μοι.

βοηθοῦσε ἀμέσως.

Κύριε, τὸ ἔλεός σου καὶ ἡ εὐσπλαγχνία σου μὲ ἐβοήθουν.

ὀδυνῶν μου ἐν τῇ καρδίᾳ μου αἱ τῶν ὀδυνῶν, αἱ ὁποῖαι κατεξέσχιζον τὴν καρδίαν μου, παρηγορίαι μου. Σύμφωνα πρὸς τὸ πλῆθος τῶν ἐν τῇ καρδίᾳ μου
παρακλήσεις σου εὔφραναν τὴν ἦσαν καὶ αἱ παρηγορίαι σου, αἱ ὁποῖαι ἔδιναν ὀδυνῶν καὶ πόνων αἱ παρηγορίαι σου ἐγέμισαν μὲ εὐφροσύνην τὴν
ψυχήν μου.

εὐφροσύνην καὶ χαρὰν εἰς τὴν ψυχήν μου.

ψυχήν μου.
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93,19 Κύριε, κατὰ τὸ πλῆθος τῶν 19 Κύριε, ἀνάλογοι μὲ τὸ πλῆθος καὶ τὴν δριμύτητα 19 Κύριε, ἀνάλογοι πρὸς τὰς θλίψεις μου ἦσαν καὶ αἱ ὑπὸ σοῦ

93,20 Μὴ συμπροσέστω σοι θρόνος 20 Παράνομος βασιλικὸς θρόνος ἢ ἄδικον δικαστικὸν 20 Ἂς μὴ ἔχῃ καμμίαν σχέσιν πρὸς σὲ καὶ ἂς μὴ εὑρεθῇ ποτὲ πλησίον
ἀνομίας, ὁ πλάσσων κόπον ἐπὶ βῆμα, ποὺ ὑποστηρίζουν ἀδικίας καὶ ἐν ὀνόματι τάχα σου θρόνος καὶ βῆμα δικαστικὸν διενεργοῦν ἀδικίας, θρόνος ὁ ὁποῖος
πρόσταγμα.

τοῦ νόμου ἀσκοῦν καταπιέσεις ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων, ἂς ὑπὸ τὸν τύπον καὶ τὸ φαινόμενον τοῦ νόμου δημιουργεῖ εἰς τοὺς
μὴ ἔχουν καμμίαν ποτὲ σχέσιν πρός σέ.

93,21

Θηρεύσουσιν

δικαίου

καὶ

ἐπὶ

αἷμα

ἀνθρώπους καταπίεσιν καὶ κατάθλιψιν.

ψυχὴν 21 Αὐτοί, ποὺ κάθονται ἐπάνω εἰς τέτοιους θρόνους 21 Οἱ ἐπὶ τοιούτου θρόνου καθήμενοι θὰ θηρεύσουν τὴν λείαν των
ἀθῷον καὶ εἰς τέτοια παράνομα βήματα, θηρεύουν ὡς ἰδικήν καὶ θὰ ἐξυπηρετήσουν τὰ ἄνομα συμφέροντά των εἰς βάρος τῆς ζωῆς

καταδικάσονται.

των λείαν τὴν ζωὴν τοῦ δικαίου ἀνθρώπου καὶ τοῦ δικαίου καὶ θὰ καταδικάσουν αἷμα ἀθῶον, διὰ νὰ ἐκχυθῇ τοῦτο
καταδικάζουν τὸν ἀθῶον.

93,22 Καὶ ἐγένετό μοι Κύριος εἰς 22 Ὁ Κύριος ὑπῆρξε

διὰ τῆς ποινῆς τοῦ θανάτου.
καὶ ὑπάρχει δι' ἐμὲ τὸ 22 Καὶ ἔγινεν εἰς ἐμὲ ὁ Κύριος καταφύγιον καὶ ὁ Θεός μου βοηθός,

καταφυγὴν καὶ ὁ Θεός μου εἰς καταφύγιόν μου. Ὁ Θεός μου δίδει βέβαιον τὴν ποὺ μὲ γεμίζει πάντοτε ἐλπίδα.
βοηθὸν ἐλπίδος μου·

ἐλπίδα ὅτι εἶναι καὶ θὰ εἶναι βοηθός μου.

93,23 καὶ ἀποδώσει αὐτοῖς Κύριος 23

Εἰς

τοὺς

ἁμαρτωλοὺς

ὅμως

ὁ

Κύριος

θὰ 23 Καὶ θὰ ἀποδώσῃ εἰς αὐτοὺς ὁ Κύριος ὅ,τι τοὺς ἁρμόζει διὰ τὰς

τὴν ἀνομίαν αὐτῶν, κατὰ τὴν ἀνταποδώσῃ σύμφωνα μὲ τὰς παρανομίας των, ἐξ ἀνομίας των, καὶ σύμφωνα πρὸς τὴν πονηρίαν των θὰ ἐξαφανίσῃ
πονηρίαν αὐτῶν ἀφανιεῖ αὐτοὺς αἰτίας τῶν κακιῶν των θὰ τοὺς ἐξαφανίσῃ ἀπὸ τὸ αὐτοὺς Κύριος ὁ Θεός μας.
Κύριος ὁ Θεός.

πρόσωπον τῆς γῆς.

ΨΑΛΜΟΣ 94ος
Γιὰ νὰ μὴν πλησιάσουν μάγια στὰ ἀνδρόγυνα καὶ δημιουργοῦνται θέματα καὶ προστριβές
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

94,1 Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα τῷ Ελᾶτε, ἂς γεμίσῃ ἡ καρδία μας ἀπὸ ἀγαλλίασιν καὶ Έλθετε νὰ ὑψώσωμεν φωνὰς ἀγαλλιάσεως πρὸς τὸν Κύριον, νὰ
Κυρίῳ, ἀλαλάξωμεν τῷ Θεῷ τῷ χαρὰν διὰ τὸν Κύριόν μας. Ἂς ἀλαλάξωμεν γεμᾶτοι ἐπευφημήσωμεν μετ’ εὐγνώμονος ἐνθουσιασμοῦ τὸν Θεόν, ὁ ὁποῖος
σωτῆρι ἡμῶν·

ἐνθουσιασμὸν πρὸς τὸν Κύριον καὶ τὸν σωτῆρα μας.

εἶναι ὁ σωτήρ μας.

αὐτοῦ ἐν ἐξομολογήσει καὶ ἐν δοξολογίας· μὲ ψαλμοὺς ἂς τὸν δοξολογήσωμεν,

ἐνώπιον αὐτοῦ μὲ δοξολογίας, καὶ διὰ ψαλμῶν ἂς ἐπευφημήσωμεν

ψαλμοῖς ἀλαλάξωμεν αὐτῷ.

αὐτόν.

94,3 Ὅτι Θεὸς μέγας Κύριος καὶ 3 διότι ὁ Κύριος αὐτὸς εἶναι Θεὸς μέγας, μέγας 3 Διότι, ὁ Κύριος, εἶναι Θεὸς μέγας καὶ βασιλεὺς μέγας ἐφ’
βασιλεὺς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν βασιλεὺς ἐπὶ ὁλοκλήρου τῆς γῆς.

ὁλοκλήρου τῆς γῆς.

γῆν·
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94,2 προφθάσωμεν τὸ πρόσωπον 2 Χωρὶς ἀναβολὴν ἂς σπεύσωμεν ἐνώπιόν του με 2 Ἂς σπεύσωμεν νὰ τὸν προϋπαντήσωμεν καὶ νὰ ἐμφανισθῶμεν

94,4 ὅτι ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ τὰ 4 Εἰς τὰ παντοδύναμα χέρια τοῦ εὑρίσκεται ὅλη ἡ γῆ 4 Διότι εἰς τὴν ἐξουσιαστικήν του χεῖρα ἔχει πᾶσαν τὴν γῆν μέχρις
πέρατα τῆς γῆς, καὶ τὰ ὕψη τῶν μέχρι καὶ τῶν περάτων αὐτῆς. Αἱ πανύψηλοι κορυφαὶ αὐτῶν τῶν ἐσχατιῶν της, καὶ αἱ πανύψηλοι καὶ ἀπλησίαστοι
ὀρέων αὐτοῦ εἰσιν·

τῶν ὀρέων εἶναι ἰδικαί του.

κορυφαὶ τῶν ὀρέων ἰδικαί του εἶναι.

94,5 ὅτι αὐτοῦ ἐστιν ἡ θάλασσα, 5 Ἰδική του εἶναι ἡ θάλασσα, διότι αὐτὸς τὴν ἔκαμε. 5 Διότι ἰδική του εἶναι ἡ θάλασσα καὶ αὐτὸς ἐποίησεν αὐτήν, καὶ τὴν
καὶ αὐτὸς ἐποίησεν αὐτήν, καὶ Τὰ χέρια του ἐπίσης ἔπλασαν τὴν ξηράν.
τὴν

ξηρὰν

αἱ

χεῖρες

ξηρὰν αἱ χεῖρες του τὴν ἔπλασαν.

αὐτοῦ

ἔπλασαν.
94,94,6
καὶ

Δεῦτε

προσκυνήσωμεν 6 Ἐλᾶτε, ἂς προσκυνήσωμεν αὐτὸν μὲ εὐγνωμοσύνην 6 Ἔλθετε καὶ ἂς προσκυνήσωμεν ἐν εὐλαβείᾳ αὐτὸν καὶ ἂς πέσωμεν

προσπέσωμεν

αὐτῷ

καὶ διὰ τὰς εὐεργεσίας του, καὶ μὲ συντριβὴν διὰ τὰς ἐνώπιόν του δουλικῶς καὶ ἐκ συντριβῆς διὰ τὰς ἁμαρτίας μας, ἀλλὰ

κλαύσωμεν ἐναντίον Κυρίου τοῦ ἁμαρτίας
ποιήσαντος ἡμᾶς·

μας

ἂς

πέσωμεν

ἐνώπιον

του·

ἂς καὶ ἐκ πλεοναζούσης συγκινήσεως καὶ χαρᾶς διὰ τὴν ἀπολύτρωσίν

κλαύσωμεν ἐν μετανοίᾳ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου ὁ ὁποῖος μας ἂς κλαύσωμεν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος καὶ μᾶς ἔπλασεν,
μᾶς ἔχει δημιουργήσει.

ἀλλὰ καὶ μᾶς ἐποίησε λαόν του καὶ ἱερὰν συναγωγήν.

94,7 ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ Θεὸς ἡμῶν, 7 Αὐτὸς εἶναι ὁ Θεός μας καὶ ἡμεῖς εἴμεθα ὁ λαός, τὸν 7 Ἂς τοῦ προσφέρωμεν ὁλόψυχον τὴν λατρείαν μας, διότι αὐτὸς
καὶ ἡμεῖς λαὸς νομῆς αὐτοῦ καὶ ὁποῖον μὲ στοργὴν διατρέφει καὶ προστατεύει. Εἴμεθα εἶναι ὁ Θεός μας καὶ ἠμεῖς εἴμεθα λαὸς τῆς βοσκῆς του
πρόβατα χειρὸς αὐτοῦ.

τὰ πρόβατά του, ποὺ τὰ καθοδηγεῖ μὲ τὸ στοργικὸν ἀπολαμβάνοντες
παντοδύναμον χέρι του.

καὶ

προστασίαν

τὴν
του·

ἐπιμελῆ

εἴμεθα

πρόβατα

φροντίδα
προστατευόμενα

του
καὶ

καθοδηγούμενα ὑπὸ τῆς χειρός του.
94,8 Σήμερον, ἐὰν τῆς φωνῆς 8 Σήμερον, ποὺ τὸν καθένα μας καλεῖ εἰς δρόμους 8 Σήμερον, ὁπότε ὁ Θεὸς λαλεῖ πρὸς τὸν καθένα μας καὶ μᾶς
αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε σωτηρίας, εἴθε νὰ ἀκούσετε τὴν πατρικὴν φωνήν του, προσκαλεῖ, εἴθε νὰ ἀκούσετε τὴν φωνὴν αὐτοῦ, ἡ ὁποία λέγει: Μὴ
τὰς καρδίας ὑμῶν, ὡς ἐν τῷ ἡ

ὁποία

μᾶς

λέγει·

Μὴ

κάνετε

σκληρὰς

καὶ κάνετε διὰ τῆς ἀπειθείας σκληρὰς τὰς καρδίας σας, ὅπως ἔγινε εἰς

παραπικρασμῷ κατὰ τὴν ἡμέραν ἀνυποτάκτους τὰς καρδίας σας, ὅπως ἔγινε κατὰ τὸν Ραφιδεὶν καὶ Κάδης, κατὰ τὸν καιρὸν ποὺ μὲ ἐπίκραναν οἱ
τοῦ πειρασμοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ,

καιρόν, ποὺ μὲ κατεπίκραναν οἱ πρόγονοί σας, τὴν προπάτορές

σας,

κατὰ

τὴν

ἡμέραν

ποὺ

ἐδοκίμαζαν

καὶ

ἡμέραν κατὰ τὴν ὁποίαν μὲ ἐπροκάλεσαν εἰς τὴν ἐπροκαλοῦσαν τὴν δύναμίν μου καὶ τὴν δικαιοσύνην μου εἰς τὴν
ἔρημον.

ἔρημον.

94,9 οὗ ἐπείρασάν με οἱ πατέρες 9 Ἐκεῖ οἱ προπάτορές σας ἔθεσαν εἰς πειρασμόν, 9 Ἐκεῖ εἰς τὴν ἔρημον οἱ πρόγονοί σας μὲ ἐπείραξαν, ἔθεσαν μὲ τὴν
τὰ ἔργα μου.

καὶ τόσας φορὰς προηγουμένως εἶχον ἴδει τὰ ἔργα ἀγαθότητά μου, ἀλλ’ εἶδαν τὰ ἔνδοξα ἔργα μου χωρὶς ὅμως καὶ να
μου.

94,10

Τεσσαράκοντα

διορθωθοῦν.

ἔτη 10 Ἐπὶ τεσσαράκοντα ἔτη ἐβαρέθηκα, ἀλλὰ καὶ 10 Ἐπὶ τεσσαράκοντα ἔτη ἠνέχθην μετ’ ἀπαρεσκείας τὴν γενεὰν
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ὑμῶν, ἐδοκίμασάν με καὶ εἶδον ἔθεσαν ὑπὸ δοκιμὴν τὴν δύναμίν μου, ἂν καὶ τόσας ἀπείθειάν των ὑπὸ ἔλεγχον καὶ δοκιμὴν τὴν δύναμίν μου καὶ τὴν

προσώχθισα τῇ γενεᾷ ἐκείνῃ καὶ ἠνέχθην, τὴν γενεὰν ἐκείνην καὶ εἶπα· πάντοτε αὐτοὶ ἐκείνην καὶ εἶπα· Πάντοτε πλανῶνται θεληματικῶς μὲ τὴν καρδία
εἶπα· ἀεὶ πλανῶνται τῇ καρδίᾳ, πλανῶνται μὲ τὰς ἁμαρτωλὰς ἐπιθυμίας τῆς πονηρᾶς τους· αὐτοὶ δὲ δὲν ἠθέλησαν νὰ γνωρίσουν τὰς μεθόδους καὶ τοὺς
αὐτοὶ δὲ οὐκ ἔγνωσαν τὰς ὁδούς καρδίας των. Αὐτοὶ δὲν ἠθέλησαν νὰ γνωρίσουν τοὺς τρόπους τῆς προνοίας μου, μὲ τὰ ὁποῖα τοὺς ἐπροστάτευον.
μου,

δρόμους τῆς παιδαγωγίας καὶ σωτηρίας, ποὺ ἐγὼ τοὺς
ἤνοιγα.

94,11 ὡς ὤμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου· 11 Τόσον πολὺ ἐσκληρύνθησαν εἰς τὴν ἁμαρτωλήν 11 Καὶ τόσον πολὺ ἐπλανήθησαν, ὥστε, ὅταν ἐθύμωσα ἐναντίον
εἰ

εἰσελεύσονται

εἰς

τὴν των πλάνην, ὥστε, ὅταν ἐθύμωσα ἐναντίον των, των, ὡρκίσθην καὶ εἶπα: Ὄχι· δὲν θὰ ἔμβουν εἰς τὴν γῆν τῆς

κατάπαυσίν μου.

ὠρκίσθηκα καὶ εἶπα· Ὄχι, δὲν θὰ εἰσέλθουν εἰς τὴν ἀναπαύσεως, τὴν ὁποίαν ὑπεσχέθην εἰς τοὺς προγόνους των.
γῆν τῆς ἀναπαύσεως, εἰς τὴν γῆν, ποὺ ὑπεσχέθην
ἐγὼ εἰς τοὺς προγόνους των.

ΨΑΛΜΟΣ 95ος
Γιὰ νὰ δώσει ὁ Θεὸς τὴν ἀκοὴ στοὺς κουφούς
Αρχαίο Κείμενο
95,1

Άσατε

τῷ

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Κυρίῳ

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

ᾆσμα Ψάλατε πρὸς τὸν Κύριον νέον ὕμνον, ψάλατε ὅλοι Ψάλατε πρὸς δόξαν τοῦ Κυρίου ᾆσμα νέον, διὰ τοῦ ὁποίου νὰ

καινόν, ᾄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ μαζῆ οἱ κάτοικοι τῆς γῆς.

ἀνυμνοῦνται αἱ νέαι πρὸς ἡμᾶς εὐεργεσίαι του. Ψάλατε πρὸς ὕμνον

γῆ·

τοῦ Κυρίου ὁλόκληρος ἡ χώρα τῆς Παλαιστίνης.

95,2

ᾄσατε

τῷ

Κυρίῳ· 2 Ψάλατε εἰς τὸν Κύριον. Δοξολογήσατε τὸ ὄνομα 2 Ψάλατε πρὸς τιμὴν τοῦ Κυρίου, δοξολογήσατε τὸ ὄνομά του,

εὐλογήσατε τὸ ὄνομα αὐτοῦ, αὐτοῦ,
εὐαγγελίζεσθε

ἡμέραν

ἡμέρας τὸ σωτήριον αὐτοῦ·

μὲ

χαρὰν

μεγάλην

κάθε

ἡμέραν

νὰ διακηρύττετε συνεχῶς καὶ ἀπαύστως ἀπὸ τῆς μιᾶς ἡμέρας εἰς τὴν

ἐξ διακηρύττετε συνεχῶς τὴν χαρμόσυνον ἀγγελίαν τῆς ἄλλην τὴν χαρμόσυνον ἀγγελίαν τῆς σωτηρίας, τὴν ὁποίαν μᾶς
σωτηρίας, ποὺ μᾶς ἔστειλε.

ἐχάρισε.

95,3 ἀναγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσι 3 Διαλαλήσατε μεταξὺ τῶν ἐθνικῶν λαῶν τὴν 3 Ἀναγγείλατε καὶ καταστήσατε γνωστὴν μεταξὺ τῶν ἐθνικῶν τὴν
τὴν δόξαν αὐτοῦ, ἐν πᾶσι τοῖς μεγαλοπρέπειάν του. Ἀναγγείλατε εἰς ὅλους τοὺς ἔνδοξον δύναμίν του, εἰς ὅλους τοὺς λαοὺς τὰ θαυμαστὰ καὶ
95,4

Ὅτι

μέγας

Κύριος

λαοὺς τὰ θαυμαστά του ἔργα.

καταπληκτικὰ ἔργα του.

καὶ 4 Διότι εἶναι μέγας ὁ Κύριος καὶ ἄξιος νὰ ὑμνῆται μὲ 4 Διότι εἶναι μέγας ὁ Κύριος καὶ πρέπει να ὑμνῆται ἐντόνως καὶ

αἰνετὸς σφόδρα, φοβερός ἐστιν τὸ παραπάνω ἀπὸ ὅλους. Εἶναι φοβερὸς καὶ ἀνώτερος θερμῶς· εἶναι φοβερὸς ἀσυγκρίτως περισσότερον ἀπὸ ὅλους τοὺς
ὑπὲρ πάντας τοὺς θεούς·

ἀπὸ ὅλους τοὺς ἄλλους θεοὺς τῆς γῆς.

ψευδεῖς θεούς.

95,5 Ὅτι πάντες οἱ θεοὶ τῶν 5 Διότι ὅλοι οἱ θεοὶ τῶν εἰδωλολατρικῶν λαῶν εἶναι 5 Διότι ὅλοι οἱ θέοι τῶν ἐθνικῶν εἶναι δαιμόνια, ψευδῆ τῆς φαντασίας
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λαοῖς τὰ θαυμάσια αὐτοῦ.

ἐθνῶν δαιμόνια, ὁ δὲ Κύριος τοὺς ἀνύπαρκτοι, εἶναι ἐπινοήσεις δαιμονίων. Ὁ ἰδικός μας καί του διαβόλου πλάσματα καὶ ἐπινοήματα, ἐνῷ ὁ Κύριος ἐποίησε
οὐρανοὺς ἐποίησεν.

ὅμως Θεὸς εἶναι ὁ ἀληθινὸς καὶ πραγματικός, ὁ τοὺς οὐρανούς.
παντοδύναμος καὶ αἰώνιος, ὁ ὁποῖος ἐκ τοῦ μηδενὸς
ἐδημιούργησε τὰ σύμπαντα.

95,6 Ἐξομολόγησις καὶ ὡραιότης 6 Δόξα καὶ ὡραιότης ἀκτινοβολεῖται ἐνώπιόν του. 6 Ὕμνος ἀγγελικὸς τοῦ μεγαλείου του, καὶ ὡραιότης ἐκπεμπομένη
ἐνώπιον αὐτοῦ, ἁγιωσύνη καὶ Ἁγιότης καὶ μεγαλοπρέπεια ἀπαστράπτουν εἰς τὸν ἐκ τῆς ἀγαθότητος καὶ τῆς ἀπείρου τελειότητάς του ἀκτινοβολοῦν
μεγαλοπρέπεια ἐν τῷ ἁγιάσματι ναὸν καὶ τὸ θυσιαστήριόν του.

ἔμπροσθέν του, ἁγιότης καὶ ἔκλαμπρος δόξα ἀπαστράπτουν ἐν τῷ

αὐτοῦ.

ἡγιααμένω θρόνῳ καὶ ναῷ του.

95,7 Ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ, αἱ 7 Προσφέρατε εἰς τὸν Κύριον καὶ σεῖς, αἱ διάφοροι 7 Προσφέρατε πρὸς τὸν Κύριον, ὦ οἰκογένειαι καὶ φυλαὶ τῶν ἐθνῶν·
πατριαὶ τῶν ἐθνῶν, ἐνέγκατε τῷ φυλαὶ τῶν ἐθνῶν, προσφέρατε εἰς τὸν Κύριον δόξαν προσφέρατε πρὸς τὸν Κύριον δόξαν καὶ τιμὴν ἀπαρνούμενοι τὰ
Κυρίῳ δόξαν καὶ τιμήν·

καὶ τιμήν.

εἴδωλά σας.

95,8 ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ δόξαν 8 Προσφέρατε δοξολογίαν εἰς τὸ πάντιμον ὄνομα τοῦ 8 Προσφέρατε εἰς τὸν Κύριον δόξαν ἁρμόζουσαν πρὸς τὸ ὄνομά του·
ὀνόματι αὐτοῦ, ἄρατε θυσίας καὶ Κυρίου, ὑψώσατε θυσίας πρὸς αὐτὸν καὶ ἔτσι μὲ σηκώσατε ἐπὶ τῶν χειρῶν καὶ τῶν ὤμων σας σφάγια, ἵνα προσφέρετε
εἰσπορεύεσθε

εἰς

τὰς

αὐλὰς εὐλάβειαν εἰσέλθετε εἰς τὰς αὐλάς του ναοῦ του.

αὐτοῦ·

ταῦτα ὡς θυσίας, καὶ εἰσέλθετε εἰς τὰς αὐλὰς αὐτοῦ, ὅπου τὸ
θυσιαστήριον τῶν θυσιῶν καὶ ὁλοκαυτωμάτων.

95,9 προσκυνήσατε τῷ Κυρίῳ ἐν 9 Προσκυνήσατε τὸν Κύριον μέσα εἰς τὴν ἁγίαν 9 Προσκυνήσατε τὸν Κύριον εἰς τὴν ἁγίαν αὐλὴν τοῦ ναοῦ του. Ἂς
αὐλῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ, σαλευθήτω αὐλὴν τοῦ ναοῦ του. Ἂς συγκλονισθῇ ὁλόκληρος ἡ γῆ σαλευθῇ ἐκ καταπλήξεως καὶ φόβου ἐνώπιον τοῦ προσώπου του
ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ πᾶσα ἡ γῆ. ἀπὸ τὴν παρουσίαν τοῦ Κυρίου.

πᾶσα ἡ γῆ.

95,10 Εἴπατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν· ὁ 10 Διαλαλήσατε καὶ καταστήσατε γνωστὸν μεταξὺ 10 Εἴπατε μεταξὺ τῶν ἐθνικῶν σεῖς οἱ ἐξ αὐτῶν πρὸς τὸν Κύριον
Κύριος

ἐβασίλευσε,

καὶ

γὰρ ὅλων τῶν ἐθνῶν, ὅτι ὁ Κύριος ἐβασίλευσε πανταχοῦ ἐπιστρέφοντες, ὅτι ὁ Κύριος ἐβασίλευσε, διότι ἰδοὺ ἀνώρθωσε καὶ εἰς

κατώρθωσε τὴν οἰκουμένην, ἥτις καὶ πάντοτε, διότι αὐτὸς ἀνώρθωσε τὴν φυσικῶς καὶ εὐσέβειαν καὶ διαρκῆ εἰρήνην παρεσκεύασε τὴν οἰκουμένην, ἥτις
οὐ σαλευθήσεται, κρινεῖ λαοὺς πνευματικῶς πεσμένην οἰκουμένην, ἡ ὁποία καὶ δὲν πλέον δὲν θὰ σαλευθῇ. Ὁ Κύριος θὰ κρίνῃ τοὺς λαοὺς μὲ εὐθύτητa
ἐν εὐθύτητι.

θὰ κλονισθῇ καὶ δὲν θὰ σαλευθῇ πλέον ἀπὸ τὴν καὶ δικαιοσύνην, οὕτω δὲ πᾶς σάλος καὶ ταραχὴ ἐν ταῖς κοινωνίαις
θέσιν της. Ὁ Κύριος εἶναι ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος θὰ κρίνῃ θὰ καταπαύσῃ.
καὶ θὰ δικάσῃ μὲ δικαιοσύνην τοὺς λαούς.

Εὐφραινέσθωσαν

οἱ 11 Ἂς εὐφρανθοῦν οἱ οὐρανοί, ἂς πλημμυρίσῃ ἀπὸ 11 Ἂς εὐφρανθοῦν οἱ οὐρανοί, ἂς σκιρτήσῃ ἐξ ἀγαλλιάσεως ἡ γῆ, ἂς

οὐρανοὶ καὶ ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ, ἀγαλλίασιν ἡ γῆ. Ἂς σαλευθῇ μὲ χαρὰν ἡ θάλασσα σαλευθῇ ἡ θάλασσα χορεύουσα μαζὶ μὲ ὅλον τὸ περιεχόμενον καὶ
σαλευθήτω ἡ θάλασσα καὶ τὸ καὶ ὅλα ὅσα ὑπάρχουν εἰς αὐτήν.

πλήρωμά της.

πλήρωμα αὐτῆς·
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95,11

95,12 χαρήσεται τὰ πεδία καὶ 12 Ἂς χαροῦν αἱ πεδιάδες καὶ ὅλα τὰ φυτὰ καὶ τὰ ζῶα, 12 Ἂς χαροῦν αἱ πεδιάδες καὶ ὅλα ὅσα ὑπάρχουν ἐν αὐταῖς. Τότε θὰ
πάντα

τὰ

ἐν

αὐτοῖς·

τότε ποὺ ὑπάρχουν εἰς αὐτάς. Τότε καὶ αὐτὰ ἀκόμη τὰ σκιρτήσουν ἀπὸ ἀγαλλίασιν ὅλα τὰ δένδρα τοῦ πυκνοῦ δάσους,

ἀγαλλιάσονται πάντα τὰ ξύλα δένδρα τοῦ πυκνοῦ δάσους θὰ σκιρτήσουν ἀπὸ χαρὰν
τοῦ δρυμοῦ

καὶ ἀγαλλίασιν

95,13 πρὸ προσώπου τοῦ Κυρίου, 13 ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος ἔρχεται, ναὶ ἔρχεται 13 ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, διότι ἔρχεται, ἔρχεται διὰ να κρίνῃ τὴν γῆν
ὅτι ἔρχεται, ὅτι ἔρχεται κρῖναι διὰ νὰ κρίνῃ μὲ δικαιοσύνην τοὺς ἀνθρώπους τῆς γῆς. καὶ βασιλεύσῃ ἐπ’ αὐτῆς. Θὰ κρίνῃ τὴν οἰκουμένην μὲ δικαιοσύνην
τὴν γῆν. Κρινεῖ τὴν οἰκουμένην Θὰ κρίνῃ καὶ θὰ δικάσῃ ὁλόκληρον τὴν οἰκουμένην καὶ τοὺς λαοὺς μὲ τὴν φιλαλήθειάν του καὶ τὴν πιστὴν τήρησιν τῶν
ἐν δικαιοσύνῃ καὶ λαοὺς ἐν τῇ μὲ
ἀληθείᾳ αὐτοῦ.

δικαιοσύνην,

φιλαλήθειάν

του

ὅλους
καὶ

τοὺς
τὴν

λαοὺς

μὲ

τὴν ὑποσχέσεων καὶ ἀπειλῶν του.

πιστότητα

εἰς

τὰς

διακηρύξεις του.

ΨΑΛΜΟΣ 96ος
Γιὰ νὰ φύγουν τὰ μάγια ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους
Αρχαίο Κείμενο
96,1

Ο

Κύριος

ἀγαλλιάσθω

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

ἐβασίλευσεν, Ο Κύριος ἐθεμελίθωσε αἰωνίαν καὶ ἀσάλευτον Ο Κύριος ἀνέλαβε τὴν βασιλείαν. Ἂς σκιρτήσῃ ἐξ ἀγαλλιάσεως ἡ γῆ· ἂς
ἡ

γῆ, παντοῦ τὴν βασιλείαν του. Ἂς γεμίσῃ ἀπὸ ἀγαλλίασιν εὐφρανθοῦν αἱ πολλαὶ ἀνὰ τὴν Μεσόγειον νῆσοι καὶ αἱ ὁμοιάζουσαι πρὸς

εὐφρανθήτωσαν νῆσοι πολλαί.

ἡ γῆ. Ἂς εὐφρανθοῦν αἱ πολυάριθμοι, νῆσοι τῶν νήσους ὀδοντωταὶ ἀκταί, αἱ ὑπὸ ἐθνικῶν κατοικούμεναι.
θαλασσῶν.

96,2 Νεφέλη καὶ γνόφος κύκλῳ 2 Ἀπρόσιτος καὶ ἀκατάληπτος εἶναι ἡ τελειότης του, 2 Νεφέλη καὶ γνόφος βαθὺς τριγύρω του ἁπλοῦται, σύμβολα τῆς
αὐτοῦ, δικαιοσύνη καὶ κρίμα ὡς ἐὰν νεφέλη καὶ γνόφος ἀπλώνεται γύρω του. ἀπροσίτου καὶ ἀκαταλήπτου φύσεώς του, δικαιοσύνη καὶ ἀποφάσεις
κατόρθωσις τοῦ θρόνου αὐτοῦ.

Δικαιοσύνη καὶ δίκαιαι ἀποφάσεις εἶναι τὸ θεμέλιον δίκαιαι εἶναι τὸ θεμέλιον καὶ ὁ στυλοβάτης τοῦ θρόνου του.
τοῦ βασιλικοῦ καὶ δικαστικοῦ θρόνου του.

Πῦρ

ἐναντίον

προπορεύσεται

καὶ

αὐτοῦ 3 Ἄσβεστον πῦρ προπορεύεται ἀπὸ αὐτὸν καὶ ἡ 3 Πῦρ ποὺ θὰ κατακαίῃ πάντα πολέμιόν του καὶ θὰ τιμωρῇ πᾶσαν
φλογιεῖ πυρκαϊὰ αὐτὴ θὰ περικυκλώσῃ καὶ θὰ κατακαύσῃ ἐκδήλωσιν κακοῦ θὰ προπορευθῇ κατ’ ἔμπροσθεν αὐτοῦ καὶ θὰ κυκλώσῃ

κύκλῳ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ·

τοὺς ἐχθρούς του.

μὲ φλόγας τοὺς ἐχθρούς του.

96,4 ἔφαναν αἱ ἀστραπαὶ αὐτοῦ 4 Ἔλαμψαν αἱ ἀστραπαί του καὶ ἐφώτισαν ὅλην τὴν 4 Ἔρριψαν φῶς ἐκθαμβωτικὸν αἱ ἀστραπαί του εἰς ὅλην τὴν οἰκουμένην,
τῇ οἰκουμένῃ, εἶδε καὶ ἐσαλεύθη οἰκουμένην. Ἡ γῆ εἶδε τὴν μεγαλοπρέπειάν του καὶ εἶδε τὴν ἐμφάνισίν του ἡ γῆ καὶ ἐσαλεύθη ἀπὸ ἰσχυροὺς σεισμούς.
ἡ γῆ.

συνεκλονίσθη ὡς ἀπὸ ἰσχυρὸν σεισμόν.
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96,3

96,5

Τὰ

ὅρη

ἐτάκησαν

ὡσεὶ

ἀπὸ

κηρός 5 Ὅπως τὸ κερὶ λυώνει ἐμπρὸς εἰς τὸ πῦρ, ἔτσι 5 Τὰ ὅρη ἔλειωσαν σὰν κηρὸς ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, ἐνώπιον τοῦ

προσώπου λυώνουν τὰ ὅρη ἐμπρὸς εἰς τὴν παντοδύναμον Κυριάρχου καὶ δεσπότου ὅλης τῆς γῆς.

Κυρίου, ἀπὸ προσώπου Κυρίου παρουσίαν τοῦ Κυρίου, ἐνώπιον τοῦ κυριάρχου καὶ
πάσης τῆς γῆς.

ἐξουσιαστοῦ ὅλης τῆς γῆς.

96,6 Ἀνήγγειλαν οἱ οὐρανοὶ τὴν 6 Οἱ ἄγγελοι τοῦ οὐρανοῦ διαλαλοῦν καὶ διαλαλοῦν 6 Διεκήρυξαν καὶ διελάλησαν οἱ ἐν οὐρανοῖς ἄγγελοι τὴν δικαιοσύνην
δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ εἴδοσαν τὴν δικαιοσύνην του. Ὄλοι οἱ λαοὶ τῆς γῆς εἶδαν τὴν του καὶ εἶδαν ὅλοι οἱ ἐπὶ γῆς λαοὶ τὴν δόξαν του.
πάντες οἱ λαοὶ τὴν δόξαν αὐτοῦ. δόξαν του.
96,7 Αἰσχυνθήτωσαν πάντες οἱ 7 Ἂς κατεντροπιασθοῦν ὅλοι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι 7 Ἂς καταισχυνθοῦν ὅλοι ὅσοι προσκυνοῦν τὰ γλυπτὰ καὶ ὅσοι
προσκυνοῦντες τοῖς γλυπτοῖς, οἱ προσκυνοῦν γλυπτὰ ὁμοιώματα, αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι καυχῶνται διὰ τὰ εἴδωλά των, ἅτινα θὰ κατασυντριβοῦν καὶ θὰ
ἐγκαυχώμενοι ἐν τοῖς εἰδώλοις καυχῶνται διὰ τὰ εἴδωλά των. Ὅλοι ὅμως οἱ ἄγγελοι ἐξαφανισθοῦν κατὰ τὴν φοβερὰν ταύτην ἐπιφάνειαν τοῦ Θεοῦ.
αὐτῶν·

προσκυνήσατε

αὐτῷ, τοῦ οὐρανοῦ προσκυνήσατε μὲ εὐλάβειαν τὸν Θεόν.

Προσκυνήσατέ τον ὅλοι οἱ ἄγγελοί του.

πάντες ἄγγελοι αὐτοῦ.
96,8 Ἤκουσε καὶ εὐφράνθη ἡ 8 Οἱ κάτοικοι τῆς Ἱερουσαλὴμ ἤκουσαν αὐτὰ καὶ 8 Ἤκουσε τὰς συνεπείας ποὺ εἶχε μεταξὺ τῶν ἐθνῶν ἡ θεία κατάβασις
Σιών,

καὶ

ἠγαλλιάσαντο

αἱ ἐπλημμύρισαν

ἀπὸ

χαράν.

Ἐσκίρτησαν

ἀπὸ καὶ ηὐφράνθη ἡ Σιὼν καὶ ἐσκίρτησαν ἐξ ἀγαλλιάσεως αἱ λοιπαὶ πόλεις

θυγατέρες τῆς Ἰουδαίας ἕνεκεν ἀγαλλίασιν ὅλαι αἱ πόλεις τῆς Ἰουδαίας, πνευματικαὶ τῆς Ἰουδαίας, αἱ ὡς μητέρα πόλιν ἀναγνωρίζουσαι τὴν Ἱερουσαλήμ.
τῶν κριμάτων σου, Κύριε·

θυγατέρες τῆς Ἱερουσαλήμ, ἕνεκα τῶν δικαίων Ηὐφράνθησαν καὶ ἐσκίρτησαν ἕνεκα τῶν δικαίων σου κρίσεων, Κύριε, ἡ
κρίσεων καὶ ἀποφάσεών σου, Κύριε.

ἐπικράτησις τῶν ὁποίων θὰ ἐπιφέρῃ καὶ τὴν ὁλοσχερῆ ἐξαφάνισιν τοῦ
κράτους τῶν εἰδώλων καὶ τῆς ἁμαρτίας.

96,9 ὅτι σὺ εἶ Κύριος ὕψιστος ἐπὶ 9 Διότι σὺ εἶσαι ὁ μόνος Κύριος, ὁ ὕψιστος καὶ 9 Διότι σὺ εἶσαι Κύριος ὕψιστος ἐπὶ πάσης τῆς γῆς. Διότι ἀπεδείχθης
πᾶσαν

τὴν

γῆν,

σφόδρα ἀπόλυτος

κυρίαρχος

ἐπὶ

ὁλοκλήρου

τῆς

γῆς. ὕψιστος καθ' ὑπερβολὴν καὶ ἀσυγκρίτως ἀνώτερος ἀπὸ ὅλους τοὺς

ὑπερυψώθης ὑπὲρ πάντας τοὺς Ὑπερέχεις ἀπείρως καὶ ἀσυγκρίτως ἀπὸ ὅλους τοὺς ψευδοθεοὺς τῶν εἰδώλων.
θεούς.

ψευδεῖς θεοὺς τῶν εἰδώλων.

96,10 Οἱ ἀγαπῶντες τὸν Κύριον, 10 Ὅσοι ὅμως ἀγαπᾶτε μὲ εἰλικρινῆ καρδίαν τὸν 10 Ὅσοι ἀγαπᾶτε τὸν Κύριον, μισεῖτε ἄνευ διακοπῆς καὶ χαλαρώσεως
μισεῖτε

πονηρά·

φυλάσσει Κύριον, μισεῖτε πάντοτε τὸ πονηρόν. Ὁ Κύριος εἶναι τίνος οἱονδήποτε ἔργον πονηρόν. Μὴ ζητεῖτε νὰ ὑπερασπίσετε ἑαυτοὺς

Κύριος τὰς ψυχὰς τῶν ὁσίων ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος φυλάσσει καὶ περιφρουρεῖ τὰς ἀνταποδίδοντες κακὰ εἰς τοὺς ἀδικοῦντας ὑμᾶς. Ὁ Κύριος φυλάσσει τὰς
ρύσεται αὐτούς.

ἐκείνους ἀπὸ τὰ χέρια τῶν ἁμαρτωλῶν.

χεῖρας τῶν Ἁμαρτωλῶν.

96,11 Φῶς ἀνέτειλε τῷ δικαίῳ 11 Φῶς Θεοῦ ἀνέτειλε καὶ ἀνατέλλει εἰς τοὺς δικαίους. 11 Διὰ τῆς ἐλεύσεως τοῦ Θεοῦ ἀνέτειλεν εἰς τὸν δίκαιον φῶς ζωῆς
καὶ

τοῖς

εὐθέσι

τῇ

καρδίᾳ Χαρὰ καὶ εὐφροσύνη ἐπικρατεῖ εἰς τὰς καρδίας τῶν χαριτωμένης καὶ εὐδαίμονος καὶ εὐφροσύνη εἰς τοὺς εὐθεῖς κατὰ τὴν
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αὐτοῦ, ἐκ χειρὸς ἁμαρτωλῶν ψυχὰς τῶν ὁσίων ἀνθρώπων. Αὐτὸς καὶ θὰ γλυτώσῃ ψυχὰς τῶν ἀφωσιωμένων, θὰ ἐλευθερώσῃ αὐτοὺς ἀπὸ τὰς κακοποιοὺς

εὐφροσύνη.

εὐθέων καὶ εἰλικρινῶν ἀνθρώπων.

καρδίαν.

96,12 Εὐφράνθητε, δίκαιοι, ἐν τῷ 12 Εὐφρανθῆτε δίκαιοι κάτω ἀπὸ τὴν προστασίαν καὶ 12 Εὐφρανθῆτε, δίκαιοι, διὰ τῆς ἐπικοινωνίας καὶ τοῦ συνδέσμου σας
Κυρίῳ, καὶ ἐξομολογεῖσθε τῇ τὴν
μνήμῃ τῆς ἁγιωσύνης αὐτοῦ.

ἀγάπην

τοῦ

Κυρίου,

ἀναπέμπετε

συνεχῶς μετὰ τοῦ Κυρίου καὶ ἀναπέμπετε δοξολογίας διατηροῦντες πάντοτε εἰς

δοξολογίας πρὸς αὐτὸν ἀναλογιζόμενοι τὴν ἄπειρον τὸν νοῦν σας τὴν ἀνάμνησιν τῆς ἁγιότητός του.
ἁγιότητά του.

ΨΑΛΜΟΣ 97ος
Γιὰ νὰ δώσει ὁ Θεὸς παρηγοριὰ στοὺς στενοχωρημένους ἀνθρώπους, γιὰ νὰ μὴ θλίβονται
Αρχαίο Κείμενο
97,1

Άσατε

τῷ

Κυρίῳ

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

ᾆσμα Ψάλατε πρὸς δόξαν καὶ τιμὴν τοῦ Κυρίου νέον ὕμνον, Ψάλατε πρὸς δόξαν τοῦ Κυρίου ᾆσμα νέον ποὺ νὰ ἁρμόζῃ πρὸς τὰς

καινόν, ὅτι θαυμαστὰ ἐποίησεν ὁ διότι νέα ἀξιοθαύμαστα καὶ καταπληκτικὰ ἔργα νέας περιστάσεις καὶ τὰς νέας πρὸς ἡμᾶς δωρεὰς τοῦ Κυρίου, διότι
Κύριος· ἔσωσεν αὐτὸν ἡ δεξιὰ ἔκαμεν ὁ Κύριος. Διότι ἔσωσε καὶ πάλιν μὲ τὴν ἐποίησεν ἔργα θαυμαστὰ καὶ καταπληκτικὰ ὁ Κύριος· σωτηρίαν καὶ
αὐτοῦ καὶ ὁ βραχίων ὁ ἅγιος παντοδύναμον δεξιάν του τὸν λαόν του. Ὁ ἅγιος καὶ νίκην κατήγαγε πρὸς δόξαν του ἡ δεξιά του καὶ ὁ ἅγιος βραχίων του.
αὐτοῦ.

παντοδύναμος βραχίων του ἔκαμε τὰ θαυμαστὰ αὐτὰ
ἔργα.

97,2

Ἐγνώρισε

Κύριος

τὸ 2 Ὁ Κύριος κατέστησε τὴν σωτηρίαν αὐτὴν τοῦ λαοῦ 2 Κατέστησεν ὁ Κύριος περιφανῆ καὶ γνωστὴν εἰς ὅλους τὴν σωτηρίαν

σωτήριον αὐτοῦ, ἐναντίον τῶν του γνωστὴν καὶ περιφανῆ ἐνώπιον ὅλων τῶν ἐθνῶν. του, εἰς ὅλα τὰ ἔθνη ἐφανέρωσε τὴν δικαιοσύνην του, ἥτις ἐπάταξε
ἐθνῶν

ἀπεκάλυψε

δικαιοσύνην αὐτοῦ.

τὴν Ἐνώπιον ὅλων τῶν ἐθνῶν ἔκαμεν ἐπίσης ὁλοφάνερη τοὺς ἀδικούντας καὶ καταπιέζοντας τὸν λαόν του.
τὴν δικαιοσύνην του, ἡ ὁποία τιμωρεῖ τοὺς κακοὺς καὶ
προστατεύει τοὺς ἀγαθούς.

97,3 Ἐμνήσθη τοῦ ἐλέους αὐτοῦ 3 Ἐνεθυμήθη τὴν περὶ τοῦ ἐλέους ὑπόσχεσιν, ποὺ εἶχε 3 Ἐνεθυμήθη τὴν περὶ ἐλέους αὐτοῦ ὑπόσχεσιν, τὴν ὁποίαν ἔδωκεν εἰς
τῷ Ἰακὼβ καὶ τῆς ἀληθείας δώσει

εἰς

τοὺς

ἀπογόνους

τοῦ

Ἰακώβ,

τὴν τὸν Ἰακώβ, καὶ δὲν ἐλησμόνησε τὴν πιστότητα καὶ φιλαλήθειαν αὐτοῦ

αὐτοῦ τῷ οἴκῳ Ἰσραήλ· εἴδοσαν φιλαλήθειάν του καὶ τὴν πιστότητά του εἰς τὰς πρὸς ἐκτέλεσιν τῆς ὑποσχέσεως ταύτης χάριν τοῦ οἴκου Ἰσραήλ. Ὅλα
πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς τὸ ὑποσχέσεις, ποὺ εἶχε δώσει εἰς τὸν Ἰσραηλιτικὸν τὰ πέρατα τῆς γῆς, πάντες ὅσοι κατοικοῦν εἰς αὐτὴν ἀπὸ τὴν μίαν
λαόν. Ὅλα τὰ ἔθνη, ποὺ κατοικοῦν ἕως εἰς τὰ πέρατα ἄκραν ἕως τὴν ἄλλην καὶ μέχρι τῶν ἐσχατιῶν της, εἶδον τὴν σωτηρίαν
τῆς γῆς, εἶδαν καὶ ἐγνώρισαν τὴν σωτηρίαν αὐτὴν ἐκ τοῦ Θεοῦ μας.
μέρους τοῦ Θεοῦ μας.
97,4 Ἀλαλάξατε τῷ Θεῷ, πᾶσα ἡ 4 Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τῆς οἰκουμένης ἀλαλάξατε μὲ 4 Ἐπευφημήσατε μεθ’ ἱεροῦ ἐνθουσιασμοῦ πρὸς δόξαν τοῦ Θεοῦ μας
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σωτήριον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.

γῆ, ᾄσατε καὶ ἀγαλλιᾶσθε καὶ ἐνθουσιασμὸν εἰς δόξαν τοῦ Θεοῦ. Ψάλατε, γεμίσατε ὁλόκληρος ἡ γῆ καὶ ὅλοι οἱ κάτοικοί της, ἀναπέμψατε ᾆσμα καὶ
ψάλατε.

ἀπὸ

εὐφροσύνην

καὶ

ἀγαλλίασιν,

ψάλατε

καὶ σκιρτήσατε

ὑμνήσατε τὸν Θεόν.

ἐξ

ἀγαλλιάσεως

καὶ

ψάλατε.

5 Ψάλατε πρὸς ὕμνον τοῦ Κυρίου μὲ κιθάραν, μὲ κιθάραν καὶ μὲ μέλος
φωνητικῆς ψαλμωδίας,

97,5 ψάλατε τῷ Κυρίῳ ἐν κιθάρᾳ, 5 Μὲ συνοδίαν κιθάρας ψάλατε εἰς δόξαν τοῦ Κυρίου. 5 Ψάλατε πρὸς ὕμνον τοῦ Κυρίου μὲ κιθάραν, μὲ κιθάραν καὶ μὲ μέλος
ἐν κιθάρᾳ καὶ φωνῇ ψαλμοῦ·

Μὲ κιθάραν καὶ μὲ τὴν φωνήν σας ὑμνολογήσατε φωνητικῆς ψαλμωδίας,
αὐτόν.

97,6 ἐν σάλπιγξιν ἐλαταῖς καὶ 6 Μὲ σάλπιγγας ἀπὸ σφυρηλατημένον μέταλλον καὶ 6 μὲ σάλπιγγας ἐκ μετάλλου σφυρηλατημένου καὶ μὲ τὸν ἦχον
φωνῇ

σάλπιγγος

ἀλαλάξατε

κερατίνης μὲ σάλπιγγας κερατίνας ἀλαλάξατε εὐλαβῶς μὲ σάλπιγγος

ἐνώπιον

βασιλέως Κυρίου.

κερατίνης·

ἐπευφημήσατε

εὐλαβῶς

καὶ

μεθ’

ἱεροῦ

τοῦ ἱερὸν ἐνθουσιασμὸν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως Κυρίου ἐνθουσιασμοῦ ἐνώπιον τοῦ βασιλεύοντος Κυρίου.
μας.

97,7 Σαλευθήτω ἡ θάλασσα καὶ 7 Ἂς συγκλονισθῇ ἡ θάλασσα ἀπὸ τὴν χαρὰν καὶ ὅλα 7 Ἂς σαλευθῇ χορεύουσα ἡ θάλασσα καὶ ὅλα ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα
τὸ πλήρωμα αὐτῆς, ἡ οἰκουμένη τὰ ζῶα, ποὺ ὑπάρχουν εἰς αὐτήν, ἡ γῆ καὶ ὅλοι οἱ πληροῦν καὶ γεμίζουν αὐτήν· ἂς σαλευθῇ σκιρτώσα καὶ ἡ οἰκουμένη
καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν κάτοικοί της.

καὶ ὅλοι ὅσοι κατοικοῦν ἐν αὐτῇ.

αὐτῇ.
97,8 Ποταμοὶ κροτήσουσι χειρὶ 8 Οἱ ποταμοὶ ἂς χειροκροτήσουν μὲ χαρὰν ὅλοι μαζῆ, 8 Οἱ ποταμοὶ ἂς χειροκροτήσουν ὅλοι μαζί, τὰ ὅρη ἂς σκιρτήσουν ἐξ
ἐπὶ

τὸ

αὐτό,

τὰ

ὅρη τὰ ὄρη ἂς σκιρτήσουν ἀπὸ ἀγαλλίασιν,

ἀγαλλιάσεως.

ἀγαλλιάσονται,
97,9 ὅτι ἥκει κρῖναι τὴν γῆν· 9 διότι ὁ Κύριος ἔρχεται νὰ κυβερνήσῃ καὶ νὰ κρίνῃ 9 Ὁ κόσμος ὅλος θὰ εἰρηνεύσῃ καὶ θὰ εὐτυχήσῃ. Διότι ὁ Κύριος
κρινεῖ

τὴν

δικαιοσύνῃ

οἰκουμένην
καὶ

λαοὺς

ἐν τὴν γῆν. Θὰ κρίνῃ δὲ αὐτὴν μὲ δικαιοσύνην. Θὰ ἔρχεται νὰ βασιλεύσῃ καὶ νὰ κρίνῃ τὴν γῆν· θὰ βασιλεύση ὁ Κύριος
ἐν κυβερνήσῃ τοὺς λαούς μὲ εὐθύτητα καὶ καλωσύνην.

εὐθύτητι.

καὶ ὡς Κριτὴς θὰ κρίνῃ τὴν οἰκουμένην μὲ δικαιοσύνην καὶ τοὺς λαοὺς
μετ’ ἰσότητος καὶ ἀπροσωποληψίας.

ΨΑΛΜΟΣ 98ος

Αρχαίο Κείμενο
98,1

Ο

Κύριος

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

ἐβασίλευσεν, Ο Κύριος ἐθεμελίωσε αἰωνίαν καὶ ἀπαρασάλευτον Ο Κύριος ἀνέλαβε τὴν βασιλείαν, ἂς ὀργίζωνται καὶ ἂς ἀφηνιάζουν οἱ

ὀργιζέσθωσον λαοί· ὁ καθήμενος παντοῦ τὴν βασιλείαν του. Ἂς ὀργίζωνται καὶ ἂς λαοί. Οὐδὲν θὰ ἐπιτύχουν. Ἐβασίλευσεν αὐτὸς ὁ ὁποῖος κάθηται ἐπὶ
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Γιὰ νὰ εὐλογήσει καὶ νὰ χαριτώσει ὁ Θεὸς τοὺς νέους ποὺ θέλουν νὰ ἀφιερωθοῦν στὸν Θεό

ἐπὶ τῶν Χερουβίμ, σαλευθήτω ἡ μαίνωνται οἱ ἀσεβεῖς λαοί. Ὁ καθήμενος Κύριος τῶν Χερουβείμ, ἂς σαλευθῇ καὶ ἂς συνταραχθῇ ἡ γῆ ἐκ τῶν
γῆ.

ἐπάνω

εἰς

τὰ

Χερουβὶμ

ἐβασίλευσεν·

ἂς ἀντιδράσεων καὶ τῆς ἀντιστάσεώς της. Εἰς οὐδὲν θὰ ἰσχύσῃ.

ἀναστατωθοῦν ἀπὸ ἀγανάκτησιν οἱ ἀμετανόητοι
ἁμαρτωλοὶ τῆς γῆς.
98,2 Κύριος ἐν Σιὼν μέγας καὶ 2 Ὁ Κύριος, ποὺ ἔχει τὸν θρόνον του εἰς τὴν Σιών, 2 Ὁ Κύριος ἐνεθρονίσθη ἐν τῇ Σιὼν μέγας, ὑπέρτερος τῶν ἡττηθέντων
ὑψηλός ἐστιν ἐπὶ πάντας τοὺς εἶναι μέγας. Ἀνώτερος καὶ κύριος ἐπάνω εἰς ὅλους ἐχθρῶν του καὶ εἶναι ὑψηλὸς καὶ ἀνώτερος εἰς ἰσχὺν καὶ κράτος ὑπὲρ
λαούς.
98,3

τοὺς λαοὺς τῆς γῆς.

Ἐξομολογησάσθωσαν

πάντας τοὺς λαούς.

τῷ 3 Ἂς δοξολογήσουν τὸ μέγα Ὄνομά σου ὅλοι, διότι 3 Ἂς ἀνυμνήσουν καὶ ἂς δοξολογήσουν τὸ μέγα ὄνομά σου, διότι λόγῳ

ὀνόματί σου τῷ μεγάλῳ, ὅτι εἶναι ἅγιον ἀλλὰ καὶ τρομερόν.

τῆς συντριπτικῆς καὶ ἀκαταγωνίστου δυνάμεώς σου, τὸ ὄνομά σου

φοβερὸν καὶ ἅγιόν ἐστι.

εἶναι φοβερόν, λόγῳ δὲ τῆς ἀποστροφῆς σου πρὸς τὸ κακὸν εἶναι καὶ
ἅγιον.

98,4 Καὶ τιμὴ βασιλέως κρίσιν 4 Ἡ ἐντιμότης καὶ εὐθύτης σου τοῦ βασιλέως μας 4 Ἡ τιμημένη καὶ ἔνδοξος μεγαλειότης τοῦ βασιλέως μας ἀγαπᾷ τὴν
ἀγαπᾷ· σὺ ἡτοίμασας εὐθύτητας, ἀγαπᾷ καὶ ποθεῖ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς δικαιοσύνης. Σὺ δικαιοσύνην

καὶ

οὐχὶ

τὴν

αὐθαιρεσίαν.

Σὺ

καθίδρυσας

καὶ

κρίσιν καὶ δικαιοσύνην ἐν Ἰακὼβ ἐθέσπισες καὶ ἐθεμελίωσες διατάξεις καὶ ἐντολὰς ἐθεμελίωσας διατάξεις καὶ ἐντολὰς εὐθύτητος καὶ ἰσότητος, σὺ ἔκαμες
σὺ ἐποίησας.

εὐθύτητος καὶ ἀληθείας. Σὺ ἔκαμες κρίσιν καὶ κρίσιν καὶ ἤσκησας δικαιοσύνην μεταξὺ τῶν ἀπογόνων τοῦ Ἰακώβ,
ἐφήρμοσες δικαιοσύνην μεταξὺ τῶν ἀπογόνων τοῦ τοὺς ὁποίους ἰδιαιτέρως ἐπροστάτευσας.
Ἰακώβ.

98,5 Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν 5 Μεγαλύνατε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν. Προσκυνήσατε 5 Κατανοήσατε λοιπὸν τὸ ὕψος τοῦ Κυρίου καὶ ἀνταξίως πρὸς τὸ ὕψος
ἡμῶν

καὶ

προσκυνεῖτε

τῷ τὸ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν του, διότι εἶναι ἅγιος.

τοῦτο δοξολογεῖτε Κύριον τὸν Θεόν μας καὶ προσκυνεῖτε εὐλαβῶς τὸν

ὑποποδίῳ τῶν ποδῶν αὐτοῦ, ὅτι

ἐν τῷ Ναῷ τῆς Σιὼν τόπον, ἐπὶ τοῦ ὁποίου πατοῦν οἱ πόδες του, διότι

ἅγιός ἐστι.

εἶναι οὗτος τόπος ἱερὸς καὶ ἅγιος.

98,6 Μωυσῆς καὶ Ἀαρὼν ἐν τοῖς 6 Ὁ Μωϋσῆς καὶ ὁ Ἀαρὼν ἦσαν οἱ πρῶτοι μεταξὺ τῶν 6 Ὁ Μωϋσῆς καὶ ὁ Ἀαρών, οἱ ἅγιοι οὖτοι ἄνδρες, ἦσαν μεταξὺ τῶν
ἱερεῦσιν αὐτοῦ, καὶ Σαμουὴλ ἐν ἱερέων. Ὁ Σαμουὴλ ἦτο ἀπὸ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἱερέων του, καὶ ὁ ὡσαύτως ἅγιος Σαμουὴλ ἦτο μεταξὺ ἐκείνων, οἱ
τοῖς ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα ἐπεκαλοῦντο μὲ πίστιν τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου. Ὅσες ὁποῖοι ἐπεκαλοῦντο τὸ ὄνομά του, ἐπεκαλοῦντο διὰ προσευχῆς τὸν
αὐτοῦ· ἐπεκαλοῦντο τὸν Κύριον, φορὲς αὐτοὶ τὸν ἐπεκαλοῦντο, ἐκεῖνος ἤκουε καὶ Κύριον καὶ αὐτὸς τοὺς εἱσήκουεν.
ἐδέχετο τὰς προσευχάς των.

98,7 ἐν στύλῳ νεφέλης ἐλάλει 7 Μὲ στῦλον νεφέλης ὡμιλοῦσε πρὸς αὐτούς, διότι 7 Ἀπὸ τὸν πύρινον στῦλον τῆς νεφέλης, ἡ ὁποία κατέβαινεν εἰς τὴν
πρὸς αὐτούς· ὅτι ἐφύλασσον τὰ αὐτοὶ ἐφύλαττον τότε τὰς ἐντολάς του καὶ τὰ σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου, ὡμίλει πρὸς αὐτούς, διότι ἐφύλαττον τὰς ἐν
μαρτύρια

αὐτοῦ

καὶ

τὰ προστάγματα, ποὺ εἶχε δώσει εἰς αὐτούς.

ταῖς ἐντολαῖς του μαρτυρίας του καὶ τὰ προστάγματα, τὰ ὁποῖα
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καὶ αὐτὸς εἱσήκουεν αὐτῶν,

προστάγματα αὐτοῦ, ἃς ἔδωκεν

ἔδωκεν εἰς αὐτούς.

αὐτοῖς.
98,8 Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, σὺ 8 Κύριε καὶ Θεέ μας, σὺ ἔκανες εὐμενῶς δεκτὰς τὰς 8 Κύριε καὶ Θεέ μας, σὺ τοὺς ἤκουες μὲ εὐμένειαν· ὦ Θεέ μου, σὺ μὲ
ἑπήκουες αὐτῶν· ὁ Θεός, σὺ προσευχάς των, σὺ ὁ Θεὸς ἐδείχθης ἐλεήμων καὶ πᾶσαν ἀγαθότητα ἐγίνεσο ἵλεως καὶ συγγνωμικὸς εἰς τὰ ἁμαρτήματά
εὐίλατος

ἐγίνου

ἐκδικῶν

ἐπὶ

αὐτοῖς
πάντα

καὶ συγκαταβατικὸς εἰς αὐτούς, ἀποδίδων πάντοτε τὸ των, ἀφοῦ ἐτιμώρεις καὶ δὲν ἄφηνες ἄνευ ἐκδικήσεως πάσας τὰς
τὰ δίκαιον εἰς ὅλα τὰ ἔργα τῶν χειρῶν των.

ἀνθρωπίνας ἀδυναμίας καὶ παραβάσεις των.

ἐπιτηδεύματα αὐτῶν.
98,9 Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν 9 Δοξολογεῖτε, λοιπόν, Κύριον τὸν Θεόν μας καὶ 9 Ἀνταξίως τοῦ ἀνυπερβλήτου ὕψους τοῦ δοξολογεῖτε καὶ ἀνυμνεῖτε
ἡμῶν καὶ προσκυνεῖτε εἰς ὄρος προσκυνεῖτε αὐτὸν εἰς τὸν ἱερὸν λόφον τῆς Σιών, τὸν Κύριον καὶ Θεόν μας καὶ προσκυνεῖτε εὐλαβῶς αὐτὸν εἰς τὴν Σιών,
ἅγιον αὐτοῦ, ὅτι ἅγιος Κύριος ὁ ὅπου ὁ ναός του, διότι ἅγιος εἶναι ὁ Κύριος ὁ Θεός εἰς τὸ ὄρος αὐτοῦ τὸ ἅγιον, διότι ἅγιος εἶναι Κύριος ὁ Θεὸς ἠμῶν καὶ ἐν
Θεὸς ἡμῶν.

μας.

ἁγίῳ τόπῳ ὑπὸ ἁγίων λάτρεων πρέπει νὰ προσκυνῆται.

ΨΑΛΜΟΣ 99ος
Γιὰ νὰ εὐλογήσει καὶ νὰ ἐκπληρώσει ὁ Θεὸς τοὺς θείους πόθους τῶν ἀνθρώπων
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

99,1 Αλαλάξατε τῷ Κυρίῳ, πᾶσα Αλαλάξατε μὲ ἱερὸν ἐνθουσιασμὸν δοξολογοῦντες Επευφημήσατε μὲ ἱερὸν ἐνθουσιασμὸν τὸν Κύριον οἱ κάτοικοι
ἡ γῆ,

τὸν Κύριον. Ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς γῆς ἂς τὸν ὁλοκλήρου τῆς γῆς.
ὑμνολογήσουν.

99,2 δουλεύσατε τῷ Κυρίῳ ἐν 2 Ὑπηρετήσατε τὸν Κύριον μὲ χαρουμένην καρδίαν, 2

Προσφέρατε

εἰς

εὐφροσύνῃ, εἰσέλθατε ἐνώπιον προσέλθετε εἰς τὸν ναόν του μὲ ἀγαλλίασιν ψυχῆς.

εὐφραινομένης

τὴν

αὐτοῦ ἐν ἀγαλλιάσει.

ἀγαλλιάσεως εἰς τὸν ναόν του καὶ ἐμφανισθῆτε ἐνώπιον αὐτοῦ.

99,3 Γνῶτε ὅτι Κύριος, αὐτός 3
ἐστιν

ὁ

Θεὸς

ἡμῶν,

Μάθετε

καλὰ

ὅτι

ὁ

Κύριος,

κυρίαρχος

τὸν

Κύριον

δουλικὴν

μετὰ
λατρείαν

καρδίας
σας·

προθύμου
εἰσέλθετε

καὶ
μετ’

καὶ 3 Ἐνθυμούμενοι ὅσα ὑπὲρ ἡμῶν ἐποίησε, μάθετε ἐξ αὐτῶν τῶν

αὐτὸς δημιουργὸς τοῦ παντός, εἶναι ὁ Θεός μας. Αὐτὸς μᾶς πραγμάτων, ὅτι ὁ Κύριος, ὁ Δεσπότης καὶ Δημιουργὸς τοῦ παντός,

ἡμεῖς

δὲ

λαὸς

αὐτοῦ

καὶ ὡς ἔθνος. Δὲν ἀνεδείξαμεν ἡμεῖς τὸν ἑαυτόν μας μὲ ἐκλεκτὸν καὶ ὄχι ἠμεῖς. Ἡμεῖς δὲ εἴμεθα λαός του, καὶ πρόβατα τὰ

πρόβατα τῆς νομῆς αὐτοῦ.

τὴν δύναμίν μας. Ἡμεῖς εἴμεθα λαός του καὶ ὁποῖα μὲ ἐπιμέλειαν καὶ στοργὴν βόσκει καὶ διατρέφει καὶ τὰ ὁποῖα
πρόβατα, τὰ ὁποῖα αὐτὸς μὲ στοργὴν καθοδηγεῖ καὶ ἀνήκομεν ἐξ ὁλοκλήρου εἰς αὐτὸν καὶ ὀφείλομεν τὰ πάντα εἰς αὐτόν.
διατρέφει.
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ἐποίησεν ἡμᾶς καὶ οὐχ ἡμεῖς· ἐδημιούργησε καὶ μᾶς ἀνέδειξε καὶ ὡς ἀνθρώπους καὶ εἶναι ὁ Θεός μας· αὐτὸς μᾶς ἐδημιούργησε καὶ μᾶς ἀνέδειξε γένος

99,4 Εἰσέλθετε εἰς τὰς πύλας 4 Εἰσέλθετε εἰς τὰς πύλας τῶν αὐλῶν τοῦ ναοῦ του μὲ 4 Εἰσέλθετε λοιπὸν εἰς τὰς πύλας τοῦ ναοῦ του μὲ δοξολογίας·
αὐτοῦ ἐν ἐξομολογήσει, εἰς τὰς δοξολογίας. Εἰσέλθετε εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ ἱεροῦ εἰσέλθετε εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ ἱεροῦ περιβόλου του μὲ ὕμνους.
αὐλὰς

αὐτοῦ

ἐν

ὕμνοις. περιβόλου του μὲ ὕμνους. Δοξολογεῖτε αὐτόν, ὑμνεῖτε Δοξολογεῖτε αὐτόν, ὑμνεῖτε ἀκαταπαύστως τὸ ὄνομά του.

Ἐξομολογεῖσθε αὐτῷ, αἰνεῖτε τὸ πάντοτε τὸ πάντιμον ὄνομά του·
ὄνομα αὐτοῦ,
99,5 ὅτι χρηστὸς Κύριος, εἰς τὸν 5 διότι ὁ Κύριος εἶναι ἀγαθός. Ἡ εὐσπλαγχνία του 5 Διότι εἶναι ἀγαθὸς καὶ εὐεργετικὸς ὁ Κύριος, τὸ ἔλεός του εἶναι
αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ, καὶ ἕως εἶναι αἰωνία καὶ ἀκατάλυτος, καὶ ἡ ἀξιοπιστία τῶν ἀνεξάντλητον καὶ ἀστείρευτον εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ πιστῶς τηρεῖ τὰς
γενεᾶς καὶ γενεᾶς ἡ ἀλήθεια λόγων του παραμένει εἰς ὅλας τὰς γενεάς.

πρὸς ἡμᾶς ἐπαγγελίας του ἀπὸ τὴν μίαν γενεὰν εἰς τὴν ἄλλην γενεὰν

αὐτοῦ.

συνεχῶς καὶ ἀπαύστως.

ΨΑΛΜΟΣ 100ος (ρ’)
Γιὰ νὰ δίνει ὁ Θεὸς χαρίσματα στοὺς καλοκάγαθους ἀνθρώπους
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

100,1 Έλεος καὶ κρίσιν ᾄσομαί Τὴν εὐσπλαγχνίαν σου καὶ τὴν δικαιοκρισίαν σου θὰ Τὸ εὐσπλαγχνικόν σου ἔλεος καὶ τὴν τελείαν καὶ ἀπροσωπόληπτον
σοι, Κύριε·

ὑμνολογήσω πρὸς δόξαν σου, Κύριε.

δικαιοσύνην σου ἐνώπιόν σου. Κύριε, θὰ ψάλω·

100,2 ψαλῶ καὶ συνήσω ἐν ὁδῷ 2 Θὰ σε δοξολογήσω. Κύριε, καὶ θὰ κατανοήσω ποιὸς 2 θὰ σὲ ἀνυμνήσω δι’ αὐτὰ καὶ θὰ ἐξετάσω προσεκτικὰ τὴν ὁδὸν καὶ
ἀμώμῳ· πότε ἥξεις πρός με; εἶναι ὁ ἄμωμος τρόπος καὶ δρόμος τῆς ζωῆς μου. Πότε τὸν τρόπον τῆς ζωῆς καὶ συμπεριφορᾶς τὸν ἄμεμπτον, ὥστε νὰ
Διεπορευόμην

ἐν

ἀκακίᾳ θὰ ἔλθῃς πρὸς ἐμέ, Κύριε, ἐλεήμων καὶ εὐεργετικός; πολιτεύωμαι κατ’ αὐτόν. Ποθῶ, Κύριε, τὴν παρουσίαν σου. Πότε θὰ

καρδίας μου ἐν μέσῳ τοῦ οἴκου Ἐγὼ συμπεριεφέρθην κατὰ τὸ παρελθὸν καὶ μέχρι ἔλθῃς πρός με; Ἰδοὺ πῶς ἐπολιτεύθην μέχρι σήμερον καὶ τί ὑπόσχομαι
μου.

σήμερον, ἐν μέσῳ τῆς οἰκογενείας μου, μὲ ἀκακίαν νὰ τηρήσω πιστῶς καὶ εἰς τὸ μέλλον. Συμπεριεφερόμην πάντοτε κατὰ
καρδίας, μὲ εὐθύτητα καὶ ἀνιδιοτέλειαν.

τὸ παρελθὸν ἐν μέσῳ τῆς οἰκογενείας μου μὲ ἀκακίαν καρδίας καὶ
στοργὴν ἀπηλλαγμένην πονηρίας καὶ ἐγωϊσμοῦ.

Οὐ

ὀφθαλμῶν
παράνομον,
παραβάσεις

προεθέμην
μου

πρὸ 3 Ποτὲ δὲν ἔθεσα πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν μου καὶ δὲν 3 Δὲν ἔθετον ποτὲ ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν τῆς διανοίας μου

πρᾶγμα ἐπεδίωξα ὡς συμφέρον μου παράνομον τινα πρᾶξιν. παρανόμους πράξεις, ἀλλ’ ἐβδελυσσόμην τὸ κακὸν καὶ ὡς ἁπλῆν
ποιοῦντας Τουναντίον

ἐμίσησα·

ἐμίσησα

ὅλους

ἐκείνους,

οἱ

ὁποῖοι σκέψιν καὶ ἐνθύμησιν. Ἀπεστράφην τοὺς ἀρεσκομένους εἰς τὴν

οὐκ παρέβαιναν τὸν Νόμον σου. Ποτὲ ἕως τώρα δὲν ἀνομίαν

ἐκολλήθη μοι καρδία σκαμβή.

καὶ

συστηματικῶς

παραβαίνοντας

τὸν

νόμον,

καὶ

προσεκολλήθη κοντά μου ὡς φίλος ἢ ὡς μέλος τῆς ὁσονδήποτε καὶ ἂν ἐπεζήτησαν διὰ τῆς κολακείας νὰ ἀρέσουν εἰς ἐμέ,
αὐλῆς μου ἄνθρωπος με καρδίαν στρεβλήν.

ἐγὼ τοὺς ἐμίσησα.
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100,3

100,4 Ἐκκλίνοντος ἀπ' ἐμοῦ τοῦ 4 Καμμίαν γνῶσιν καὶ καμμίαν σχέσιν δὲν εἶχον πρὸς 4 Δὲν προσεκολλήθη πρὸς ἐμὲ ὡς μέλος τῆς ἀκολουθίας καὶ αὐλῆς
πονηροῦ οὐκ ἐγίνωσκον.

πονηρὸν

ἄνθρωπον,

ὁ

ὁποῖος,

ἀφοῦ

ματαίως μου καρδία στρεβλὴ καὶ διεστραμμένη· ἐνῷ δὲ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος

ἐπιχειροῦσε νὰ μὲ πλησίασῃ, ἀπεμακρύνετο ἀπὸ ἐμέ. ἀπεμακρύνετο ἀπ’ ἐμοῦ ἐμποδιζόμενος νὰ εἰσχωρήσῃ εἰς τὸ
περιβάλλον καὶ τὴν ἀκολουθίαν μου, ἐγὼ τὸν ἠγνόουν καὶ δὲν εἶχον
καμμίαν σχέσιν πρὸς αὐτόν.
100,5 Τὸν καταλαλοῦντα λάθρα 5 Τὸν ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖος κατέκρινε κρυφίως τὸν 5 Ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος κρυφίως ἐκατηγόρει τὸν πλησίον του διὰ νὰ τὸν
τὸν

πλησίον

αὐτοῦ,

ἐξεδίωκον·

τοῦτον πλησίον του, τὸν ἐξεδίωκα ἀπὸ κοντά μου. Μὲ ἀποξενώσῃ ἀπὸ τὴν εὔνοιάν μου, μονοπωλῶν ταύτην ὑπὲρ τοῦ ἑαυτοῦ

ὑπερηφάνῳ ἄνθρωπον,

ὁ

ὁποῖος

εἶχεν

ἀλαζονικοὺς

τοὺς του, τοῦτον ἀπεδίωκον. Μὲ ἄνθρωπον ἔχοντα ὄμμα ἐπηρμένον,

ὀφθαλμῷ καὶ ἀπλήστῳ καρδία, ὀφθαλμοὺς καὶ ἐφέρετο μὲ περιφρόνησιν πρὸς τοὺς περιφρονητικῶς ριπτόμενον εἰς τοὺς ἄλλους, καὶ καρδίαν ἄπληστον
τούτῳ οὐ συνήσθιον.

ἄλλους, εἶχε δὲ καὶ ἄπληστον καρδίαν, ποτὲ δὲν καὶ γεμάτην πλεονεξίαν, δὲν συνέτρωγον μὲ αὐτόν.
συνέτρωγα, ποτὲ δὲν τὸν εἶχα σύντροφόν μου.

100,6 Οἱ ὀφθαλμοί μου ἐπὶ τοὺς 6 Ἀλλὰ εἶχα ἐστραμμένους πάντοτε τοὺς ὀφθολμούς 6 Οἱ ὀφθαλμοί μου προσέβλεπον μετ’ εὐνοίας πρὸς τοὺς ἀνθρώπους
πιστοὺς

τῆς

γῆς

τοῦ μου πρὸς τοὺς πιστοὺς καὶ ἐνάρετους ἀνθρώπους τῆς τῆς χώρας μου, τοὺς πιστοὺς καὶ εἰλικρινεῖς, καὶ αὐτοὺς ἐδεχόμην διὰ

συγκαθῆσθαι αὐτοὺς μετ' ἐμοῦ· χώρας μου. Αὐτοὺς προσεκάλουν νὰ παρακάθηνται νὰ συγκάθηνται μαζί μου σύμβουλοί μου ἀνιδιοτελεῖς λαλοῦντες τὴν
πορευόμενος ἐν ὁδῷ ἀμώμῳ, μαζῆ μου ὡς φίλοι καὶ σύμβουλοί μου. Ἐκεῖνον, ὁ ἀλήθειαν πρὸς ἐμέ· ἐκεῖνος ποὺ ἐπολιτεύετο καὶ συμπεριεφέρετο
οὗτός μοι ἐλειτούργει.

ὁποῖος ἐζοῦσε βίον ἀνεπίληπτον καὶ καθαρόν, αὐτὸν ἀμέμπτως, αὐτὸς ἦτο λειτουργὸς καὶ ὑπάλληλος τοῦ κράτους μου.
προσελάμβανα ὡς ὑπάλληλόν μου, ὡς βοηθόν μου
καὶ συνεργάτην μου.

100,7 Οὐ κατῴκει ἐν μέσῳ τῆς 7 Μέσα εἰς τὸν οἶκον μου δὲν κατῴκησε οὔτε θὰ 7 Ὅπως εἰς τὸ παρελθόν, οὕτω καὶ εἰς τὸ μέλλον δὲν θὰ κατοικῇ ὡς
οἰκίας μου ποιῶν ὑπερηφανίαν, κατοικήσῃ ἄνθρωπος ἐγωϊστὴς καὶ ὑπερήφανος· αὐλικός μου εἰς τὸν οἶκόν μου ἄνθρωπος ἐγωϊστὴς καὶ ὑπερήφανος,
λαλῶν

ἄδικα οὐ

κατεύθυνεν ἄνθρωπος, ποὺ λαλεῖ καὶ ἐπιδιώκει ἀδικίας, δὲν θὰ ἐκεῖνος δὲ ποὺ λαλεῖ ἄδικα δὲν θὰ εὐδοκιμήσῃ οὔτε θὰ μπορέσῃ νὰ

ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν μου.

εὐδοκιμήση οὔτε θὰ ἠμπορέσῃ νὰ σταθῇ ἐνώπιόν μου. σταθῇ ἐμπρός μου.

100,8 Εἰς τὰς πρωΐας ἀπέκτεινον 8 Κάθε πρωΐαν ἐδίκαζα καὶ κατεδίκαζα εἰς θάνατον 8 Ἐκάστην πρωΐαν, ὁσάκις θὰ ἀσκῶ τὸ ἔργον τοῦ Κριτοῦ καὶ θὰ
πάντας τοὺς ἁμαρτωλοὺς τῆς ὅλους τοὺς ἐγκληματίας τῆς χώρας μου, διὰ νὰ ἀποδίδω δικαιοσύνην, ὅπως εἰς τὸ παρελθὸν οὕτω καὶ εἰς τὸ μέλλον,
γῆς τοῦ ἐξολοθρεῦσαι ἐκ πόλεως ἐξολοθρεύσω
πάντας

ἐργαζομένους τὴν ἀνομίαν.

τὴν

πόλιν

τοῦ

Κυρίου,

τὴν θὰ παραδίδω εἰς θάνατον ὅλους τοὺς ἁμαρτωλοὺς τῆς χώρας, τοὺς

τοὺς Ἱερουσαλήμ, ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι πεισμόνως καὶ θανασίμως ἐγκληματήσαντας, διὰ νὰ ἐξολοθρεύσω οὕτως ἀπὸ τὴν
ἀμετανοήτως ἐργάζονται τὸ κακόν.

πόλιν τοῦ Κυρίου, τὴν Ἱερουσαλήμ, ὅλους ὅσοι ἐργάζονται τὴν
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Κυρίου

ἀπὸ

ἀνομίαν.
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ΨΑΛΜΟΣ 101ος (ρα’)
Γιὰ νὰ εὐλογήσει ὁ Θεὸς τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ φέρουν ἀξιώματα, γιὰ νὰ βοηθοῦν τὸν κόσμο μὲ καλοσύνη καὶ κατανόηση
Αρχαίο Κείμενο
101,1

Κύριε,

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

εἰσάκουσον

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

τῆς Κύριε, ἄκουσε καὶ κάμε δεκτὴν τὴν προσευχήν μου. Ἡ Εὐδόκησον, Κύριε, να ἀκούσῃς καὶ νὰ δεχθῇς τὴν προσευχήν μου, καὶ

προσευχῆς μου, καὶ ἡ κραυγή κραυγὴ τῆς δεήσεώς μου ἂς φθάσῃ ἐνώπιόν σου.

ἡ γοερὰ κραυγὴ τῆς δεήσεώς μου ἂς ἀναβῇ πρὸς σέ.

μου πρὸς σὲ ἐλθέτω.
101,3

Μὴ

ἀποστρέψῃς

τὸ 3 Μὴ γυρίσῃς ἀλλοῦ τὸ πρόσωπόν σου, ὥστε νὰ 3 Μὴ στρέψῃς ἀλλοῦ τὸ πρόσωπόν σου, ὥστε νὰ μὴ μὲ βλέπῃς· κατὰ

πρόσωπόν σου ἀπ' ἐμοῦ· ἐν ᾗ ἂν παύσῃς νὰ μὲ βλέπῃς. Εἰς ἡμέραν κατὰ τὴν ὁποίαν τὴν ἡμέραν τῆς θλίψεώς μου πλησίασε πρὸς ἐμὲ τὸ οὖς σου καὶ
ἡμέρᾳ θλίβωμαι, κλῖνον πρός με θλίβομαι, ὅπως εἶναι ἡ σημερινὴ ἡμέρα, πλησίασε τὸ ἀκροάσθητί με εὐμενῶς· ὁσάκις σὲ ἐπικαλεσθῶ, ταχέως καὶ ἄνευ
τὸ οὖς σου· ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ αὐτί σου πρὸς ἐμέ. Ὅταν εἰς περιστάσεις δοκιμασιῶν ἀναβολῆς ἢ ἀργοπορίας ἐπάκουσόν με.
ἐπικαλέσωμαί

σε,

ταχὺ καὶ θλίψεων σὲ ἐπικαλοῦμαι, κατὰ τὴν ἡμέραν

ἐπάκουσόν μου,

ἐκείνην ἄκουσε καὶ κάμε σύντομα δεκτὴν τὴν
προσευχήν μου·

101,4 ὅτι ἐξέλιπον ὡσεὶ καπνὸς 4 διότι αἱ ἡμέραι μου ἐχάθησαν ὡσὰν καπνός, ποὺ 4 Διότι αἱ ἡμέραι μου ἐπέρασαν καὶ ἐχάθησαν ἀκάρπως σὰν νὰ ἦσαν
αἱ ἡμέραι μου, καὶ τὰ ὀστᾶ μου διαλύεται εἰς τὸν ἀέρα. Καὶ τὰ κόκκαλά μου καπνός, καὶ τὰ ὀστά μου ἀπεξηράνθησαν καὶ ἔχασαν πᾶσαν ἰκμάδα
ὡσεὶ φρύγιον συνεφρύγησαν.

ἐξηράνθησαν ὡσὰν τὰ φρύγανα.

καὶ στερεότητα, σὰν τὰ καυσόξυλα καὶ φρύγανα ἐμπρὸς εἰς τὴν
πυράν.

101,5 Ἐπλήγην ὡσεὶ χόρτος καὶ 5 Ἐμαράθηκα καὶ ἐκτυπήθηκα ὡσὰν τὸ χόρτον, ποὺ 5 Ἐκτυπήθην καὶ ἐπληγώθην σὰν τὸν χόρτον, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἔπεσε
ἐξηράνθη ἡ καρδία μου, ὅτι τὸ ξηραίνει ὁ ἥλιος. Ἡ καρδία μου ἐστέγνωσε ἀπὸ τὴν καυστικωτάτη
ἐπελαθόμην

τοῦ

φαγεῖν

ἄρτον μου.

ἡ

ἡλιακὴ

ἀκτίς,

καὶ

ἐξηράνθη

σὰν

ἐκεῖνον

τὸν νηστείαν, διότι μέσα εἰς τὸ βάρος τοῦ πόνου μου ἐξαντληθεῖσα πλήρως ἡ καρδία μου, διότι ἀπὸ τῆς πολλῆς θλίψεως
ἐλησμόνησα νὰ φάγω τὸν ἄρτον μου.

κατελήφθην ἀπὸ τόσην ἀνορεξίαν, ὥστε ἐλησμόνησα νὰ φάγω τὸν
ἄρτον μου.

101,6 Ἀπὸ φωνῆς τοῦ στεναγμοῦ 6 Ἐξ αἰτίας τῶν γοερῶν μου στεναγμῶν ἔγινα πετσὶ 6 Ἕνεκα τῶν ἀπαύστων καὶ γοερῶν στεναγμῶν μου ἐγενόμην
μου ἐκολλήθη τὸ ὀστοῦν μου τῇ καὶ κόκκαλο, ἐκολλήθη τὸ δέρμα μου ἐπάνω εἰς τὰ κάτισχνος μέχρι τοῦ νὰ κολλήσουν τὰ ὀστᾶ μου εἰς τὸ δέρμα μου.
101,7
ἐρημικῷ,

ὀστᾶ μου.

Ὡμοιώθην

πελεκᾶνι 7 Ἐγκατελείφθην καὶ ἀπεμονώθην ἀπὸ τοὺς ἄλλους 7 Ἔγινα ὅμοιος πρὸς πελεκάνον, ὁ ὁποῖος διέρχεται τὰς ἡμέρας του εἰς

ἐγενήθην

νυκτικόραξ ἐν οἰκοπέδῳ,

ὡσεὶ ἀνθρώπους,

ἔμεινα

μόνος

ὡσὰν

τὸν

ἐρημικὸν τὴν ἒρημον· κατήντησα σὰν κλαυσοπούλι ποὺ ἐκβάλλει τὰς θρηνώδεις

πελεκᾶνο. Ἔγινα ὅμοιος μὲ τὸ κλαψοποῦλι τῆς κραυγάς του κατὰ τὴν νύκτα εἰς ἐρειπωμένον οἶκον.
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σαρκί μου.

νύχτας, ποὺ θρηνεῖ εἰς τοὺς ἐρειπωμένους οἴκους.
101,8 ἠγρύπνησα καὶ ἐγενόμην 8 Ἔμεινα ἄγρυπνος, ἔγινα ὅμοιος μὲ τὸ στρουθίον, 8 Παρέμεινα ἄϋπνος καὶ ἔγινα σὰν στρουθίον, ποὺ ἔχασε τὸν
ὡς

στρουθίον

μονάζον

δώματος.
101,9

ἐπὶ ποὺ ἔχασε τὸν σύντροφόν του, καὶ θλιμμένον μένει σύντροφόν του καὶ μένει μόνον εἰς τὸ ὕψος τῆς στέγης.
μόνον του ἐπάνω εἰς τὴν στέγην.

Ὅλην

τὴν

ἡμέραν 9 Καθ' ὅλον τὸ διάστημα τῆς ἡμέρας μὲ ἐνέπαιζαν καὶ 9 Ὅλην τὴν ἡμέραν μὲ ἐχλεύαζον καὶ μὲ περιεγέλων οἱ ἐχθροί μου,

ὠνείδιζόν με οἱ ἐχθροί μου, καὶ μὲ ὕβριζαν οἱ ἐχθροί μου· καὶ αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι καὶ ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἄλλοτε μὲ ἐπῄνουν, θέτουν ἤδη ὡς ὅρκον τὴν
οἱ ἐπαινοῦντές με κατ' ἐμοῦ προηγουμένως μὲ ἐπαινοῦσαν, ὁρκίζονται τώρα συμφοράν μου λέγοντες νὰ πάθω καὶ ἐγὼ ὅ,τι ἔπαθεν ἐκεῖνος.
ὤμνυον.

ἐναντίον μου καὶ μὲ καταρῶνται.

101,10 Ὅτι σποδὸν ὡσεὶ ἄρτον 10 Ἐξ αἰτίας τοῦ βάρους τῶν θλίψεών μου κατήντησα 10 Πράγματι δὲ εἶμαι δυστυχέστατος, διότι ἀντὶ ἄρτου τρώγω τὴν
ἔφαγον καὶ τὸ πόμα μου μετὰ νὰ τρώγω στάκτην ἀντὶ τοῦ ἄρτου καὶ τὸ νερό, τὸ στάκτην τοῦ διαρκοῦς μου πένθους, καὶ τὸ ὕδωρ, ποὺ πίνῳ, τὸ
κλαυθμοῦ ἐκίρνων

ὁποῖον πίνω, τὸ ἀναμιγνύω μὲ τὰ δάκρυα τοῦ ἀναμιγνύω μὲ τὰ ἀφθόνως ρέοντα ἐξ αἰτίας τῶν λυγμῶν μου δάκρυα.
κλαυθμοῦ μου.

101,11 ἀπὸ προσώπου τῆς ὀργῆς 11 Αὐτὰ ὑποφέρω ἐξ αἰτίας τῆς ὀργῆς καὶ τοῦ 11 Ὅλα δὲ αὐτὰ τὰ ὑφίσταμαι λόγῳ τῆς ὀργῆς σου καὶ τῆς
σου καὶ τοῦ θυμοῦ σου, ὅτι μεγάλου θυμοῦ σου διὰ τὰς ἁμαρτίας μου. Διότι σύ, ἀγανακτήσεώς σου διὰ τὰς ἁμαρτίας μου, διότι μὲ ἐσήκωσες πρῶτον
ἐπάρας κατέρραξάς με.

ἀφοῦ μὲ ἐσήκωσες ὑψηλά, μὲ ἀπέσπασες ἀπὸ τὴν ὑψηλὰ ἐκρίζωσας ἐκ τῆς πατρίδος μου καὶ μὲ ἐξετίναξες κατόπιν
πατρίδα μου καὶ συντετριμμένον μὲ ἐξετίναξες εἰς συντετριμμένον εἰς ξένην καὶ ἀλλόφυλον γῆν.
τὴν ξένην γῆν.

101,12 Αἱ ἡμέραι μου ὡσεὶ σκιὰ 12 Καὶ ἔτσι αἱ ἡμέραι τῆς ζωῆς μου χάνονται, ὅπως αἱ 12 Καὶ οὕτως αἱ ἡμέραι μου χάνονται σὰν τὴν σκιάν, ἡ ὁποία, ὅταν δύῃ
ἐκλίθησαν, κἀγὼ ὡσεὶ χόρτος σκιαὶ κατὰ τὴν δύσιν τοῦ ἡλίου. Ἐστέγνωσα, ὡσὰν τὸ ἡ ἡμέρα, κλίνει καὶ ἐκλείπει, καὶ ἐγὼ σὰν χόρτος μαραμένος
ἐξηράνθην.

ἐφήμερο χορτάρι ποὺ ξηραίνεται ἀπὸ τὸ καῦμα τοῦ ἐξηράνθην καὶ δὲν ἀπομένει τίποτε ἄλλο, παρὰ νὰ θερισθῶ καὶ νὰ
ἡλίου καὶ εἶναι ἕτοιμον νὰ ριφθῇ εἰς τὴν φωτιάν.

ριφθῶ εἰς τὸ πῦρ.

101,13 Σὺ δέ, Κύριε, εἰς τὸν αἰῶνα 13 Σὺ ὅμως, Κύριε, μένεις ἀναλλοίωτος εἰς τοὺς 13 Ἀλλ’ ἂς μὴ ἀπελπίζωμαι, διότι ἂν καὶ ἐγὼ ὁ εἰς καὶ ἡ ὁλότης τοῦ
μένεις, καὶ τὸ μνημόσυνόν σου αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ τὸ Ὄνομά σου μνημονεύεται ἔθνους μου εἰς τοιαύτην περιήλθομεν κατάστασιν, σὺ ὅμως, Κύριε,
εἰς γενεὰν καὶ γενεάν.

διὰ μέσου ὅλων τῶν γενεῶν.

μένεις εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ τὸ ὄνομά σου μνημονεύεται ἀπαύστως καὶ
αἰωνίως ἀπὸ τῆς μιᾶς γενεᾶς εἰς τὴν ἄλλην γενεάν.

τὴν

Σιών,

οἰκτειρῆσαι
καιρός·

ὅτι

καιρὸς

αὐτήν,

ὅτι

τοῦ σήκω ἀπὸ τὸν θρόνον τῆς μεγαλωσύνης σου, σιωπήν σου καὶ θὰ σπλαγχνισθῇς τὴν Σιών, τὴν ἐρημωμένην
ἥκει σπλαγχνίσου τὴν Σιών, διότι ἔφθασεν ὁ καιρός, ποὺ Ἱερουσαλήμ, διότι πλέον ἔχει ἔλθει ὁ κατάλληλος καὶ ὁ ὑπὸ τῆς
πρέπει νὰ τὴν λυπηθῇς, νὰ τὴν ἐλεήσῃς, νὰ τὴν προνοίας σου καθωρισμένος χρόνος διὰ νὰ τὴν λυπηθῇς.
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101,14 Σὺ ἀναστὰς οἰκτειρήσεις 14 Σύ, λοιπόν, ὁ αἰώνιος καὶ παντοδύναμος Θεός, 14 Σὺ λοιπόν, ὁ αἰώνιος καὶ ἀναλλοίωτος, θὰ σηκωθῇς διακόπτων τὴν

σώσῃς. Ἦλθε πλέον ὁ προσδιωρισμένος ἀπὸ σὲ
χρόνος τῆς ἀπελευθερώσεώς μας.
101,15 ὅτι εὐδόκησαν οἱ δοῦλοί 15 Διότι οἱ ταλαιπωρούμενοι εἰς τὴν αἰχμαλωσίαν 15 Διότι οἱ ἐν τῇ αἰχμαλωσίᾳ δοῦλοι σου ἐπόθησαν καὶ αὐτοὺς ἀκόμη
σου τοὺς λίθους αὐτῆς, καὶ τὸν δοῦλοι σου, ἐπόθησαν καὶ αὐτὰ ἀκόμη τὰ λιθάρια τῶν τοὺς
χοῦν αὐτῆς οἰκτειρήσουσι.

ἐρειπωμένων κτιρίων της. Τὸ ἀπὸ τὴν καταστροφὴν ἐναπολειφθὲν χῶμα μὲ δάκρυα πολλὰ εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ μὲ
ἀπολειφθὲν χῶμα της πονοῦν νὰ ἴδουν.

101,16

Καὶ

λίθους τῶν ἐρειπίων της καὶ τὸ ἐκ τῆς καταστροφῆς

φοβηθήσονται

οἶκτον πολὺν εἰς τὴν καρδίαν τὸ ἐνθυμοῦνται καὶ τὸ λαχταροῦν.

τὰ 16 Ὅταν σύ, Κύριε, ἐν τῇ παντοδυναμίᾳ σου μᾶς 16 Καὶ ὅταν διὰ τῆς παρεμβάσεώς σου ἐπιστρέψωμεν ἐκ τῆς

ἔθνη τὸ ὄνομά σου, Κύριε, καὶ στείλῃς τὴν σωτηρίαν, τὰ ἔθνη θὰ φοβηθοῦν τὸ αἰχμαλωσίας, θὰ φοβηθοῦν οἱ ἐθνικοὶ τὸ ὄνομά σου, Κύριε, καὶ ὅλοι οἱ
πάντες οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς τὴν Ὄνομά σου καὶ ὅλοι οἱ βασιλεῖς τοῦ κόσμου θὰ βασιλεῖς τῆς γῆς θὰ τρομάξουν ἀπὸ τὴν ἔνδοξον δύναμίν σου, ἡ ὁποία
δόξαν σου,

εὐλαβηθοῦν καὶ θὰ θαυμάσουν τὴν δόξαν σου.

θὰ μᾶς ἐλευθερώσῃ.

101,17 ὅτι οἰκοδομήσει Κύριος 17 Διότι ὁ Κύριος θὰ ἀνοικοδομήσῃ τὴν ἐρειπωμένην 17 Διότι ὁ Κύριος θὰ ἀνοικοδομήσῃ τὴν κατεστραμμένην εἰς ἐρείπια
τὴν Σιὼν κοὶ ὀφθήσεται ἐν τῇ Σιὼν καὶ θὰ ἐμφανισθῇ ἐκεῖ μὲ τὴν δόξαν του.

Σιὼν καὶ θὰ ἐμφανισθῇ ἐκεῖ μὲ τὴν δόξαν του.

δόξῃ αὐτοῦ.
101,18

Ἐπέβλεψεν

ἐπὶ

τὴν 18 Ἡ ἀνόρθωσις αὐτὴ τῆς Σιὼν θὰ σημάνῃ ὅτι ὁ 18 Ἡ θαυμαστὴ δὲ αὐτὴ ἀποκατάστασις θὰ μαρτυρῇ, ὅτι ὁ Κύριος

προσευχὴν τῶν ταπεινῶν καὶ Κύριος ἔρριψε εὐμενὲς βλέμμα εἰς τὴν προσευχὴν τῶν προσέβλεψε
οὐκ

ἐξουδένωσε

τὴν

μὲ

δέησιν ταλαιπωρουμένων δούλων του καὶ δὲν ἐξουθενώνει τεταπεινωμένων

αὐτῶν.

πλέον ὡς μηδαμινὴν τὴν δέησίν των.

βλέμμα
ἐν

τῇ

εὐμενὲς

ἐπὶ

αἰχμαλωσίᾳ

τῆς
δούλων

προσευχῆς
του

καὶ

τῶν
δὲν

περιεφρόνησεν ὡς μηδαμινὴν καὶ ἀναξίαν προσοχῆς τὴν δέησίν των.

101,19 Γραφήτω αὕτη εἰς γενεὰν 19 Ἂς καταγραφῇ αὐτὴ ἡ προφητεία καὶ ἡ προσεχὴς 19 Ἂς ἀναγραφῇ ἡ προφητεία αὕτη καὶ ἡ ἐπαλήθευσις αὐτῆς διὰ νὰ
ἑτέραν, καὶ λαὸς ὁ κτιζόμενος ἐκπλήρωσίς της, διὰ νὰ γνωσθῇ εἰς τὴν γενεὰν ποὺ γνωσθῇ καὶ μεταδοθῇ εἰς τὴν γενεάν, ἥτις πρόκειται νὰ γεννηθῇ, καὶ ὁ
αἰνέσει τὸν Κύριον.

πρόκειται νὰ γεννηθῇ, ὥστε ὁ λαός, ποὺ πρόκειται νὰ λαὸς ὅστις πρόκειται νὰ δημιουργηθῇ ἀπὸ πιστοὺς πάσης ἐθνικότητος
δημιουργηθῇ, νὰ ὑμνήσῃ τὸν Κύριον.

θὰ ὑμνήσῃ τὸν Κύριον.

101,20 Ὅτι ἐξέκυψεν ἐξ ὕψους 20 Διότι ὁ Κύριος ἔσκυψεν ἀπὸ τὰ ἅγια ὕψη του, ἀπὸ 20 Διότι ἔσκυψεν ἀπὸ τὸ ἅγιον ὕψος του καὶ ἀπὸ τὸ οὐράνιον
ἁγίου αὐτοῦ, Κύριος ἐξ οὐρανοῦ τὸν οὐράνιον θρόνον του, ἔρριψεν ὁ Κύριος βλέμμα θυσιαστήριόν του, ἔρριψεν ὁ Κύριος ἀπὸ τὸν οὐρανὸν βλέμμα
ἐπὶ τὴν γῆν ἐπέβλεψε
101,21

τοῦ

ἀκοῦσαι

στοργικὸν καὶ εὐμενὲς ἐπάνω εἰς τὴν γῆν,

στοργικὸν καὶ εὐμενὲς ἐπὶ τῆς γῆς,

τοῦ 21 διὰ νὰ ἀκούσῃ τὸν στεναγμὸν τῶν ἁλυσοδεμένων 21

διὰ

νὰ

ἀκουσῃ

τὸν

στεναγμὸν

τῶν

ἐν

τῇ

αἰχμαλωσίᾳ

τοῦ

λῦσαι

τοὺς

υἱοὺς

τῶν ἐκείνων, ποὺ εἶχαν αἰχμαλωτισθῇ καὶ θανατωθῇ.

εἶχαν αἰχμαλωτισθῆ καὶ θανατωθῆ.

τεθανατωμένων,
101,22 τοῦ ἀναγγεῖλαι ἐν Σιὼν τὸ 22 Ὥστε οἱ τέως σιδηροδέσμιοι δοῦλοι, ἐλεύθεροι 22 Θὰ ἐλευθερώσῃ δὲ τούτους ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς σκληρᾶς δουλείας
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στεναγμοῦ τῶν πεπεδημένων, αἰχμαλώτων, διὰ νὰ λύσῃ τὰ δεσμὰ ἀπὸ τὰ παιδιὰ ἁλυσοδεμένων, διὰ νὰ λύσῃ ἀπὸ τὰ δεσμά των τὰ παιδιὰ ἐκείνων, ποὺ

ὄνομα Κυρίου καὶ τὴν αἴνεσιν πλέον,
αὐτοῦ ἐν Ἱερουσαλὴμ

νὰ

διακηρύξουν

ἀναγγείλουν

τὸ

Ὄνομα

εἰς

τὴν

τοῦ

Σιὼν

Κυρίου

καὶ
καὶ

νὰ των, διὰ νὰ ἀναγγείλουν καὶ διακηρύξουν ἐν Σιὼν τὸ ὄνομα τοῦ
τὴν ἐλευθερώσαντος αὐτοὺς Κυρίου καὶ νὰ ψάλουν τὸν ἀνήκοντα εἰς

δοξολογίαν αὐτοῦ εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ,

αὐτὸν ὕμνον ἐν τῇ Ἱερουσαλήμ,

101,23 ἐν τῷ συναχθῆναι λαοὺς 23 ὅταν θὰ συγκεντρωθοῦν ἐκεῖ οἱ λαοὶ καὶ οἱ 23 ὅταν θὰ συναθροισθοῦν ἐκεῖ ἀπὸ συμφώνου λαοὶ καὶ βασιλεῖς διὰ
ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ βασιλεῖς τοῦ βασιλεῖς τῆς γῆς, διὰ νὰ ὑπηρετοῦν τὸν Κύριον.

νὰ λατρεύσουν τὸν Κύριον.

δουλεύειν τῷ Κυρίῳ.
101,24 Ἀπεκρίθη αὐτῷ ἐν ὁδῷ 24 Ὁ αἰχμαλωτισμένος καὶ ταλαιπωρημένος εἰς τὴν 24 Ἀπεκρίθη καὶ εἶπε πρὸς τὸν Κύριον ὁ ἐν τῇ αἰχμαλωσίᾳ
ἰσχύος αὐτοῦ· τὴν ὀλιγότητα τῶν ἐξορίαν λαὸς τῶν Ἰουδαίων, μὲ ὅσην δύναμιν τοῦ συντετριμμένος καὶ ἀπογοητευμένος λαὸς εἰς καιρὸν ποὺ εἶχεν ἀκόμη
ἡμερῶν μου ἀνάγγειλόν μοι·

ἀπέμεινεν, εἶπε πρὸς τὸν Κύριον: Κάμε με νὰ δύναμιν καὶ δὲν εἶχεν ἑξασθενήσει ὁλοτελῶς: Γνωστοποίησόν μοι,
ἐννοήσω, Κύριε, πόσον ὀλίγαι ἡμέραι ζωῆς μου Κύριε, τὰς ὀλίγας ἡμέρας ποὺ μοῦ ἀπομένουν. Θὰ προφθάσω ἄραγε
ὑπολείπονται, καὶ νὰ σκεφθῶ, ἂν θὰ προφθάσω νὰ ἴδω τὴν θαυμαστήν σου ἀπελευθέρωσιν;
ἆραγε νὰ ἴδω τὴν θαυμαστήν σου ἀπελευθέρωσίν
μου.

101,25 μὴ ἀναγάγῃς με ἐν ἡμίσει 25 Μὴ μὲ ἀφαρπάσῃς εἰς τὸ μέσον τῆς ζωῆς μου· δῶσε 25 Μὴ μὲ ἀφαρπάσῃς ἐν μέσῳ τῆς ζωῆς μου. Παράτεινε τὰς ἡμέρας
ἡμερῶν μου· ἐν γενεᾷ γενεῶν τὰ παράτασιν εἰς τὰς ἡμέρας μου, διότι σὺ ἔχεις μου, σύ, τοῦ ὁποίου τὰ ἔτη συνεχίζονται ἀτελευτήτως ἀπὸ γενεᾶς εἰς
ἔτη σου.

ἀτελείωτα τὰ ἔτη σου, ποὺ μένουν ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεάν, διὰ νὰ καταξιωθῶ νὰ ἐπανίδω τὴν ἁγίαν πόλιν σου.
γενεάν.

101,26 Κατ' ἀρχὰς σύ, Κύριε. Τὴν 26

Σύ,

Κύριε,

κατ'

ἀρχὰς

ἐδημιούργησες

καὶ 26 Ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς δημιουργίας σύ, Κύριε, ὁ ἄχρονος καὶ ἀΐδιος,

γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν ἐθεμελίωσες τὴν γῆν, καὶ ἔργα τῶν παντοδυνάμων ἐστήριξας τὴν γῆν σὰν ἐπάνω εἰς ἀδιάσειστον θεμέλιον, καὶ οἱ
χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί·

χειρῶν σου εἶναι οἱ οὐρανοί.

οὐρανοὶ εἶναι ἔργα τῶν ἰδικῶν σου παντοδυνάμων χειρῶν.

101,27 αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ 27 Αὐτοὶ θὰ καταστραφοῦν, σὺ ὅμως παραμένεις ὁ 27 Αὐτοὶ θὰ χαλασθοῦν καὶ θὰ χάσουν τὸ σημερινόν των σχῆμα. Σὺ
διαμένεις, καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον αὐτὸς καὶ ἀναλλοίωτος διὰ μέσου τῶν αἰώνων. Ὅλος ὅμως παραμένεις ἀμετάβλητος καὶ ἀναλλοίωτος. Καὶ ὅλος ὁ κόσμος
παλαιωθήσονται,

καὶ

ὡσεὶ ὁ ὑλικὸς κόσμος σὰν ἔνδυμα θὰ παληώσῃ καὶ σὰν σὰν

ἔνδυμα

θὰ

παληώσῃ

καὶ

σὰν

ἐξωτερικὸν

ροῦχον

ποὺ

περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτούς, καὶ πανωφόρι, ποὺ περιβάλλονται οἱ ἄνθρωποι, θὰ τὸν περιβάλλονται οἱ ἄνθρωποι, θὰ τὸν γυρίσῃς καὶ θὰ τὸν περιτιλιξῃς καὶ
ἀλλαγήσονται·

γυρίσῃς, θὰ τὸν περιτυλίξῃς, θὰ τὸν ἀλλάξῃς, ὥστε θὰ ἀλλάξῃ γινόμενος καινούργιος.

101,28 σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ ἔτη 28 Σὺ ὅμως εἶσαι ὁ ἴδιος καὶ ἀναλλοίωτος καὶ τὰ ἔτη 28 Σὺ ὅμως εἶσαι πάντοτε ὁ ἴδιος καὶ τὰ ἔτη σου θὰ εἶναι ἀτελεύτητα
σου οὐκ ἐκλείψουσιν.

τῆς αἰωνιότητός σου δὲν θὰ ἐξαντληθοῦν ποτέ.

29 Οἱ υἱοὶ τῶν δούλων σου 29

Κάτω

ἀπὸ

τὴν

ἰδικήν

σου

καὶ δὲν θὰ ἐκλίπουν ποτέ.

παντοδύναμον 29 Τὰ τέκνα καὶ οἱ ἀπάγονοι τῶν δούλων σου πατριαρχῶν θὰ εὕρουν
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νὰ γίνῃ καινούργιος.

κατασκηνώσουσι, καὶ τὸ σπέρμα προστασίαν τὰ τέκνα καὶ οἱ ἀπόγονοι τῶν δούλων κατοικίαν ἀσφαλῆ, καὶ οἱ πνευματικοὶ ἀπάγονοί των θὰ προκόψουν
αὐτῶν

εἰς

τὸν

αἰῶνα σου, τῶν πατριαρχῶν, θὰ εὔρουν ἀσφαλῆ κατοικίαν καὶ θὰ εὐδοκιμοῦν διὰ μέσου πάντων τῶν αἰώνων.

κατευθυνθήσεται.

καὶ οἱ ἀπόγονοί των χάρις εἰς σὲ θὰ εὐδοκιμοῦν διὰ
μέσου ὅλων τῶν αἰώνων.

ΨΑΛΜΟΣ 102ος (ρβ’)
Γιὰ νὰ ἔλθουν τὰ ἔμμηνα, ὅταν καθυστεροῦν
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

102,1 Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Ω ψυχή μου, δοξολόγει ἀκατάπαυστα τὸν Κύριον, καὶ Εὐλόγει, ὦ ψυχή μου, τὸν Κύριον· καὶ πᾶσαι αἱ ἐσωτερικαί μου ἠθικαὶ
Κύριον καί, πάντα τὸ ἐντός μου, ὅλαι αἱ ἐσωτερικαί μου δυνάμεις, ὁ νοῦς καὶ ἡ καρδία καὶ λογικαὶ δυνάμεις, εὐλογεῖτε τὸ ἅγιον ὄνομά του.
τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ

μου, ἂς δοξολογοῦν τὸ ἅγιον ὄνομά του, διὰ τὰ
μεγαλεῖα καὶ τὰς πολλάς του εὐεργεσίας.

102,2 εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν 2 Δοξολόγει, ὦ ψυχή μου, τὸν Κύριον καὶ μὴ λησμονῇς 2 Εὐλόγει, ὦ ψυχή μου, τὸν Κύριον, καὶ μὴ λοσμονῇς καμμίαν ἀπὸ
Κύριον

καὶ

μὴ

ἐπιλανθάνου ποτὲ καμμίαν ἀπὸ τὰς εὐεργεσίας του πρὸς σέ.

ὅλας τὰς πρὸς σὲ εὐεργεσίας του.

πάσας τὰς ἀνταποδόσεις (Κατὰ
τὸν Β αἰνέσεις) αὐτοῦ·
102,3 τὸν εὐιλατεύοντα πάσας 3 Δοξολόγει τὸν Θεόν σου, ὁ ὁποῖος σοῦ συγχωρεῖ 3 Εὐλόγει ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος σοῦ συγχωρεῖ ὅλας τὰς ἀνομίας σου καὶ ὁ
τὰς ἀνομίας σου, τὸν ἰώμενον ὅλας τὰς ἀνομίας, θεραπεύει ὅλας τὰς σωματικὰς καὶ ὁποῖος σοῦ ἰατρεύει ὅλας τὰς ἀσθενείας τοῦ σώματός σου.
πάσας τὰς νόσους σου·
102,4

τὸν

φθορᾶς

τὴν

πνευματικὰς ἀσθενείας σου.

λυτρούμενον
ζωήν

σου,

ἐκ 4 Αὐτόν, ποὺ λυτρώνει καὶ ἀπαλλάσσει τὴν ζωήν σου, 4 Ὁ ὁποῖος ἀπολυτρώνει τὴν ζωήν σου ἀπὸ τὴν φθορὰν τοῦ τάφου καὶ
τὸν πολλὲς φορές, ἀπὸ τὴν φθορὰν τοῦ θανάτου καὶ τοῦ σὲ περικοσμεῖ μὲ τὸν στέφανον τοῦ ἐλέους καὶ τῶν οἰκτιρμῶν του.

στεφανοῦντά σε ἐν ἐλέει καὶ ᾅδου καὶ περικοσμεῖ πάντοτε τὴν κεφαλήν σου, ὡσὰν
οἰκτιρμοῖς·

μὲ λαμπρὸν στέφανον, μὲ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους καὶ
τῶν οἰκτιρμῶν του.

ἀγαθοῖς

τὸν
τὴν

ἐμπιπλῶντα
ἐπιθυμίαν

ἐν 5 Δοξολόγησε τὸν Κύριον, ὁ ὁποῖος χορταίνει μὲ ὅλα 5 Ὁ ὁποῖος γεμίζει μὲ ἀγαθὰ καὶ χορτάζει τὰς ἐπιθυμίας σου, θὰ
σου, τὰ ἀγαθὰ τὰς εὐγενεῖς ἐπιθυμίας σου, ὥστε ἡ νεανική ἀνανεωθῇ διὰ τῶν ἀγαθῶν τούτων καὶ θὰ γίνῃ πάλιν καινούργια ἡ

ἀνακαινισθήσεται ὡς ἀετοῦ ἡ σου ἡλικία καὶ ἀκμὴ νὰ ἀνανεώνεται πάντοτε, ὅπως νεότης σου, ὅπως κατ' ἔτος ἀνανεοῦνται μαζὶ μὲ τὸ πτέρωμά του καὶ
νεότης σου.

τοῦ ἀετοῦ.

αἱ δυνάμεις τοῦ μακροβιωτάτου ἀετοῦ.
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102,5

102,6

Ποιῶν

Κύριος

καὶ

ἐλεημοσύνας
κρῖμα

πᾶσι

ἀδικουμένοις.

ὁ 6 Ὁ Κύριος εἶναι ἐκεῖνος, ποὺ πάντοτε κάνει ἔργα 6 Ποιεῖ ἔργα ἐλέους, ὁ Κύριος, καὶ ἐκδίδει ἀποφάσεις δικαίας, διὰ τῶν

τοῖς ἐλέους καὶ εὐσπλαγχνίας καὶ ἀποδίδει τὸ δίκαιον εἰς ὁποίων ἀποδίδεται τὸ δίκαιον εἰς ὅλους τοὺς ἀδικουμένους.
ὅλους τοὺς ἀθώους ἀνθρώπους, ποὺ ἀδικοῦνται.

102,7 Ἐγνώρισε τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ 7 Αὐτὸς κατέστησεν εἰς τὸν Μωϋσῆν γνωστοὺς ὅλους 7 Κατέστησε γνωστὸς εἰς τὸν Μωϋσῆν τὰς περὶ τοῦ λαοῦ του βουλὰς
τῷ Μωυσῇ, τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ τὰ τοὺς
θελήματα αὐτοῦ.

τρόπους

τῆς

ἐνεργείας

του

διὰ

τὴν καὶ τὰ περὶ ἀπελευθερώσεως καὶ ἀποκαταστάσεως αὐτοῦ σχέδιά του,

ἀπελευθέρωσιν τοῦ ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ, εἰς δὲ τὸν εἰς δὲ τοὺς Ἰσραηλίτας ἐγνώρισε διὰ τοῦ νόμου του τὰς ἐντολὰς καὶ τὰ
ἰσραηλιτικὸν λαὸν ἐφανέρωσε τὸ θέλημά του.

θελήματά του.

102,8 Οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων ὁ 8 Ὁ Κύριος εἶναι οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων, μακρόθυμος 8 Εἶναι οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων ὁ Κύριος, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος.
Κύριος,

μακρόθυμος

καὶ καὶ γεμᾶτος ἀπὸ ἐλέη.

πολυέλεος·
102,9 οὐκ εἰς τέλος ὀργισθήσεται, 9 Δὲν ὀργίζεται, διὰ νὰ μᾶς καταστρέψῃ τελείως, οὔτε 9 Δὲν παρατείνεται διηνεκῶς καὶ ἀπαύστως ἡ κατὰ τῶν ἁμαρτιῶν μας
οὐδὲ εἰς τὸν αἰῶνα μηνιεῖ·

κρατεῖ αἰωνίαν τὴν ὀργήν του.

ὀργή του, οὔτε μνησικακεῖ κατὰ τῶν παρεκτροπῶν μας αἰωνίως.

102,10 οὐ κατὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν 10 Δὲν μᾶς ἐτιμώρησε ποτὲ ἀνάλογα μὲ τὴν βαρύτητα 10 Δὲν ἐνήργησε καθ’ ἠμῶν σύμφωνα πρὸς τὸ πλῆθος καὶ τὸ μέγεθος
ἐποίησεν ἡμῖν, οὐδὲ κατὰ τὰς καὶ τὸ πλῆθος τῶν ἀνομιῶν μας, οὔτε καὶ σύμφωνα τῶν ἀνομιῶν μας, οὐδὲ μᾶς ἀνταπέδωκε τὰς τιμωρίας του σύμφωνα
ἁμαρτίας

ἡμῶν

ἀνταπέδωκεν μὲ τὰς ἁμαρτίας μας ἀνταπέδωκεν εἰς ἡμᾶς τὴν πρὸς τὸ μέτρον τῶν ἁμαρτιῶν μας.

ἡμῖν,

πρέπουσαν τιμωρίαν.

102,11 ὅτι κατὰ τὸ ὕψος τοῦ 11 Διότι, ὅσον ἀπροσμέτρητον εἶναι τὸ ὕψος τοῦ 11 Διότι ὅσον ἀκαταμέτρητος εἰς ὕψος εἶναι ἡ ἀπόστασις τοῦ οὐρανοῦ
οὐρανοῦ

ἀπὸ

ἐκραταίωσε

Κύριος

τῆς
τὸ

γῆς οὐρανοῦ ἀπὸ τὴν γῆν, τόσον μέγα καὶ κραταιόν, ἀπὸ τὴν γῆν, τόσον καὶ ὁ Κύριος ὕψωσε κραταιὸν καὶ μέγα τὸ ἔλεος
ἔλεος τόσον ἀμέτρητον εἶναι τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ πρὸς καὶ τὴν εὐσπλαγχνίαν του ἐπὶ τῶν φοβουμένων αὐτόν.

αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς φοβουμένους ἐκείνους ποὺ τὸν φοβοῦνται καὶ τὸν εὐλαβοῦνται.
αὐτόν·
102,12

καθόσον

ἀνατολαὶ
ἐμάκρυνεν

ἀπὸ
ἀφ'

ἀνομίας ἡμῶν.

ἀπέχουσιν 12 Ὅσον ἀπροσμέτρητος εἶναι ἡ ἀπόστασις τῆς 12 Ὅσον τεραστία εἶναι ἡ ἀπόστασις τῶν ἀνατολῶν ἀπὸ τὰς δυσμάς,
δυσμῶν, ἀνατολῆς ἀπὸ τὴν δύσιν, τόσον ἀπεμάκρυνεν ἀπὸ τόσον ἀπεμάκρυνεν ἀπὸ ἡμᾶς τὰς ἀνομίας μας, ὥστε νὰ μὴ
ἡμῶν

τὰς ἡμᾶς ὁ Θεὸς τὰς ἁμαρτίας μας, ὥστε νὰ εἴμεθα φαίνωνται αὗται καὶ νὰ εἴμεθα ὅλως ἀπηλλαγμένοι ἀπ’ αὐτῶν.
ἀπηλλαγμένοι ἀπὸ αὐτάς.

υἱούς, ᾠκτείρησε Κύριος τοὺς παιδιά του, ἔτσι καὶ ὁ Κύριος σπλαγχνίζεται πάντοτε καὶ ὁ Κύριος, ὡς πατὴρ φιλόστοργος εὐσπλαγχνίζεται ἀνέκαθεν
φοβουμένους αὐτόν.

ἐκείνους, ποὺ τὸν φοβοῦνται.

ἐκείνους ποὺ τὸν εὐλαβοῦνται καὶ μὲ φόβον ζητοῦν παρ’ αὐτοῦ
συγχώρησιν.
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102,13 Καθὼς οἰκτείρει πατὴρ 13 ῞Οπως εὐσπλαγχνίζεται ὁ στοργικὸς πατὴρ τὰ 13 Καθὼς εὐσπλαγχνίζεται καὶ συγχωρεῖ ὁ πατὴρ τοὺς υἱούς του, οὕτω

102,14

Ὅτι

αὐτὸς

ἔγνω

τὸ 14 Διότι αὐτὸς γνωρίζει ἀπὸ τί ἐπλάσθημεν, ἔχει 14 Μᾶς σπλαγχνίζεται ὁ Κύριος, διότι αὐτὸς γνωρίζει ἀπὸ τί

πλάσμα ἡμῶν, ἐμνήσθη ὅτι χοῦς πάντοτε ὑπ' ὄψιν του, ὅτι εἴμεθα πλασμένοι ἀπὸ τὸ ἐπλάσθημεν
ἐσμεν.

εὐτελὲς χῶμα τῆς γῆς.

καὶ

πάντοτε

ἐνθυμεῖται,

ὅτι

εἴμεθα

χῶμα,

παρασυρόμενοι διὰ τοῦτο πρὸς τὰ φθαρτὰ καὶ μάταια.

102,15 Ἄνθρωπος, ὡσεὶ χόρτος αἱ 15 Αἱ ἡμέραι τοῦ ἀνθρώπου ὁμοιάζουν μὲ τὸ 15 Τοῦ ἀνθρώπου αἱ ἡμέραι εἶναι ὅμοιαι πρὸς τὸ χόρτον. Σὰν τὸ ἄνθος
ἡμέραι αὐτοῦ· ὡσεὶ ἄνθος τοῦ ἐφήμερον χόρτον τοῦ ἀγροῦ. Ἔτσι καὶ αὐτὸς σὰν τὸ τοῦ ἀγροῦ, τὸ ὁποῖον θάλλει ἐπ’ ὀλίγον, ἔτσι ἀνθίζει ἐπ’ ὀλίγον καὶ ὁ
ἀγροῦ, οὕτως ἐξανθήσει·

ἄνθος τοῦ ἀγροῦ ἀνθίζει καὶ φαίνεται ἐπ' ὀλίγον εἰς ἄνθρωπος.
τὴν γῆν.

102,16 ὅτι πνεῦμα διῆλθεν ἐν 16 Ὅταν δὲ καυστικὸς ἄνεμος περάσῃ ἀπὸ τὸ ἄνθος, 16 Διότι ἄνεμος καυστικὸς διῆλθεν ἐπὶ τοῦ ἄνθους καὶ δὲν θὰ ὑπάρχῃ
αὐτῷ, καὶ οὐχ ὑπάρξει καὶ οὐκ τὸ καταστρέφει, τὸ ἐξαφανίζει καὶ ἔτσι αὐτὸ δὲν ὁλοτελῶς καὶ δὲν θὰ εἶναι δυνατὸν πλέον νὰ γνωρίσῃ τις τὸν τόπον,
ἐπιγνώσεται

ἔτι

τὸν

τόπον ὑπάρχει πλέον, δὲν ἀφήνει κανένα ἴχνος εἰς τὸν εἰς τὸν ὁποῖον πρὸ ὁλίγου ἐφύετο. Οὕτω καὶ ὁ βραχὺς βίος τοῦ

αὐτοῦ.

τόπον του, ὥστε κανεὶς νὰ μὴ ξέρῃ, ποὺ εἶχε αὐτὸ ἀνθρώπου καθίσταται βραχύτερος ὑπὸ ἀπροσδοκήτων ἀσθενειῶν, καὶ
προηγουμένως φυτρώσει. Ἔτσι καὶ ὁ ἄνθρωπος φεύγει ὁ ἄνθρωπος, βαθμηδὸν λησμονούμενος ὁλοσχερῶς.
ἔρχεται καὶ παρέρχεται καὶ γρήγορα λησμονεῖται.

102,17 Τὸ δὲ ἔλεος τοῦ Κυρίου 17 Ἡ εὐσπλαγχνία ὅμως τοῦ Κυρίου ἀπλώνεται εἰς 17 Τὸ ἔλεος ὅμως τοῦ Κυρίου ἐκτείνεται συνεχὲς καὶ ἀπέραντον ἀπὸ
ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνας αἰώνων πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους, οἱ τοῦ ἑνὸς αἰῶνος εἰς τὸν ἄλλον αἰῶνα ἐπὶ τῶν φοβουμένων αὐτόν, καὶ
αἰῶνος ἐπὶ τοὺς φοβουμένους ὁποῖοι τὸν φοβοῦνται. Καὶ ἡ δικαιοσύνη του, φρουρὸς ἡ δικαιοσύνη του, ἡ διακρατοῦσα τὴν ἀσθένειαν τοῦ ἀνθρώπου καὶ
αὐτόν, καὶ ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ ἀσφαλής, παραμένει εἰς ὅλας τὰς γενεὰς τῶν τηροῦσα τὰς πρὸς αὐτὸν θείας ὑποσχέσεις, διατηρεῖται ἀπαραμείωτος
ἐπὶ υἱοῖς υἱῶν

ἀνθρώπων.

εἰς μακρὰν διαδοχὴν γενεῶν καὶ παρέχει τὴν προστασίαν της εἰς τὰ
τέκνα τῶν τέκνων καὶ εἰς τοὺς ἀπογόνους

102,18

τοῖς

φυλάσσουσι

τὴν 18 Τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι φυλάσσουν τὸν 18 ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι φυλάττουν τὴν διαθήκην του καὶ ἐνθυμοῦνται

διαθήκην αὐτοῦ καὶ μεμνημένοις Νόμον του καὶ ἔχουν πάντοτε εἰς τὸν νοῦν καὶ τὴν πάντοτε τὰς ἐντολάς του διὰ νὰ ποιοῦν ταύτας καὶ συμμορφούνται
τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι καρδίαν των τὰς ἐντολάς του, διὰ νὰ τὰς τηροῦν καὶ πρὸς αὐτάς.
αὐτάς.

συμμορφώνωνται πρὸς αὐτάς.

102,19 Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ 19 Ὁ Κύριος ἡτοίμασε καὶ ἐστερέωσε τὸν θρόνον του 19 Ὁ Κύριος ἐστερέωσε καὶ ηὐτρέπισε τὸν θρόνον αὐτοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ,
ἡτοίμασε τὸν θρόνον αὐτοῦ, καὶ ὑψηλὰ εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἡ βασιλεία του κυριαρχεῖ μακρὰν πάσης μεταβολῆς ἢ προσβολῆς ἀνθρώπων, καὶ ἡ βασιλεία του
βασιλεία

αὐτοῦ

πάντων ἐπὶ τοῦ σύμπαντος.

δεσπόζει πάντων τῶν λαῶν καὶ πάντων τῶν αἰώνων.

δεσπόζει.
102,20 Εὐλογεῖτε τὸν
πάντες

οἱ

ἄγγελοι

Κύριον, 20 Δοξολογεῖτε, λοιπόν, τὸν Κύριον ὅλοι οἱ ἄγγελοι 20 Εὐλογεῖτε καὶ ὑμνεῖτε τὸν Κύριον ὅλοι οἱ ἄγγελοί του, οἱ δυνατοὶ
αὐτοῦ, αὐτοῦ, σεῖς οἱ ὁποῖοι εἶσθε ἰσχυροί, ὥστε νὰ πράττετε καὶ κραταιοὶ εἰς ἰσχύν, οἱ ἐκτελοῦντες πάντα λόγον προστάγματός του
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ἡ

δυνατοὶ

ἰσχύϊ

ποιοῦντες

τὸν τὸ θέλημά του, πρόθυμοι νὰ ἀκούετε καὶ νὰ ἐκτελῆτε καὶ προθύμως ἀκούοντες τὴν φωνὴν τῶν λόγων του.

λόγον αὐτοῦ τοῦ ἀκοῦσαι τῆς τὴν διαταγὴν τῶν λόγων του.
φωνῆς τῶν λόγων αὐτοῦ.
102,21 Ευλογεῖτε τὸν
πᾶσαι

αἱ

Κύριον, 21 Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον ὅλαι αἱ στρατιαὶ τῶν 21 Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον ὅλαι αἱ στρατιαὶ τῶν οὐρανίων δυνάμεών του,

δυνάμεις

αὐτοῦ, ἀγγελικῶν δυνάμεων, οἱ λειτουργοῖ αὐτοῦ, ὅλοι ὅσοι λειτουργοῖ καὶ διάκονοί του, οἱ ὁποῖοι ποιεῖτε τὸ θέλημά του.

λειτουργοὶ αὐτοῦ ποιοῦντες τὸ τηροῦν τὸ θέλημά του.
θέλημα αὐτοῦ·
102,22

εὐλογεῖτε

τὸν

Κύριον, 22 Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον ὅλα τὰ ἔργα, τὰ ὁποῖα 22 Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον ὅλα τὰ ἔργα του, τὰ οὐράνια καὶ ἐπίγεια, ὅσα

πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ, ἐν παντὶ ὑπάρχουν εἰς κάθε τόπον τῆς κυριαρχίας του. Ὦ ψυχή ὑπάρχετε εἰς πάντα τόπον τοῦ κράτους καὶ τῆς κυριαρχίας του.
τόπῳ

τῆς

δεσποτείας

αὐτοῦ· μου, δοξολόγει πάντοτε τὸν Κύριον.

Εὐλόγει, ὦ ψυχή μου, τὸν Κύριον.

εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον.

ΨΑΛΜΟΣ 103ος (ργ’)
Γιὰ νὰ εὐλογήσει ὁ Θεὸς τὰ ὑπάρχοντα τῶν ἀνθρώπων, γιὰ νὰ μὴν στεροῦνται καὶ θλίβονται, ἀλλὰ νὰ δοξάσουν τὸν Θεό
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

103,1 Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Δοξολόγει ἀκατάπαυστα, ὦ ψυχή μου, τὸν Κύριον. Εὐλόγει καὶ δόξαζε, ὦ ψυχή μου, τὸν Κύριον. Κύριε, τὸν ὁποῖον ἔχω καὶ
Κύριον.

Κύριε

ἐμεγαλύνθης

ὁ

Θεός

μου, Κύριε καὶ Θεέ μου, ἀσύγκριτον καὶ ἄφθαστον εἶναι τὸ λατρεύω ὡς μόνον Θεόν μου, ἀπεδείχθης καὶ ἐφανερώθης καθ’

σφόδρα, μεγαλεῖον σου.

ἐξομολόγησιν

καὶ

ὑπερβολὴν μέγας ἐν τῇ μαρτυρούσῃ τὴν παντοδυναμίαν καὶ
πανσοφίαν σου δημιουργίᾳ σου. Αἶνον καὶ μεγαλοπρέπειαν ἐνεδύθης,

μεγαλοπρέπειαν ἐνεδύσω
103,2 ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς 2 Ὡς ἄλλο ἱμάτιον περιεβλήθης τὴν δόξαν καὶ 2 ρίπτων τριγύρω σου τὸ φῶς καὶ περιβαλλόμενος αὐτὸ ὡς ἱμάτιον καὶ
ἱμάτιον, ἐκτείνων τὸν οὐρανὸν μεγαλοπρέπειαν. Σέ, ποὺ ἀκτινοβολεῖς ὁλόγυρά σου ἑξαπλώνων ἀπὸ τοῦ ἑνὸς ἄκρου τοῦ ὁρίζοντος εἰς τὸ ἄλλο τὸν
ὡσεὶ δέρριν·

τὸ φῶς, ὡσὰν νὰ τὸ ἔχῃς ἐνδυθῇ ὡς ἔνδυμα· ἀπλώνεις ἔναστρον οὐρανὸν ὡς σκηνὴν δερματίνην.
τὸν οὐρανὸν ἀπὸ τὸ ἕνα ἄκρον τοῦ ὁρίζοντος ἕως εἰς
σκηνῆς.

103,3 ὁ στεγάζων ἐν ὕδασι τὰ 3 Ὁ Κύριος εἶναι ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος στεγάζει τὰ 3 Αὐτὸς εἶναι ποὺ μὲ τὰ ὕδατα τῶν νεφῶν στεγάζει τὰ ἀνώτερα μέρη
ὑπερῷα αὐτοῦ, ὁ τιθεὶς νέφη τὴν ἀνώτερα στρώματα τοῦ οὐρανοῦ μὲ ὕδατα νεφῶν, τοῦ οὐρανίου στερεώματος· ὁ ὁποῖος κατέστησε τὰ ἐλαφρὰ καὶ ταχέως

Επιμέλεια: π.Αθανάσιος Εφημέριος Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης Λαρίσης

287/411

τὸ ἄλλο, ὡσὰν πολύτιμον δερμάτινον κάλυμμα

ἐπίβασιν αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐπὶ αὐτὸς ποὺ ἐπιβαίνει ἐπάνω εἰς τὰ νέφη ὡς εἰς κινούμενα νέφη ἅρμα, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἐπιβαίνει καὶ περιπατεῖ
πτερύγων ἀνέμων·

πολυτελῆ ταχέα ἅρματα· αὐτὸς ποὺ περιπατεῖ ταχέως φερόμενος ἐπὶ τῶν πτερύγων τῶν ἀνέμων, διευθύνων καὶ ἅρμα καὶ
φερόμενος ἐπάνω εἰς τὰς πτέρυγας τῶν ἀνέμων.

ἀνέμους κατὰ τὴν κυρίαρχον βούλησίν του.

103,4 ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους 4 Αὐτὸς εἶναι ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος ἔπλασε τοὺς ἀγγέλους 4 Αὐτὸς εἶναι ποὺ ἔπλασε τοὺς ἀγγέλους του τόσον ταχεῖς καὶ λεπτοὺς
αὐτοῦ

πνεύματα

καὶ

τοὺς ταχεῖς

ὡς

τοὺς

ἀνέμους

καὶ

τοὺς

ἀσωμάτους ὡς οἱ ἄνεμοι καὶ τοὺς ὑπηρετοῦντας αὐτὸν ἀΰλους λειτουργούς του μὲ

λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα. λειτουργούς του δραστηρίους καὶ φωτεινοὺς σὰν τὴν δραστικὴν ἐνέργειαν καὶ φωτεινὴν λαμπρότητα σὰν τοῦ πυρὸς τὴν
φλόγα τοῦ πυρός.

φλόγα.

103,5 Ὁ θεμελιῶν τὴν γῆν ἐπὶ 5 Αὐτὸς εἶναι ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος ἐστερέωσεν ἀσφαλῆ 5 Αὐτὸς εἶναι ὁ ὁποῖος ἐθεμελίωσε τὴν γῆν ἐπὶ τῶν ἀσφαλῶν βάσεών
τὴν

ἀσφάλειαν

αὐτῆς,

οὐ τὴν γῆν ἐπὶ θεμελιῶν ἀπαρασαλεύτων, ὥστε ποτὲ εἰς της, δὲν θὰ κλίνῃ δεξιὰ ἢ ἀριστερά, καὶ δὲν θὰ ταλαντευθῇ οὐδὲ θὰ

κλιθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ τὸν αἰῶνα νὰ μὴ κλονισθῇ.

κλονισθῇ ἀπὸ αὐτὰς οὐδέποτε εἰς ὅλους τοὺς αἰῶνας.

αἰῶνος.
103,6 Ἄβυσσος ὡς ἱμάτιον τὸ 6 Ἄβυσσος ὑδάτων τὴν σκεπάζει ὡς ἱμάτιον, καὶ 6 Ἡ ἄβυσσος τῶν ὑδάτων ἄλλοτε ἐσκέπαζεν αὐτὴν ὁλόκληρον, καὶ ὡς
περιβόλαιον

αὐτοῦ,

ἐπὶ

τῶν ἐπάνω εἰς τὰ ὄρη ἔχουν σταθῆ ὑπὸ τὴν μορφὴν χιόνος ἄλλο ἱμάτιον ἦτο αὐτὴ τὸ περιβόλαιόν της, καὶ ἐπ’ αὐτῶν δὲ τῶν

ὀρέων στήσονται ὕδατα·
103,7

ἀπὸ

τὰ ὕδατα.

ἐπιτιμήσεώς

ὀρέων της ἵσταντο ὕδατα καὶ κατεκάλυπτον αὐτά.

σου 7 Ὅταν ὅμως ἀντηχήσῃ ἡ προσταγή σου, Κύριε, τὰ 7 Ἀλλ’ ἀντήχησεν ἡ προσταγή σου· καὶ ἀπὸ τὴν ἐπιτιμητικὴν κραυγήν

φεύξονται, ἀπὸ φωνῆς βροντῆς ὕδατα θὰ ὑποχωρήσουν, θὰ φύγουν, θὰ κατεβοῦν εἰς σου πεφοβισμένα τὰ ὕδατα φεύγουν, ἀπὸ τὴν βροντώδη φωνήν σου
σου δειλιάσουσιν.

τὰς πεδιάδας, θὰ καταλήξουν εἰς τὰς θαλάσσας. Ἡ δειλιοῦν καὶ ἀποχωροῦν διὰ να ἀποκαλυφθῇ ἡ ξηρά.
βροντερὰ φωνή σου τὰ ἀναγκάζει νὰ ἀποχωρήσουν
καὶ νὰ φανῇ ἡ ξηρά.

103,8

Ἀναβαίνουσιν

καταβαίνουσι

πεδία

ὄρη

καὶ 8 Ἀνυψώνονται τὰ ὄρη πρὸς τὰ ἄνω καὶ αἱ πεδιάδες 8 Ἀναφαίνονται ἤδη ἀναβαίνοντα πρὸς τὰ ἄνω ὑψηλὰ τὰ ὅρη καὶ

εἰς

τὸν φέρονται πρὸς τὰ κάτω, τὸ καθένα εἰς τοὺς τόπους, ἀποκαλύπτονται οἱονεὶ καταβαίνουσαι πρὸς τὰ κάτω αἱ πεδιάδες·

τόπον, ὃν ἐθεμελίωσας αὐτά·

ὅπου σὺ τὰ ἐθεμελίωσες.

οὕτω δὲ καὶ βουνὰ καὶ πεδιάδες περιορίζονται εἰς τὸν τόπον, εἰς τὸν
ὁποῖον ἐθεμελίωσας καὶ ἐστερέωσας αὐτά.

ὅριον

παρελεύσονται,

ἔθου,

ὃ

οὐ 9 Ἔθεσες ὅριον ἀνάμεσα εἰς τὴν θάλασσαν καὶ τὴν 9 Ἔθεσας σύνορον μεταξὺ τῶν θαλασσῶν καὶ τῆς γῆς, τὸ ὁποῖον,
οὐδὲ ξηράν, τὸ ὁποῖον τὰ ὕδατα τῆς θαλάσσης δὲν θὰ ὁσονδήποτε καὶ ἂν ἀφρίζουν τὰ κύματά των, δὲν θὰ τὸ ὑπερπηδήσουν,

ἐπιστρέψουσι καλύψαι τὴν γῆν.

ὑπερβοῦν,

οὔτε

θὰ

ἐπιστρέψουν

πλέον

νὰ οὔτε θὰ ἐπιστρέψουν διὰ νὰ καλύψουν καὶ πάλιν τὴν γῆν.

κατακλύσουν τὴν γῆν.
103,10 Ὁ ἐξαποστέλλων πηγὰς 10 Αὐτὸς εἶναι, ποὺ ἔστειλε καὶ καθόρισε τὰς πηγὰς 10 Αὐτὸς εἶναι ποὺ ἐξαποστέλλει τὰς πηγὰς νὰ ρέουν μέσα εἰς τὰς
ἐν φάραγξιν, ἀνὰ μέσον τῶν νὰ ἀναβλύζουν ἀνάμεσα εἰς τὰς φάραγγας καὶ ἔτσι φάραγγας καὶ τὰς στενὰς κοιλάδας, διὰ μέσου τῶν ὀρέων διέρχονται
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103,9

ὀρέων διελεύσονται ὕδατα·

διὰ μέσου τῶν ὀρέων διέρχονται τὰ ὕδατά των.

τὰ ὕδατά των.

103,11 ποτιοῦσι πάντα τὰ θηρία 11 Τὰ ὕδατα αὐτὰ ποτίζουν τὰ θηρία τῆς ὑπαίθρου καὶ 11 Τὰ ἄφθονα αὐτὰ νερὰ θὰ ποτίσουν ὅλα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ. Θὰ τὰ
τοῦ

ἀγροῦ,

προσδέξονται οἱ ἄγριοι ὄνοι σβήνουν τὴν δίψαν των εἰς αὐτά.

ὄναγροι εἰς δίψαν αὐτῶν·

δεχθοῦν καὶ θὰ τὰ πίουν εὐχαρίστως οἱ ἄγριοι ὄνοι κατὰ τὴν δίψαν
των πρὸς κατάσβεσιν αὐτῆς.

103,12 ἐπ' αὐτὰ τὰ πετεινὰ τοῦ 12 Ἐπάνω εἰς τὰ δένδρα, ποὺ φυτρώνουν καὶ 12 Εἰς τοὺς θάμνους καὶ τὰ δένδρα, ποὺ φύονται παρὰ τὰς ὄχθας
οὐρανοῦ
μέσου

κατασκηνώσει,
τῶν

πετρῶν

φωνήν
103,13

ἐκ μεγαλώνουν πλησίον εἰς τὰ ὕδατα, τὰ πτηνὰ τοῦ αὐτῶν, θὰ κατασκηνώσουν τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ἀπὸ τὰς τριγύρω

δώσουσι οὐρανοῦ κτίζουν τὰς φωλεάς των καὶ ἀπὸ τοὺς γύρω πέτρας θὰ ἀναδώσουν τὸ χαρωπὸν κελάδημά των ὡς ὕμνον πρὸς τὸν
βράχους σκορπίζουν τὸ κελάδημά των.

Ποτίζων

ὄρη

ἐκ

Προνοητὴν τῶν πάντων Θεόν.

τῶν 13 Ὁ Κύριος εἶναι, ποὺ ποτίζει τὰ ξηρὰ βουνὰ μὲ τὰς 13 Αὐτὸς εἶναι, ὁ ὁποῖος ποτίζει τὰ ξηρὰ ὄρη μὲ τὰς βροχὰς ποὺ

ὑπερῴων αὐτοῦ, ἀπὸ καρποῦ βροχὰς τοῦ οὐρανοῦ. Ἀπὸ τὴν βροχήν, ποὺ εἶναι πίπτουν ἀπὸ τὸ στερέωμα, τὸ ὁποῖον σὰν ὑπερῷα καὶ ἐπουράνιον
τῶν ἔργων σου χορτασθήσεται ἡ ἔργον τῶν χειρῶν σου, Κύριε, θὰ χορταίνῃ πάντοτε ἡ στέγην ἤπλωσεν ὁ Θεὸς ὑπεράνω τῆς γῆς. Ἀπὸ τὴν βροχήν, ἥτις εἶναι
γῆ.

γῆ.

καρπὸς τῶν ἔργων σου, θὰ χορταίνῃ ἡ γῆ.

103,14 Ὁ ἐξανατέλλων χόρτον 14 Ὁ Κύριος εἶναι, ποὺ διατάσσει καὶ ἀναβλαστάνει 14 Αὐτὸς εἶναι, ὁ ὁποῖος ἐκβλαστάνει ἀπὸ τὴν γῆν χόρτον διὰ τὴν
τοῖς

κτήνεσι

δουλείᾳ

τῶν

καὶ

χλόην

ἀνθρώπων

ἐξαγαγεῖν ἄρτον ἐκ τῆς γῆς.

τῇ ἀπὸ τὴν γῆν τὸ χόρτον διὰ τὰ φυτοφάγα ζῶα καὶ ἡ διατροφὴν τῶν κτηνῶν, καὶ ἥμερον καὶ χλοερὰν φυτείαν πρὸς
τοῦ χλόη διὰ τὴν ἐξυπηρέτησιν τῶν ἀναγκῶν τοῦ ἐξυπηρέτησιν τῶν ἀναγκῶν τῶν ἀνθρώπων,
ἀνθρώπου, ὥστε νὰ βγάζῃ ἡ γῆ καὶ νὰ προμηθεύεται
ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ αὐτὴν ἄρτον,

103,15

Καὶ

οἶνος

εὐφραίνει 15 ἀλλὰ καὶ οἶνον ποὺ εὐφραίνει τὴν καρδίαν τοῦ 15 ὥστε νὰ ἐξάγῃ ὁ ἄνθρωπος ἄρτον ἀπὸ τὴν γῆν καὶ οἶνον, ὁ ὁποῖος

καρδίαν ἀνθρώπου τοῦ ἰλαρῦναι ἀνθρώπου. Ἔλαιον πρὸς τροφήν, ὥστε νὰ γίνεται εὐφραίνει τὴν καρδίαν τοῦ ἀνθρώπου· ὥστε νὰ ἱλαρύνῃ καὶ ἁπαλύνῃ
πρόσωπον ἐν ἐλαίῳ, καὶ ἄρτος ἱλαρὸν τὸ πρόσωπον τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἄρτον, ὁ μὲ ἔλαιον τὸ πρόσωπόν του ὁ ἄνθρωπος διὰ τῆς ἐπαλείψεως αὐτοῦ καὶ
καρδίαν ἀνθρώπου, στηρίζει.

ὁποῖος θὰ στηρίζῃ τὴν καρδίαν του.

νὰ στηρίζῃ ὁ ἄρτος τὴν καρδίαν τοῦ ἀνθρώπου, παρέχων δύναμιν καὶ
ἐνίσχυσιν εἰς τὸ σῶμα του.

103,16 Χορτοσθήσονται τὰ ξύλα 16 Θὰ χορτάσουν ἀπὸ ὕδατα τὰ δένδρα τῆς ὑπαίθρου, 16 Θὰ χορτασθοῦν μὲ τὴν βροχὴν καὶ αὐτὰ τὰ ἐπὶ τῶν ὑψηλῶν ὀρέων
τοῦ

πεδίου,

αἱ

κέδροι

Λιβάνου, ἂς ἐφύτευσας.

τοῦ ὅπως καὶ αἱ πελώριοι κέδροι τοῦ Λιβάνου, τὰς ὁποίας δένδρα, αἱ πελώριαι κέδροι τοῦ Λιβάνου, περὶ τῆς αὐξήσεως τῶν
σὺ ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς ἐφύτευσες.

ὁποίων καμμίαν φροντίδα δὲν κατέβαλεν ὁ ἄνθρωπος,

ἀλλ’

103,17

Ἐκεῖ

στρουθία 17 Εἰς τοὺς κλάδους τῶν δένδρων τὰ μικρὰ στρουθία 17 Ἐκεῖ, εἰς τοὺς κλάδους τῶν δένδρων, στρουθία μικρὰ στήνουν τὰς

ἐννοσσεύσουσι, τοῦ ἐρωδιοῦ ἡ στήνουν τὰς φωλεάς των, ἐπάνω δὲ ἀπὸ αὐτὰς φωλεάς των, μεταξὺ δὲ αὐτῶν τοῦ ἐρωδιοῦ (τοῦ τσικνιᾶ) ἡ φωλεὰ
οἰκία ἡγεῖται αὐτῶν.

προεξέχει ὑψηλότερα κτισμένη ἡ φωλεὰ τοῦ τσικνιά προεξέχει ὑψηλότερον ἐκτισμένη.
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ἐφύτευσας ταύτας σύ.

(ἀστερίου).
103,18

Ὄρη

τὰ

ὑψηλὰ

ταῖς 18 Τὰ ὑψηλὰ χλοερὰ βουνὰ ὥρισεν ὁ Κύριος ὡς τόπον 18 Τὰ ὑψηλὰ ὅρη ὥρισεν ὡς τόπον διαμονῆς τῶν ἐλάφων καὶ τῶν

ἐλάφοις, πέτρα καταφυγὴ τοῖς κατοικίας τῶν ἐλάφων, τὰ δὲ πετρώδη ἄδενδρα μέρη ἀγρίων αἰγῶν, τὰς πέτρας δὲ ὡς καταφύγιον τῶν λαγωῶν.
λαγωοῖς.
103,19

ὡς καταφύγιον τῶν λαγωῶν.

Ἐποίησα

σελήνην

εἰς 19 Ὁ Κύριος ἐδημιούργησε τὴν σελήνην, διὰ νὰ 19 Ἐποίησεν ὁ Κύριος τὴν σελήνην πρὸς προσδιορισμὸν τῶν ἐποχῶν

καιρούς, ὁ ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν προσδιορίζῃ τὰς ἐποχάς. Ὁ ἥλιος γνωρίζει τὸ σημεῖον, καὶ τῶν καιρῶν τοῦ ἔτους καὶ τῶν ἑορτῶν, ὁ ἥλιος δὲ ὡς νὰ ἦτο διὰ νοῦ
αὐτοῦ.

εἰς τὸ ὁποῖον θὰ δύσῃ.

προικισμένος, γνωρίζει καὶ τὴν ὥραν καὶ τὸ σημεῖον τῆς δύσεώς του.

103,20 Ἔθου σκότος, καὶ ἐγένετο 20 Σύ, Κύριε, ἔθεσες τὸ σκοτάδι καὶ γίνεται νύκτα. 20 Καθώρισας σὺ νὰ ἐπέρχεται σκότος καὶ δι' αὐτὸ γίνεται νύξ· κατ’
νύξ· ἐν αὐτῇ διελεύσονται πάντα Κατὰ τὸ διάστημα αὐτῆς τριγυρίζουν εἰς τὰ δάση καὶ αὐτὴν θὰ περιφέρωνται ἐλευθέρως ὅλα τὰ θηρία τοῦ δάσους.
τὰ θηρία τοῦ δρυμοῦ.

τὰς πεδιάδας τὰ ἄγρια θηρία καὶ ἀναζητοῦν τὴν
τροφήν των.

103,21 Σκύμνοι ὠρυόμενοι τοῦ 21 Ἐξέρχονται ἀνὰ τὰ δάση βρυχώμενα τὰ μικρὰ τῶν 21 Τὰ μικρὰ τῶν λεόντων βρυχῶνται διὰ νὰ ἀρπάσουν καὶ διὰ νὰ
ἁρπάσαι καὶ ζητῆσαι παρὰ τῷ λεόντων, διὰ νὰ ἁρπάσουν τὴν λείαν των καὶ ὁ ζητήσουν ἀπὸ τὸν Θεὸν φαγητὸν πρὸς κορεσμὸν τῆς πείνης των.
Θεῷ βρῶσιν αὐτοῖς.

βρυχηθμός των εἶναι δέησις πρὸς τὸν Θεόν, διὰ νὰ
τοὺς δώσῃ τροφήν.

103,22 Ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος, καὶ 22

Ὅταν

ἀνατέλλῃ

συνήχθησαν καὶ εἰς τὰς μάνδρας συγκεντρώνονται
αὐτῶν κοιτασθήσονται.

εἰς

ὁ
τὶς

ἥλιος,

τὰ

σπηλιές

ἄγρια
των,

θηρία 22 Ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος καὶ ἰδοὺ πάντα τὰ θηρία συνηθροίσθησαν καὶ εἰς
διὰ

νὰ τὰς μάνδρας καὶ τὰ σπήλαιά των θὰ κοιμηθοῦν.

κοιμηθοῦν.

103,23 Ἐξελεύσεται ἄνθρωπος 23 Τότε, περὶ τὴν ἀνατολὴν τοῦ ἡλίου, ἐξέρχεται ὁ 23 Τότε δὲ μὲ τὰς πρώτας αὐγὰς τῆς ἡμέρας θὰ ἐξέλθῃ ἐκ τῆς
ἐπὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὴν ἄνθρωπος εἰς τὸ ἔργον του. Θὰ ἀσχοληθῇ μὲ τὰς κατοικίας του ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ ἔργον αὐτοῦ καὶ θὰ ἐνασχοληθῇ εἰς
ἐργασίαν αὐτοῦ ἕως ἑσπέρας.

ἐργασίας του ἕως τὴν ἑσπέραν.

τὴν ἐργασίαν του μέχρι τῆς ἑσπέρας.

103,24 Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα 24 Πόσον μεγαλειώδη εἶναι, Κύριε, τὰ ἔργα σου! Ὅλα 24 Πόσον μεγάλα καὶ θαυμαστὰ εἶναι τὰ ἔργα σου, Κύριε· ὅλα καὶ τὰ
σου

Κύριε·

πάντα

ἐν

σοφίᾳ τὰ ἐδημιούργησες μὲ ἄπειρον σοφίαν. Ἡ γῆ εἶναι μικρὰ καὶ τὰ μεγάλα καὶ τὰ ἄγρια καὶ τὰ ἥμερα, καὶ τὰ ὅρη καὶ τὰς

ἐποίησας, ἐληρώθη ἡ γῆ τῆς γεμάτη ἀπὸ τὰ πολυάριθμα κτίσματά σου, ποὺ πεδιάδας, ὅλα ἀνεξαιρέτως μὲ σοφίαν τὰ ἐδημιούργησας· ἐγέμισεν ἡ
κτίσεώς σου.

μαρτυροῦν τὴν πανσοφίαν, τὴν παντοδυναμίαν καὶ γῆ ἀπὸ τὰ κτίσματά σου.

103,25
μεγάλη

Αὕτη
καὶ

ἡ

θάλασσα

εὐρύχωρος,

ἡ 25 Ἐμπρός μας ἀπλώνεται αὐτὴ ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη 25 Ἰδοὺ καὶ ἡ θάλασσα αὐτή, ἡ μεγάλη καὶ πλατεῖα εἰς ἔκτασιν καὶ

ἐκεῖ καὶ εὐρύχωρος. Ἐκεῖ ὑπάρχουν ἀναρίθμητα ψάρια, χῶρον. Ἐκεῖ ὑπάρχουν ἰχθύες καὶ ἑρπετὰ ἀναρίθμητα εἰς πλῆθος,

ἐρπετά, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός, ἐντὸς αὐτῆς ζοῦν καὶ κινοῦνται μικρὰ καὶ μεγάλα ἐντὸος αὐτῆς ζοῦν καὶ κινοῦνται ζῶα μικρὰ μαζὶ μὲ μεγάλα.
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τὴν ἀγαθότητά σου.

ζῷα μικρὰ μετὰ μεγάλων·

ζῶα.

103,26 ἐκεῖ πλοῖα διαπορεύονται, 26 Αὐτὴν διασχίζουν πρὸς διαφόρους διευθύνσεις τὰ 26 Ἐκεῖ διαπλέουν καὶ διασχίζουν αὐτὴν πλοῖα, φέροντα εἰς
δράκων

οὗτος,

ὃν

ἔπλασας πλοῖα. Ἐκεῖ ζῇ τὸ μέγα θαλάσσιον κῆτος, τὸ ὁποῖον ἐπικοινωνίαν τὰς πλέον μεμακρυσμένας χώρας· ἐκεῖ ζῇ καὶ ὁ δράκων

ἐμπαίζειν αὐτῇ (Ἄλλη γρ. αὐτῷ). σὺ ἔπλασες τόσον ἰσχυρόν, ὥστε νὰ ἐμπαίζῃ τὰ οὗτος, τὸ μέγα κῆτος, τὸ ὁποῖον ἔπλασας διὰ νὰ ἐμπαίζῃ τὴν
κύματα τῆς θαλάσσης.

θάλασσαν, ἀδιαφόρων πρὸς τὰς τρικυμίας της ἢ καὶ ἐκσφενδονίζων
εἰς ὕψος τὰ ὕδατά της, ὅπως πράττει τοῦτο ἡ φάλαινα.

103,27

Πάντα

πρὸς

σὲ 27 Ὅλα αὐτὰ τὰ ζῶα τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὴς γῆς καὶ τῆς 27 Ὅλα τὰ ζῶα αὐτά, τὰ χερσαῖα καὶ τὰ θαλάσσια, ἀπὸ σὲ περιμένουν

προσδοκῶσι δοῦναι τὴν τροφὴν θαλάσσης ἀπὸ σὲ περιμένουν νὰ τοὺς δώσῃς εἰς τὴν νὰ τοὺς δώσῃς τὴν τροφήν των εἰς τὴν κατάλληλον ὥραν.
αὐτοῖς εἰς εὔκαιρον.
103,28

Δόντος

συλλέξουσιν,
τὴν

κατάλληλον ὥραν τὴν τροφήν των.

σου

αὐτοῖς 28 Ὅταν δὲ σὺ τοὺς τὴν δώσῃς ἐκεῖνα θὰ σπεύσουν νὰ 28 Καὶ ὅταν σὺ δώσῃς ταύτην, θὰ σπεύσουν αὐτὰ νὰ τὴν συλλέξουν.

ἀνοίξαντός

χεῖρα

τὰ

σου τὴν συλλέξουν. Ὅταν ἐν τῇ ἀγαθότητί σου ἀνοίγῃς τὸ Ὅταν σὺ θὰ ἀνοίξῃς τὴν χεῖρα σου, θὰ σκορπίσῃς τόσα ἀγαθά, ὥστε

σύμπαντα πλουσιόδωρο χέρι σου, τὰ σύμπαντα γεμίζουν ἀπὸ τὰ τὰ σύμπαντα θὰ γεμίσουν ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν εὐεργεσιῶν καὶ δωρεῶν

πλησθήσονται χρηστότητος.

ἀγαθά σου.

σου.

103,29 Ἀποστρέψαντος δέ σου τὸ 29 Ὅταν ὅμως ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου, θὰ 29 Ἐὰν ὅμως ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου καὶ παύσῃς νὰ
πρόσωπον

ταραχθήσονται· καταλυφθοῦν τὰ πάντα ἀπὸ ταραχὴν καὶ τρόμον. ἐνδιαφέρεσαι δι' αὐτά, ὅλα θὰ καταληφθοῦν ὑπὸ ταραχῆς καὶ τρόμου.

ἀντανελεῖς τὸ πνεῦμα αὐτῶν, Τοὺς ἀφαιρεῖς τὴν ζωογόνον πνοὴν καὶ σβήνουν ἀπὸ Θὰ τοὺς ἀφαιρέσῃς τὴν ζωτικὴν πνοήν των καὶ ἀμέσως θὰ ἐκλείψουν
καὶ ἐκλείψουσι καὶ εἰς τὸν χοῦν τὴν ζωὴν καὶ ἐπιστρέφουν εἰς τὸ χῶμα, ἀπὸ τὸ ὁποῖον καὶ θὰ ἐπιστρέψουν εἰς τὸν χοῦν, ἐκ τοῦ ὁποίου τὰ ἔπλασες.
αὐτῶν ἐπιστρέψουσιν.

ἐπλάσθησαν.

103,30 Ἐξαποστελεῖς τὸ πνεῦμά 30 Ἀποστέλλεις ὅμως πάλιν εἰς αὐτὰ τὸ ζωογόνον 30 Θὰ ἐξαποστείλῃς τὸ ζωοποιὸν καὶ δημιουργικὸν πνεῦμα σου ἐπὶ
σου,

καὶ

κτισθήσονται,

καὶ πνεῦμα

σου

καὶ

ἀναδημιουργοῦνται

καὶ τῶν νεκρωθέντων καὶ θὰ κτισθοῦν ἀναδημιουργούμενα, καὶ θὰ

ἀνακαινιεῖς τὸ πρόσωπον τῆς τοιουτοτρόπως ξανακαινουργώνεις τὸ πρόσωπον τῆς ἀνακαινίσῃς τὸ πρόσωπον τῆς γῆς.
γῆς.

γῆς.

103,31 Ἤτω ἡ δόξα Κυρίου εἰς 31 Ἂς εἶναι, λοιπόν, ἡ δόξα τοῦ Κυρίου αἰωνία καὶ ὁ 31 Ἂς εἶναι ἡ δόξα τοῦ Κυρίου ἄπαυστος καὶ αἰωνία. Ἂς εὐφραίνεται ὁ
τοὺς

αἰῶνας,

εὐφρανθήσεται Κύριος ἂς εὐφραίνεται βλέπων τὴν σκοπιμότητα καὶ Κύριος βλέπων, πόσον καλὰ καὶ ἐν πόσῃ σοφίᾳ ἔχουν ποιηθῇ τὰ ἔργα

Κύριος ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ·

ὡραιότητα τῶν θαυμασίων ἔργων του.

του.

καὶ ποιῶν

αὐτὴν τρέμειν, ὁ βλέμμα εἰς τὴν γῆν καὶ τὴν κάμνει νὰ τρέμῃ. Ἐγγίζει νὰ τρέμῃ καὶ νὰ συνταράσσεται ἀπὸ σεισμούς· Αὐτὸς ποὺ ἀρκεῖ μόνον

ἁπτόμενος

τῶν

καπνίζονται.

ὀρέων

καὶ μόνον

τὰ

καπνίζονται.

ὄρη

καὶ

ἐκεῖνα

πυρακτώνονται

καὶ νὰ θίξῃ τὰ ὅρη καὶ ἀμέσως ταῦτα καπνίζονται ἀπὸ ἐκρήξεις τῶν
ἡφαιστείων.
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103,32 ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν 32 Ὁ Κύριος εἶναι τόσον ἰσχυρός, ὥστε ρίπτει ἕνα 32 Αὐτὸς ποὺ ἐν μόνον βλέμμα του ρίπτει εἰς τὴν γῆν καὶ τὴν κάμνει

103,33 Ἄσω τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ 33 Θὰ ψάλλω εἰς ὅλην μου τὴν ζωὴν πρὸς τὸν Κύριον. 33 Θὰ ᾄδω ᾄσματα αἴνου καὶ δοξολογίας εἰς τὸν Κύριον καθ’ ὅλην τὴν
μου, ψάλω τῷ Θεῷ μου, ἕως Θὰ ὑμνολογῶ τὸν Θεόν μου, ἐφ' ὅσον ὑπάρχω.

ζωήν μου, θὰ ψάλλω ὕμνους εἰς τὸν Θεόν μου, ἐφ’ ὅσον θὰ ὑπάρχω.

ὑπάρχω·
103,34 ἠδυνθείη αὐτῷ ἡ διαλογή 34 Εἴθε νὰ δοκιμάζω πάντοτε ἰδιαιτέραν γλυκύτητα 34 Εἴθε νὰ ἀρέσῃ εἰς αὐτὸν ἡ διάλεξις καὶ τὸ ποίημά μου τοῦτο. Ἐγὼ δὲ
μου, ἐγὼ δὲ εὐφρανθήσομαι ἐπὶ καὶ χαράν, διαλεγόμενος πρὸς τὸν Κύριον. Καὶ θὰ θὰ εὐφραίνωμαι καὶ θὰ ἀπολαμβάνω ἄρρητον χαρὰν δοξολογῶν τὸν
τῷ Κυρίῳ.
103,35

εὐφραίνωμαι δοξολογῶν αὐτόν.

Ἐκλείποιεν

Κύριον καὶ ἐπικοινωνῶν πρὸς αὐτόν.

ἁμαρτωλοὶ 35 Εἴθε νὰ λείψουν ἐντελῶς οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ τὴν 35 Εἴθε νὰ ἐκλίπουν οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ τὴν γῆν καὶ οἱ ἄνομοι, ὥστε νὰ

ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἄνομοι, ὥστε μὴ γῆν καὶ οἱ ἄνομοι, ὥστε νὰ μὴ ὑπάρχουν πλέον, ἀλλὰ μὴ ὑπάρχουν, ἀλλ’ οἱ πάντες νὰ ὑποταχθοῦν εἰς τὸν Θεὸν καὶ
ὑπάρχειν

αὐτούς.

Εὐλόγει,

ψυχή μου, τὸν Κύριον.

ἡ νὰ ἐξαφανισθοῦν ἐξ ὁλοκλήρου. Δοξολόγει σύ, ὦ σύμφωνον μετὰ τῆς ὅλης φύσεως νὰ ἀναπέμπουν εἰς αὐτὸν αἶνον.
ψυχή μου, τὸν Κύριον.

Εὐλόγει καὶ σύ, ὦ ψυχή μου, τὸν Κύριον.

ΨΑΛΜΟΣ 104ος (ρδ’)
Γιὰ νὰ μετανοήσουν οἱ ἄνθρωποι καὶ νὰ ἐξομολογηθοῦν τὶς ἁμαρτίες τους
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

104,1 Εξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ Δοξολογεῖτε τὸν Κύριον μὲ θαυμασμὸν διὰ τὸ Δοξολογεῖτε μετ' εὐγνωμοσύνης τὸν Κύριον καὶ ἐπικαλεῖσθε μετ’
καὶ ἐπικαλεῖσθε τὸ ὄνομα αὐτοῦ, μεγαλεῖον

του

καὶ

μὲ

εὐγνωμοσύνην

διὰ

τὰς ἐπευφημιῶν τὸ ὄνομα αὐτοῦ, γνωστοποιήσατε εἰς τὰ ἔθνη τὰ ἔργα

ἀπαγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσι τὰ εὐεργεσίας του. Ἐπικαλεῖσθε πάντοτε τὸ ἅγιον του, ἵνα καὶ αὐτὰ γνωρίσουν τὸν ἀληθινὸν Θεόν.
ἔργα αὐτοῦ·

Ὄνομά του, διαλαλήσατε εἰς τὰ ἔθνη τὰ θαυμάσια
αὐτοῦ ἔργα.

104,2 ἄσατε αὐτῷ καὶ ψάλατε 2
αὐτῷ,

διηγήσασθε

πάντα

θαυμάσια αὐτοῦ.

Ψάλατε

μελῳδικοὺς

ὕμνους

καὶ

συνθέσατε 2 Μελωδήσατε μὲ τὴν φωνήν σας ὕμνον εἰς αὐτὸν καὶ ψάλατε

τὰ μουσικὰς ἁρμονίας πρὸς αὐτόν. Διηγηθῆτε μεταξύ μουσικὰς ἁρμονίας πρὸς τιμήν του, διηγήθητε ἅλα τὰ προκαλοῦντα
σας ὅλα τὰ ἀξιοθαύμαστα ἔργα του.

θαυμασμὸν ἔργα του.

104,3 Ἐπαινεῖσθε ἐν τῷ ὀνόματι 3 Πλημμυρίσατε ἀπὸ δικαιολογημένην καύχησιν εἰς 3 Μὴ παύετε νὰ καυχάσθε διὰ τὸ ἅγιον ὄνομά του ἐγκαλλωπιζόμενοι
τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ. Εὐφρανθήτω τὸ ἅγιον Ὄνομα τοῦ Θεοῦ, καυχώμενοι διότι τέτοιον ὅτι τοιοῦτον ἔχετε Θεὸν καὶ αὐτὸς εἶναι ὁ Προστάτης σας· ἂς
ἔχετε Θεόν. Ἂς εὐφρανθῇ ἡ καρδία ὅλων ἐκείνων, οἱ εὐφρανθῇ ἡ καρδία ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ζητοῦν τὸν Κύριον,
ὁποῖοι ζητοῦν τὸν Κύριον.

πληροφορουμένη τὰ ὅσα ὑπὲρ τῶν ἐπικαλουμένων αὐτὸν ἐποίησε
θαυμαστά.

104,4 ζητήσατε τὸν Κύριον καὶ 4 Ἐπιζητήσατε τὸν Κύριον ὡς προστάτην καὶ θὰ 4 Ζητήσατε τὸν Κύριον καὶ ἀντλήσατε θάρρος καὶ κραταιὰν
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καρδία ζητούντων τὸν Κύριον·

κραταιώθητε,

ζητήσατε

πρόσωπον αὐτοῦ διαπαντός.

τὸ λάβετε μεγάλην δύναμιν. Ζητήσατε πάντοτε τὴν ἐνίσχυσιν, ζητήσατε ἀπαύστως τὸ πρόσωπόν του καὶ τὴν περιφανῆ
στοργικὴν καὶ παντοδύναμον προστασίαν του.

104,5 Μνήσθητε τῶν θαυμασίων 5

Ἐνθυμηθῆτε

τὰ

αὐτοῦ, ὧν ἐποίησε, τὰ τέρατα ἐπραγματοποίησεν
αὐτοῦ

καὶ

τὰ

κρίματα

στόματος αὐτοῦ,

θαυμαστὰ
ὁ

Κύριος·

ἔργα,
τὰ

τὰ

ἐπίσκεψιν τῆς προστασίας καὶ συμμαχίας του.
ὁποῖα 5 Ἐνθυμηθῆτε τὰ θαυμάσιά του, τὰ ὁποῖα ἐποίησε, τὰ καταπληκτικὰ

καταπληκτικὰ καὶ πᾶσαν δύναμιν ὑπερβαίνοντα ὑπερφυσικὰ ἔργα του καὶ τὰς

τοῦ ὑπερφυσικὰ ἔργα του, τὰς δικαίας κρίσεις καὶ δικαίας κρίσεις καὶ ἀποφάσεις τοῦ στόματός του κατὰ τῶν
ἀποφάσεις του.

ἀπειθούντων.

104,6 σπέρμα Ἁβραὰμ δοῦλοι 6 Ἐνθυμηθῆτε σεῖς, ἀπόγονοι τοῦ Ἁβραάμ, δοῦλοι τοῦ 6 Ἐνθυμηθῆτε ταῦτα σεῖς, ὦ ἀπόγονοι τοῦ Ἀβραάμ, δοῦλοι τοῦ Θεοῦ,
αὐτοῦ,

υἱοὶ

Ἰακὼβ

ἐκλεκτοὶ Θεοῦ, ἀπόγονοι τοῦ Ἰακώβ, τοὺς ὁποίους ὁ Θεὸς ὦ ἀπόγονοι τοῦ Ἰακώβ, ποὺ σᾶς ἐξέλεξεν ὡς λαόν του.

αὐτοῦ.

ἀνάμεσα ἀπὸ ὅλους τοὺς ἄλλους λαοὺς ἐξέλεξεν ὡς
λαόν του.

104,7 Αὐτὸς Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν, 7 Ὁ δημιουργὸς καὶ κυβερνήτης τοῦ σύμπαντος, αὐτὸς 7 Αὐτὸς ὁ Κύριος τοῦ παντὸς εἶναι ὁ Θεός μας, τοῦ ὁποίου αἱ δίκαιαι
ἐν πάσῃ τῇ γῇ τὰ κρίματα αὐτοῦ. εἶναι ὁ Κύριος καὶ Θεός μας. Καὶ αἱ δίκαιαι αὐτοῦ κρίσεις καὶ ἀποφάσεις ἐνεργοῦνται καὶ κυριαρχοῦν ἐν πάσῃ τῇ γῇ.
ἀποφάσεις ἔχουν κῦρος καὶ ἰσχὺν εἰς ὅλην τὴν γῆν.
104,8 Ἐμνήσθη εἰς τὸν αἰῶνα 8 Ἐνεθυμήθη καὶ ἐνθυμεῖται πάντοτε τὴν διαθήκην, 8 Ἐνεθυμήθη εἰς τὸν αἰῶνα τὴν διαθήκην του, χωρίς ποτὲ νὰ
διαθήκης

αὐτοῦ,

λόγου,

ἐνετείλατο εἰς χιλίας γενεάς,

οὗ τὴν ὁποίαν συνῆψε μὲ τὸν λαόν του, τὸν λόγον τὸν λησμονήσῃ αὐτὴν καὶ ἐξετέλεσεν αὐτὴν πιστῶς· ἐνεθυμήθη πάντοτε
ὁποῖον ἔδωσεν ὡς ἐντολήν του διὰ τὰς γενεὰς τῶν τὴν ὑπόσχεσιν καὶ τὸν λόγον, ὁ ὁποῖος ὡς ἀπαράβατος νόμος καὶ
γενεῶν,

ἐντολὴ θὰ ἐτηρεῖτο καὶ θὰ ἐπραγματοποιεῖτο εἰς πολλὰς διὰ μέσου
τῶν αἰώνων γενεὰς

104,9 ὃν διέθετο τῷ Ἁβραάμ, καὶ 9 αὐτὸν τὸν ὁποῖον συνῆψε μὲ τὸν Ἁβραὰμ καὶ τὸν 9 καὶ τὸν ὁποῖον ὑπεσχέθη εἰς τὸν Ἀβραὰμ καὶ ἐνόρκως ἐβεβαίωσεν
τοῦ ὄρκου αὐτοῦ τῷ Ἰσαὰκ

ὁποῖον ἐνόρκως διεβεβαίωσεν εἰς τὸν Ἰσαάκ.

εἰς τὸν Ἰσαὰκ

104,10 καὶ ἔστησεν αὐτὸν τῷ 10 Αὐτὸν τὸν λόγον ἐθέσπισε καὶ ὥρισεν εἰς τὸν 10 καὶ ἔστησεν ἀμετακινήτως τὸν λόγον αὐτὸν ὡς ἀπαράβατον
Ἰακὼβ εἰς πρόσταγμα καὶ τῷ Ἰακὼβ ὡς ἀμετακίνητον καὶ ἀπαράβατον πρόσταγμα διάταγμά του ὑπὲρ τοῦ Ἰακὼβ καὶ ὡς αἰωνίαν διαθήκην του ὑπὲρ τοῦ
Ἰσραὴλ εἰς διαθήκην αἰώνιον

καὶ ὡς αἰωνίαν διαθήκην πρὸς χάριν τοῦ ἰσραηλιτικοῦ Ἰσραὴλ
λαοῦ

104,11 λέγων· σοὶ δώσω τὴν γῆν 11 λέγων ρητῶς: Εἰς σᾶς θὰ δώσω τὴν γῆν Χαναὰν ὡς 11 λέγων θὰ δώσω εἰς σὲ τὴν γῆν Χαναὰν κληρονομίαν σας
καταμετρημένην διὰ γεωμετρικοῦ σχοινίου.

ὑμῶν.
104,12

Ἐν

τῷ

εἶναι

αὐτοὺς 12 Αὐτὰ δὲ ὑπεσχέθη καὶ διεκήρυξεν ὁ Θεός, ὅταν 12 Καὶ ἔδωκε τὴν ὑπόσχεσίν του ταύτην, ὅταν ἦσαν κατὰ τὸν

ἀριθμῷ βραχεῖς ὀλιγοστοὺς καὶ αὐτοὶ ἦσαν ὀλιγάριθμοι, ἐλάχιστοι καὶ κατοικοῦσαν ἀριθμὸν ὀλίγοι, ἐλάχιστοι καὶ ὅταν κατῴκουν ὡς ξένοι καὶ
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Χαναὰν σχοίνισμα κληρονομίας κληρονομικὸν μερίδιόν σας.

παροίκους ἐν αὐτῇ

ὡς πάροικοι καὶ ξένοι εἰς τὴν γῆν Χαναάν.

μετανάσται ἐν τῇ γῇ ταύτῃ.

104,13 καὶ διῆλθον ἐξ ἔθνους εἰς 13 Ἀκριβῶς δὲ διότι δὲν εἶχον ἰδικήν των γῆν ἐκεῖνοι οἱ 13 Καὶ ἀλλάσσοντες συχνὰ κατοικίαν καὶ διαμονὴν μετηνάστευσαν
ἔθνος, καὶ ἐκ βασιλείας εἰς λαὸν πατριάρχαι μας, μετεκινοῦντο ἀπὸ τὸ ἕνα ἔθνος εἰς τὸ οἱ Πατριάρχαι ἀπὸ ἓν ἔθνος εἰς ἄλλο καὶ ἀπὸ τοῦτο τὸ βασίλειον εἰς
ἕτερον.

ἄλλο καὶ ἀπὸ τὸ ἕνα βασίλειον εἰς τὸ ἄλλο βασίλειον. ἄλλον λαόν.

104,14 Οὐκ ἄφηκεν ἄνθρωπον 14 Ἂν καὶ ἦσαν ξένοι καὶ ἀνίσχυροι ἀνάμεσα εἰς τοὺς 14 Καὶ μολονότι ἔζων διαρκῶς ὡς ξένοι μεταξὺ ἀγνώστων, δὲν
ἀδικῆσαι αὐτοὺς καὶ ἤλεγξεν ἄλλους λαούς, δὲν ἐπέτρεψεν ὁ Κύριος εἰς κανένα ἐπέτρεψεν εἰς ἄνθρωπον νὰ τοὺς ἀδικήσῃ ἢ ὁπωσδήποτε νὰ τοὺς
ὑπὲρ αὐτῶν βασιλεῖς·

ἄνθρωπον νὰ τοὺς βλάψῃ καὶ ἤλεγξε βασιλεῖς πρὸς βλάψῃ, καὶ πρὸς προστασίαν των ἐπετίμησε καὶ ἤλεγξε βασιλεῖς, τὸν
χάριν των λέγων:

Φαραώ, τὸν Ἀβιμέλεχ καὶ λοιπούς, πρὸς τοὺς ὁποίους εἶπε·

104,15 μὴ ἅψησθε τῶν χριστῶν 15 Μὴ ἐγγίζετε μὲ διαθέσεις κακὰς αὐτούς, ποὺ ἔχουν 15 Μὴ ἐγγίσετε αὐτούς οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀφωσιωμένοι εἰς ἐμὲ καὶ διὰ
μου καὶ ἐν τοῖς προφήταις μου τὸ χρῖσμα μου. Καὶ μὴ σκέπτεσθε πονηρὰ ἐναντίον τοῦτο θεωρῶ τούτους ὡς χρισθέντας ὑπ’ ἐμοῦ, καὶ μὴ σκέπτεσθε
μὴ πονηρεύεσθε.

τῶν προφητῶν μου, ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἐμπνέονται ἀπὸ πονηρὰ καὶ κακὰ κατ’ αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι λόγῳ τῶν πρὸς αὐτοὺς
τὸ πνεῦμα μου.

ἀποκαλύψεών μου καὶ τῶν μετ’ αὐτῶν συνδιαλέξεών μου εἶναι
προφῆται μου.

104,16 Καὶ ἐκάλεσε λιμὸν ἐπὶ τὴν 16 Ἐπροκάλεσε πεῖναν, στέρησιν ἄρτου καὶ φαγητοῦ 16 Καὶ προεκάλεσε πεῖναν καὶ στέρησιν σίτου ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ πᾶσαν
γῆν

πᾶν

στήριγμα

συνέτριψεν·

ἄρτου ἀνάμεσα εἰς τὴν χώραν των. Κατέστρεψε κάθε προμήθειαν ἄρτου, ὁ ὁποῖος στηρίζει τὴν σωματικὴν δύναμιν τῶν
ἀπόθεμα ἄρτου, ὁ ὁποῖος στηρίζει καὶ ἐνδυναμώνει ἀνθρώπων, συνέτριψε καὶ ἐξηφάνισε.
τὸν ἄνθρωπον.

104,17

ἀπέστειλεν

ἔμπροσθεν 17 Ἔστειλεν ἐμπρὸς ἀπὸ αὐτοὺς ἐκλεκτὸν ἄνθρωπον 17 Ἀπέστειλε πρὸ αὐτῶν εἰς τὴν Αἴγυπτον ἄνθρωπον, ἐπωλήθη ὡς

αὐτῶν ἂνθρωπον, εἰς δοῦλον εἰς τὴν Αἴγυπτον· ἐκεῖ ἐπωλήθη ὡς δοῦλος ὁ Ἰωσήφ.

δοῦλος ὁ Ἰωσήφ.

ἐπράθη Ἰωσήφ.
104,18 Ἐταπείνωσαν ἐν πέδαις 18 Ἐκεῖ τὸν ἔρριψαν εἰς τὴν φυλακήν, ἔδεσαν μὲ 18 Ἔδεσαν ταπεινωτικῶς μὲ σιδηρᾶ δεσμὰ τοὺς πόδας του, ὅταν τὸν
τοὺς

πόδας

αὐτοῦ,

διῆλθεν ἡ ψυχὴ αὐτοῦ

σίδηρον σιδηρᾶ δεσμὰ τοὺς πόδας του καὶ τὸν ἐξηυτέλισαν, ὡς ἔρριπταν εἰς τὴν φυλακήν, ἀπὸ τὴν ὀδύνην καὶ ἀγωνίαν τῶν σιδηρῶν
ἐὰν ἐπρόκειτο περὶ κακούργου. Ἡ ψυχή του ὑπέφερε ἁλύσεων, μὲ τὰς ὁποίας τὸν περιέβαλαν, ἐπέρασεν ἡ ψυχή του.
τὴν ἀγωνίαν τῶν σιδηρῶν αὐτῶν ἀλύσεων·

104,19 μέχρι τοῦ ἐλθεῖν τὸν 19 μέχρις ὅτου ἔφθασεν ἡ ἐκπλήρωσίς του λόγου, τὸν 19 Καὶ ὑπέμεινε τὰς βασάνους αὐτοῦ καρτερικῶς, μέχρις ὅτου ἔλθῃ ἡ
Κυρίου ἐπύρωσεν αὐτόν.

τὴν ἐκπλήρωσιν ἐπερίμενεν ὁ Ἰωσήφ, εὑρισκόμενος προελέγετο ἡ ἀνύψωσις αὐτοῦ. Αὐτὸ δὲ τὸ λόγιον καὶ ἡ ὑπόσχεσις
μέσα εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρὸς τῆς δοκιμασίας.

τοῦ Κυρίου, τῆς ὁποίας τὴν μετὰ πολλὰ ἔτη καὶ δοκιμασίας
ἐπαλήθευσιν μετ’ ἐγκαρτερήσεως καὶ ἐλπίδος πολλῆς ἀνέμενε,
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λόγον αὐτοῦ, τὸ λόγιον τοῦ ὁποῖον πρὸς αὐτὸν εἶχεν εἴπει ὁ Κύριος καὶ τοῦ ὁποίου πραγματοποίησις καὶ ἐπαλήθευσις τοῦ λόγου, διὰ τοῦ ὁποίου

κατέστησεν αὐτὸν δόκιμον, ὡς ἐν καμίνῳ πυρὸς δοκιμασθέντα.
104,20 Ἀπέστειλε βασιλεὺς καὶ 20 Ὁ Φαραὼ ἔστειλεν ἄνθρωπον εἰς τὴν φυλακὴν καὶ 20 Ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς καὶ ἔλυσεν αὐτὸν ἐκ τῶν δεσμῶν τῆς
ἔλυσεν αὐτόν, ἄρχων λαοῦ, καὶ τὸν ἔλυσε. Ὁ ἄρχων αὐτὸς τοῦ αἰγυπτιακοῦ λαοῦ φυλακῆς, ὁ ἄρχων τοῦ αἰγυπτιακοῦ λαοῦ Φαραὼ ἀπέστειλε καὶ
ἀφῆκεν αὐτόν.

διέταξε καὶ τὸν ἀφῆκαν ἐλεύθερον.

ἀφῆκεν αὐτὸν ἐλεύθερον.

104,21 Κατέστησεν αὐτὸν κύριον 21 Τὸν ἐγκατέστησε κύριον εἰς τὸν οἶκον του, ἄρχοντα 21 Ἐγκατέστησεν αὐτὸν κύριον ἐπὶ τοῦ οἴκου του καὶ ἄρχοντα
τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ ἄρχοντα καὶ διαχειριστὴν ὅλης τῆς περιουσίας του.

διαχειριζόμενον μετ’ ἐξουσίας ὅλα τὰ κτήματά του.

πάσης τῆς κτήσεως αὐτοῦ
104,22

τοῦ

παιδεῦσαι

τοὺς 22 Ἔδωκεν ὁ Φαραὼ αὐτὸ τὸ ὑψηλὸν ἀξίωμα εἰς τὸν 22 Καὶ ἔδωκεν ὁ Φαραὼ τὸ ἀξίωμα τοῦτο εἰς τὸν Ἰωσήφ, διὰ νὰ

ἄρχοντας αὐτοῦ ὡς ἑαυτὸν καὶ Ἰωσήφ, διὰ νὰ ἐκπαιδεύσῃ καὶ καθοδηγήσῃ τοὺς παιδαγωγήσῃ καὶ καταρτίσῃ οὗτος τοὺς ἄρχοντας τοῦ βασιλέως σὰν
τοὺς

πρεσβυτέρους

αὐτοῦ ἄρχοντας τῆς Αἰγύπτου, νὰ τοὺς ἀναδείξῃ κατὰ τὸ τὸν ἑαυτόν του καὶ διὰ να διδάξῃ τοὺς πρεσβυτέρους αὐτοῦ τὴν

σοφίσαι.

δυνατὸν ὡσὰν τὸν ἑαυτόν του συνετοὺς κυβερνήτας. πολιτικὴν σοφίαν του.
Νὰ διδάξῃ καὶ τοὺς μεγαλυτέρους του σοφίαν καὶ
σύνεσιν.

104,23 Καὶ εἰσῆλθεν Ἰσραὴλ εἰς 23 Ἔπειτα ἀπὸ τὰ γεγονότα αὐτὰ εἰσῆλθεν ὁ Ἰακὼβ 23 Καὶ ἀκολούθως εἰσῆλθεν ὁ εὐλογημένος πατριάρχης Ἰσραὴλ εἰς
Αἴγυπτον, καὶ Ἰακὼβ παρῴκησεν εἰς
ἐν γῇ Χάμ.

τὴν

Αἴγυπτον.

Ὁ

Ἰακὼβ

ἐγκατεστάθη

ὡς τὴν Αἴγυπτον, καὶ ὁ Ἰακὼβ ἐγκατεστάθη προσωρινῶς εἰς τὴν χώραν

προσωρινὸς καὶ πάροικος εἰς τὴν χώραν αὐτὴν τοῦ τοῦ Χάμ, πρώτου οἰκιστοῦ τῆς Αἰγύπτου.
Χάμ.

104,24 Καὶ ηὔξησε τὸν λαὸν 24 Καὶ ὁ Κύριος ηὔξησε καὶ ἐπολλαπλασίασε τὸν 24 Καὶ ηὔξησεν ὁ Θεὸς τὸν λαόν του μεγάλως καὶ κατέστησεν αὐτὸν
αὐτοῦ σφόδρα καὶ ἐκραταίωσεν ἰσραηλιτικόν

του

λαόν.

Τὸν

ἔκαμεν

ἰσχυρόν, ἰσχυρότερον καὶ κραταιότερον ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς του.

αὐτὸν ὑπὲρ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ. ἰσχυρότερον ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς του.
104,25 Μετέστρεψε τὴν καρδίαν 25 Ἐπέτρεψεν ὅμως ὁ Κύριος καὶ μετεστράφη ἡ 25 Καὶ ἐπέτρεψε νὰ μεταστροφῇ ἡ καρδία τοῦ νέου βασιλέως, ὥστε
αὐτοῦ τοῦ μισῆσαι τὸν λαὸν καρδία τοῦ νέου Φαραώ, ὥστε αὐτὸς νὰ μισήσῃ τὸν νὰ μισήσῃ τὸν λαὸν τοῦ Κυρίου καὶ νὰ χρησιμοποιῇ δόλια μέσα πρὸς
αὐτοῦ, τοῦ δολιοῦσθαι ἐν τοῖς λαὸν τοῦτον καὶ νὰ χρησιμοποιήσῃ δόλια καὶ ἐξόντωσιν τῶν δούλων του.
δούλοις αὐτοῦ.

ἐξοντωτικὰ μέσα μὲ τὰ ὄργανά του ἐναντίον τοῦ
ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ.

δοῦλον

αὐτοῦ,

ἐξελέξατο ἑαυτῷ.

Ἀαρών,

ὃν Μωϋσῆν καὶ τὸν Ἀαρών, τοὺς ὁποίους αὐτὸς εἶχεν Ἀαρὼν τὸν ὁποῖον ἐξέλεξε δι’ ἑαυτὸν καὶ τὴν λατρείαν του.
ἐκλέξει, διὰ νὰ τοὺς χρησιμοποιήσῃ εἰς τὴν ὑπηρεσίαν
του.
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104,26 Ἐξαπέστειλε Μωυσῆν τὸν 26 Ἀλλὰ τότε ὁ Κύριος ἔστειλε τὸν δοῦλον του τὸν 26 Ἀλλ’ ὁ Θεὸς ἐξαπέστειλε τὸν Μωϋσῆν τὸν δοῦλον του, καὶ τὸν

104,27 Ἔθετο ἐν αὐτοῖς τοὺς 27 Ἔθεσεν εἰς τὸν νοῦν καὶ τὸ στόμα αὐτῶν τοὺς 27
λόγους τῶν σημείων αὐτοῦ καὶ λόγους
τῶν τεράτων αὐτοῦ ἐν γῆ Χάμ.

του,

τὴν

δύναμιν

τῶν

Μετέδωκε

καὶ

ἔθεσεν

εἰς

αὐτοὺς

τὴν

δύναμιν

πρὸς

καταπληκτικῶν πραγματοποίησιν τῶν λόγων, διὰ τῶν ὁποίων θὰ συνετελοῦντο τὰ

θαυμάτων του καὶ τῶν ἐξαιρετικῶν γεγονότων, ποὺ σημεῖα του καὶ τὰ καταπληκτικὰ θαύματά του ἐν τῇ χώρᾳ Χάμ.
θὰ ἐπραγματοποιοῦσαν εἰς τὴν χώραν τοῦ Χάμ.

104,28 Ἐξαπέστειλε σκότος καὶ 28
ἐσκότασεν,

ὅτι

Ἔτσι

δὲ

ὁ

Θεὸς

ἐξαπέστειλε

σκοτάδι

καὶ 28 Ἐξαπέστειλε σκότος καὶ ἐσκότισε τὴν χώραν των ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας,

παρεπίκραναν ἐσκοτείνιασε τὴν χώραν τῆς Αἰγύπτου, διότι οἱ διότι ἀντέστησαν εἰς τοὺς λόγους του καὶ παρώργισαν αὐτόν.

τοὺς λόγους αὐτοῦ·

Αἰγύπτιοι ἀντεστάθησαν εἰς τὰς ἐντολάς του καὶ τὸν
ἐξώργισαν.

104,29

μετέστρεψε

τὰ

ὕδατα 29 Αὐτὸς μετέβαλε τὰ ὕδατά των εἰς αἷμα καὶ 29 Μετέβαλε τὰ ὕδατά των εἰς αἷμα καὶ ἐθανάτωσε τοὺς ἰχθύας ποὺ

αὐτῶν εἰς αἷμα, καὶ ἀπέκτεινε ἐφόνευσε τὰ ψάρια, ποὺ ἐζοῦσαν μέσα εἰς τὰ ὕδατα.

ἐκινοῦντο ἐντὸς αὐτῶν.

τοὺς ἰχθύας αὐτῶν.
104,30 Ἐξῆρψεν ἡ γῆ αὐτῶν 30 Ἡ χώρα των ἔβγαλε βατράχους, οἱ ὁποῖοι 30 Ἐξήγαγεν ἡ χώρα των ἔρποντας βατράχους εἰς τόσον πλῆθος,
βατράχους ἐν τοῖς ταμιείοις τῶν ἐπηδοῦσαν καὶ ἐσύροντο φθάνοντες μέχρι καὶ αὐτῶν ὥστε εἰσεχώρησαν οὗτοι καὶ εἰς αὐτὰ τὰ βασιλικὰ ταμεῖα καὶ
βασιλέων αὐτῶν.

τῶν βασιλικῶν διαμερισμάτων.

δωμάτια.

104,31 Εἶπε, καὶ ἦλθε κυνόμυια 31 Διέταξε καὶ ἦλθαν κυνόμυιαι καὶ σκνῖπες εἰς ὅλην 31 Εἶπεν ὁ Κύριος καὶ ἦλθε μυῖα ἄγρια καὶ ἐπιθετικὴ καὶ σκνῖπες ἐφ’
καὶ σκνῖπες ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις τὴν ἔκτασιν τῶν ὁρίων τῆς Αἰγύπτου.

ὅλων τῶν ὁρίων των.

αὐτῶν.
104,32 Ἔθετο τὰς βροχὰς αὐτῶν 32 Μετέβαλε τὰς βροχάς, ποὺ ὡς εὐεργετικὰς 32 Μετέτρεψε τὰς βροχάς, ποὺ ἐπερίμεναν διὰ τὰ σπαρτά των, εἰς
χάλαζαν, πῦρ καταφλέγον ἐν τῇ ἐπερίμεναν οἱ Αἰγύπτιοι, εἰς χάλαζαν. Ἔστειλεν χάλαζαν, καὶ ἔπεμψε πῦρ κεραυνῶν, τὸ ὁποῖον κατέκαιε ἐν τῇ χώρᾳ
γῇ αὐτῶν,

ἀστραπὰς καὶ κεραυνοὺς ἐναντίον τῆς χώρας των.

των πᾶσαν καλλιέργειαν καὶ φυτείαν.

104,33 καὶ ἐπάταξε τὰς ἀμπέλους 33 Ἐκτύπησε καὶ ἀπεγύμνωσε ἀπὸ καρποὺς καὶ 33 Καὶ ἐπάταξεν τὰς ἀμπέλους των καὶ τὰς συκᾶς των καὶ συνέτριψε
αὐτῶν καὶ τὰς συκᾶς αὐτῶν καὶ φύλλα τὰ ἀμπέλια των καὶ τὶς συκιές των. Συνέτριψε κάθε δένδρον εὑρισκόμενον εἰς τὰ ὄριά των.
συνέτριψε

πᾶν

ξύλον

ὁρίου καὶ κατέστρεψε κάθε δένδρον εἰς τὴν περιοχήν των.

αὐτῶν.
104,34 Εἶπε καὶ ἦλθεν ἀκρίς, καὶ 34

καὶ

ἦλθεν

ἀκρίδα

καὶ

βροῦχος, 34 Διέταξε καὶ ἦλθεν ἀκρὶς καὶ βροῦχος ἀναρίθμητα εἰς πλῆθος

καταστρεπτικὰ ἔντομα ἀναρίθμητα.

104,35 καὶ κατέφαγε πάντα τὸν 35 Τὰ σμήνη αὐτὰ τῶν ἀκρίδων κατέφαγον ὅλο τὸ 35 καὶ κατέφαγε πᾶσαν τὴν χλόην εἰς τὴν χώραν των καὶ κατέφαγεν
χόρτον ἐν τῇ γῇ αὐτῶν, καὶ χορτάρι τῆς χώρας των καὶ τοὺς καρποὺς τῆς ὅλον τὸν καρπὸν τῆς καλλιεργημένης ὑπ’ αὐτῶν γῆς.
κατέφαγε τὸν καρπὸν τῆς γῆς καλλιεργημένης γῆς των.
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βροῦχος, οὗ οὐκ ἦν ἀριθμός,

Διέταξε

αὐτῶν.
104,36

Καὶ

ἐπάταξε

πᾶν 36 Ἐθανάτωσεν ὅλα τὰ πρωτοτόκα εἰς τὴν χώραν των· 36 Καὶ ἐπάταξε διὰ θανάτου κάθε πρωτότοκον ἐν τῇ χώρᾳ των,

πρωτοτόκον ἐν τῇ γῇ αὐτῶν, τὴν
ἀπαρχὴν παντὸς πόνου αὐτῶν,

ἀπαρχὴν

τῆς

τεκνοποιΐας

καὶ

γεννήσεως πρώτην τεκνοποίησιν κάθε τοκετοῦ καὶ κοιλοπόνου ἀνθρώπων καὶ

ἀνθρώπων καὶ ζώων.

ζώων.

104,37 Καὶ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐν 37 Ἔβγαλεν ἔπειτα αὐτοὺς ἀπὸ τὴν Αἴγυπτον μὲ 37 Καὶ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἀπὸ τὴν χώραν τῆς δουλείας με ἀργύριον
ἀργυρίῳ καὶ χρυσίῳ, καὶ οὐκ ἦν ἄργυρον καὶ μὲ χρυσόν, ποὺ τοὺς εἶχαν δώσει οἱ καὶ μὲ χρυσίον, τὸ ὁποῖον ἔλαβον ἀπὸ τοὺς Αἰγυπτίους, καὶ δὲν ἦτο
ἐν

ταῖς

φυλαῖς

αὐτῶν

ἀσθενῶν.

ὁ Αἰγύπτιοι. Κανεὶς δὲ ἀσθενὴς καὶ ἀνίκανος νὰ βαδίσῃ κατὰ τὴν ὥραν τῆς ἐξόδου μεταξὺ τῶν φυλῶν των κανεὶς ἀσθενής,
δὲν ὑπῆρχε μεταξὺ τῶν Ἰσραηλιτῶν.

μὴ δυνάμενος να ὁδοιπορήσῃ καὶ νὰ ἐξέλθῃ μετὰ τῶν ὁμοεθνῶν του
ἀπὸ τὴν χώραν τῆς δουλείας.

104,38 Εὐφράνθη Αἴγυπτος ἐν τῇ 38 Ηὐφράνθησαν οἱ Αἰγύπτιοι μὲ τὴν ἀναχώρησιν 38 Ἀνεκουφίσθησαν καὶ ἐχάρησαν οἱ Αἰγύπτιοι διὰ τὴν ἔξοδόν των,
ἐξόδῳ αὐτῶν, ὅτι ἐπέπεσεν ὁ τῶν Ἰσραηλιτῶν, διότι θὰ ἐσταματοῦσαν πλέον αἱ διότι λόγῳ τῶν ἀλλεπαλλήλων πληγῶν ὁ ἐκ τῶν Ἰσραηλιτῶν φόβος
φόβος αὐτῶν ἐπ' αὐτούς.

ἐναντίον των τιμωρίαι τοῦ Θεοῦ καὶ διότι εἶχεν εἶχεν ἐπιπέσει ἐπ’ αὐτῶν καὶ ἔτρεμον, μήπως καὶ ἄλλα κακὰ καὶ
ἐπιπέσει ὁ φόβος τῶν Ἰσραηλιτῶν βαρὺς ἐπάνω των.

πληγὰς ὑποστῶσι.

104,39 Διεπέτασε νεφέλην εἰς 39 ῞Ηπλωσεν ὁ Κύριος νεφέλην, διὰ νὰ σκεπάζῃ τοὺς 39 Ἐξήπλωσεν ὁ Κύριος νεφέλην, διὰ νὰ σκέπῃ καὶ σκιάζῃ
σκέπην

αὐτοῖς

καὶ

πῦρ

φωτίσαι αὐτοῖς τὴν νύκτα.

τοῦ Ἰσραηλίτας ἀπὸ τὸ καῦμα τῶν ἠλιακῶν ἀκτίνων κατὰ προστατευτικῶς αὐτοὺς κατὰ τὴν ἡμέραν καὶ στῦλον πυρός, διὰ να
τὴν ἡμέραν, στῦλον δὲ πυρός, διὰ νὰ τοὺς φωτίζῃ φωτίζῃ αὐτοὺς κατὰ τὴν νύκτα.
κατὰ τὴν νύκτα.

104,40

Ἢτησαν,

ὀρτυγομήτρα,

καὶ
καὶ

ἦλθεν 40 Ἐζήτησαν τροφὴν καὶ ἔδωκεν εἰς αὐτοὺς ἄφθονα 40 Ἐζήτησαν νὰ φάγουν κρέας καὶ ἦλθε πλῆθος πτηνῶν τοῦ εἴδους
ἄρτον ὀρτύκια, ἔδωσεν εἰς αὐτοὺς τὸ μάνα, ἄρτον ποὺ ποὺ καλεῖται ὀρτυγομήτρα, ἐπὶ πλέον δὲ καὶ μὲ ἄρτον ποὺ ἔπιπτεν ἐξ

οὐρανοῦ ἐνέπλησεν αὐτούς·

κατέβαινεν ἀπὸ τὸν οὐρανὸν καὶ δι' αὐτῶν τοὺς οὐρανοῦ τοὺς ἐχόρτασε.
ἐχόρτασε μὲ τὸ παραπάνω.

104,41

διέρρηξε

πέτραν,

καὶ 41 Διέρρηξε τὸν ξηρὸν βράχον καὶ ἀνέβλυσαν 41 Ἔσχισεν ἄγονον καὶ ξηρὸν βράχον καὶ ἔρρευσαν ἄφθονα νερά,

ἐρρύησαν ὕδατα, ἐπορεύθησαν ἄφθονα νερά. Μέσα εἰς ἀνύδρους τόπους ἐξεχύθησαν μέσα εἰς ἀνύδρους τόπους ἐξεχύθησαν καὶ διήνοιξαν τὰς κοίτας των
ἐν ἀνύδροις ποταμοί.

ποταμοί.

ποταμοί.

104,42 Ὅτι ἐμνήσθη του λόγου 42 Ἔκαμεν ὅλα αὐτὰ τὰ θαυμάσια ὑπὲρ τοῦ λαοῦ του 42 Καὶ ἐνήργησεν ὁ Κύριος τὰ θαύματα ταῦτα ὑπὲρ τοῦ λαοῦ του,
ἁγίου

αὐτοῦ

τοῦ

Ἁβραὰμ τὸν δοῦλον αὐτοῦ

πρὸς ὁ Κύριος, διότι ἐνεθυμήθη τὸν ἅγιον λόγον του, τὴν διότι ἐνεθυμήθη τὸν ἅγιον λόγον του καὶ τὴν ἱερὰν ὑπόσχεσίν του,
ἱερὰν ὑπόσχεσιν, τὴν ὁποίαν ἔδωκε πρὸς τὸν Ἁβραὰμ τὸν ὁποῖον εἶπε πρὸς Ἀβραὰμ τὸν δοῦλον του.
τὸν δοῦλον του.

104,43 καὶ ἐξήγαγε τὸν λαὸν 43 Καὶ ἀπὸ τὴν χώραν τῆς δουλείας, ἀπὸ τὴν 43 Καὶ ἐξήγαγε τὸν λαόν του ἐκ τῆς χώρας τῆς δουλείας μὲ
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τοῦ

αὐτοῦ ἐν ἀγαλλιάσει καὶ τοὺς Αἴγυπτον, ἔβγαλε τὸν λαόν του ἐλεύθερον χαίροντα ἀγαλλίασιν καὶ χαρὰν μεγάλην, καὶ αὐτοὺς ποὺ ἐξέλεξεν ἀπὸ τὰ
ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐν εὐφροσύνῃ. καὶ εὐφραινόμενον· αὐτούς, ποὺ ἐδιάλεξεν ἀνάμεσα ἄλλα

ἔθνη

ὡς

ἰδικόν

του

ἔθνος

ὠδήγησε

σκιρτώντας

καὶ

ἀπὸ τὰ ἀλλὰ ἔθνη, τοὺς ὡδήγησεν εὐφραινομένους εὐφραινομένους πρὸς κατάκτησιν τῆς γῆς τῆς ἐπαγγελίας.
πρὸς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας.
104,44 Καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς χώρας 44 Ἔδωκεν εἰς αὐτοὺς χώρας, τὰς ὁποίας κατεῖχον 44
ἐθνῶν,

καὶ

πόνους

κατεκληρονόμησαν,

Καὶ

ἔδωκεν

λαῶν εἰδωλολατρικὰ ἔθνη, καὶ ἔτσι αὐτοὶ ἐκληρονόμησαν εἰδωλολατρικά,
ὡς ἰδικούς των πολυχρονίους κόπους ἄλλων λαῶν.

εἰς
καὶ

αὐτοὺς

χώρας

πολυχρονίους

κατεχομένας

κόπους

λαῶν

ἀπὸ

ἔθνη

ὁλοκλήρων

ἐκληρονόμησαν αὐτοὶ ὡς κατάκτησιν μόνιμον καὶ ἀσφαλῆ.

104,45 ὅπως ἂν φυλάξωσι τὰ 45 Ἔστειλε δὲ ὁ Κύριος ὅλας αὐτὰς τὰς ἀνεκτιμήτους 45 Καὶ ἐπέδειξεν ὁ Θεὸς εἰς τοὺς Ἰσραηλίτας τὴν θαυμαστὴν ταύτην
δικαιώματα

αὐτοῦ,

καὶ

τὸν καὶ θαυμαστὰς εὐεργεσίας του πρὸς τὸν λαόν, διὰ νὰ προστασίαν του, ἵνα, ὅπως αὐτὸς ἐτήρησε τὰς πρὸς αὐτοὺς

νόμον αὐτοῦ ἐκζητήσωσιν.

φυλάξουν καὶ ἐκεῖνοι τὰς ἐντολὰς καὶ τὰ δικαιώματά ὑποσχέσεις του, οὕτω καὶ αὐτοὶ φυλάξουν τὰς ἐντολάς, τῶν ὁποίων
του καὶ νὰ ἐπιζητήσουν μὲ ὅλην των τὴν θέλησιν τὴν τὴν τήρησιν δικαιωματικῶς ἄξιοι ἀπὸ τὸν καθένα μας ὁ Κύριος, καὶ
ἀκριβῆ γνῶσιν καὶ ἐφαρμογὴν τοῦ νόμου του.

ἶνα ζητήσουν μὲ ὅλην των τὴν θέλησιν τὴν ἀκριβῆ ἐφαρμογὴν τοῦ
νόμου του.

ΨΑΛΜΟΣ 105ος (ρε’)
Γιὰ νὰ δώσει φώτιση ὁ Θεὸς στοὺς ἀνθρώπους νὰ μὴν ξεκλίνουν ἀπὸ τὴν ὁδὸ τῆς σωτηρίας
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

105,1 Εξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, Δοξολογεῖτε πάντοτε τὸν Κύριον, διὰ τὸ ἄπειρον Δοξολογεῖτε καὶ εὐχαριστεῖτε μετ’ εὐγνωμοσύνης τὸν Κύριον, διότι
ὅτι χρηστός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ αὐτοῦ μεγαλεῖον καὶ τὰς ἀναριθμήτους εὐεργεσίας, εἶναι εὐεργετικὸς καὶ γεμᾶτος καλωσύνην, διότι τὸ ἔλεός του εἶναι
ἔλεος αὐτοῦ.

ποὺ

μᾶς

ἔχει

κάμει,

διότι

εἶναι

ἀγαθὸς

καὶ ἀνεξάντλητον καὶ διαρκεῖ αἰωνίως.

εὐεργετικός, τὸ δὲ ἔλεός του πρὸς ἡμᾶς εἶναι
ἀνεξάντλητον καὶ αἰώνιον.
105,2 Τίς λαλήσει τὰς δυναστείας 2 Ποιὸς εἶναι δυνατὸν νὰ διηγηθῇ τὰ θαυμαστὰ ἔργα 2 Ποῖος θὰ δυνηθῇ ποτε νὰ κάμῃ λόγον καὶ νὰ ἐξυμνήσῃ ἐπαξίως τὰ
τοῦ Κυρίου, ἀκουστὰς ποιήσει τῆς δυνάμεως τοῦ Κυρίου, νὰ διαλαλήσῃ καὶ νὰ κάμῃ ἔργα τὰ θαυμαστὰ τῆς δυνάμεως τοῦ Κυρίου καὶ νὰ κάμῃ ἀκουστοὺς
ἀκουστὰς εἰς ὅλον τὸν κόσμον τὰς δοξολογίας, ποῦ πάντας τοὺς ἁρμόζοντας ὕμνους εἰς αὐτόν;
τοῦ πρέπουν;
105,3 Μακάριοι οἱ φυλάσσοντες 3 Τρισευτυχισμένοι εἶναι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι τηροῦν τὰς 3 Κανείς. Δι’ αὐτὸ μακάριοι εἶναι ὅσοι τὸν ἀνυμνοῦν ἐμπράκτως διὰ
κρίσιν

καὶ

ποιοῦντες ἐντολάς του, αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι πράττουν πάντοτε ὅ,τι τοῦ

ἐναρέτου

βίου

των·

μακάριοι

εἶναι

ὅσοι

φυλάσσουν

τὰ
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πάσας τὰς αἰνέσεις αὐτοῦ·

δικαιοσύνην ἐν παντὶ καιρῷ.

εἶναι δίκαιον καὶ σύμφωνον, μὲ τὸν Νόμον του.

παραγγέλματα τῆς κρίσεως τοῦ Κυρίου καὶ πράττουν κατὰ πάντα
χρόνον καὶ εἰς πᾶσαν εὐκαιρίαν πᾶν ὅ,τι εἶναι δίκαιον.

105,4 Μνήσθητι ἡμῶν, Κύριε, ἐν 4 Ἐνθυμήσου καὶ ἡμᾶς, Κύριε, μὲ τὴν εὐμένειαν καὶ 4 Ἐνθυμήσου καὶ ἠμᾶς, Κύριε, μὲ τὴν εὔνοιαν καὶ τὸ ἔλεος, μὲ τὰ
τῇ

εὐδοκία

τοῦ

λαοῦ

σου, τὴν καλωσύνην, μὲ τὴν ὁποίαν περιέβαλες τὸν λαόν ὁποῖα ἄλλοτε περιέβαλλες τὸν λαόν σου. Ἐπισκέφθητι ἡμᾶς ὄχι ὡς

ἐπίσκεψαι ἡμᾶς ἐν τῷ σωτηρίῳ σου. Ἔλα εἰς ἐπίσκεψίν μας προσφέρων εἰς ἡμᾶς τὴν τιμωρός, ἀλλ' ὡς Σωτήρ, βοηθῶν καὶ σώζων ἡμᾶς,
σου

ἰδικήν σου σωτηρίαν,

105,5 τοῦ ἰδεῖν ἐν τῇ χρηστότητι 5 διὰ νὰ γνωρίσωμεν καὶ ἀπολαύσωμεν τὸ ἔλεος καὶ 5 διὰ νὰ ἴδωμεν καὶ ἀπολαύσωμεν καὶ ἠμεῖς τὸ ἔλεος καὶ τὰς
τῶν

ἐκλεκτῶν

σου,

τοῦ τὰς

εὐεργεσίας,

ποὺ

σὺ

προσφέρεις

εἰς

τοὺς εὐεργεσίας, τὰς ὁποίας θὰ ἐκχύσῃς εἰς τοὺς ἔκλεκτούς σου, διὰ νὰ

εὐφρανθῆναι ἐν τῇ εὐφροσύνῃ ἐκλεκτούς σου· διὰ νὰ εὐφρανθῶμεν τὴν χαρὰν τοῦ εὐφρανθῶμεν διὰ τὴν εὐφροσύνην τοῦ ἔθνους σου, διὰ νὰ καυχώμεθα
τοῦ ἔθνους σου, τοῦ ἐπαινεῖσθαι ἔθνους σου, διὰ νὰ καυχώμεθα εἰς τὸ Ὄνομά σου καὶ ἐπαινούμεθα καὶ ἠμεῖς μετὰ τοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τὴν
μετὰ τῆς κληρονομίας σου.
105,6

Ἡμάρτομεν

πατέρων

ἡμῶν,

μετὰ

Οἱ

Αἰγύπτῳ

κληρονομίαν σου.

τῶν 6 Ἡμεῖς ὅμως ἠμαρτήσαμεν μαζῆ μὲ τοὺς προγόνους 6 Ἡμαρτήσαμεν μὲ τοὺς προπάτοράς μας, παρέβημεν τὸν νόμον σου

ἠνομήσαμεν, μας,

ἠδικήσαμεν.
105,7

μαζῆ μὲ τὸν λαόν, ποὺ εἶναι ἰδική σου κληρονομία.
παρέβημεν

τὸν

Νόμον

σου,

διεπράξαμεν καὶ διεπράξαμεν ἀδικήματα πολλά.

ἀδικήματα.

πατέρες
οὐ

θαυμάσιά

ἡμῶν

συνῆκαν

σου

καὶ

ἐν 7 Οἱ πρόγονοί μας ἐκεῖ εἰς τὴν Αἴγυπτον δὲν 7 Οἱ προπάτορές μας εἰς τὴν Αἴγυπτον δὲν κατενόησαν ποίαν
τὰ ἐσυνετίσθησαν ἀπὸ τὰ θαυμάσια ἔργα σου καὶ δὲν ἀγαθότητα καὶ ποῖον πατρικὸν ἐνδιαφέρον ἐνέκλειον τὰ θαυμαστὰ
οὐκ ἐνεθυμήθησαν

τὸ

ἀμέτρητον

πλῆθος

τῆς καὶ ὑπερφυσικὰ ἔργα τῆς ὑπὲρ αὐτῶν ἐξαιρετικῆς προνοίας σου, καὶ

ἐμνήσθησαν τοῦ πλήθους τοῦ εὐσπλαγχνίας σου, ἀλλὰ ἐγόγγυσαν ἐναντίον σου, σὲ δὲν ἐνεθυμήθησαν τὸ πλῆθος τῶν χαρίτων καὶ τοῦ ἐλέους, τὰ ὁποῖα
ἐλέους σου καὶ παρεπίκραναν παρεπίκραναν καί σὲ ἐξώργισαν, ὅταν ἀνέβαιναν εἰς ἐξέχυσας εἰς αὐτούς, ὥστε νὰ κινηθοῦν εἰς εὐγνωμοσύνην καὶ
ἀναβαίνοντες

ἐν

τῇ

ἐρυθρᾷ τὴν Ἐρυθρὰν Θάλασσαν.

θαλάσσῃ.

ἐμπιστοσύνην πρὸς σέ, ἀλλ’ ἐπανεστάτησαν καὶ ἐπίκραναν τὸν
Ὕψιστον, ὅταν ἀνέβαιναν ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ.

105,8 Καὶ ἔσωσεν αὐτοὺς ἕνεκεν 8 Ἔσωσεν ὅμως αὐτοὺς ὁ Κύριος ἕνεκεν τοῦ 8 Καὶ ἔσωσεν αὐτοὺς διὰ νὰ δοξασθῇ τὸ ὄνομά του καὶ διὰ νὰ
τοῦ

ὀνόματος

αὐτοῦ

τοῦ Ὀνόματός του, ποὺ σημαίνει πάντοτε ἀγαθότητα καὶ καταστήσῃ γνωστὴν εἰς τοὺς λαοὺς τὴν ἀκατανίκητον δύναμίν του.

γνωρίσαι τὴν δυναστείαν αὐτοῦ· ἔλεος, διὰ νὰ καταστήσῃ γνωστὴν τὴν ἀκατανίκητον
δύναμίν του εἰς ὅλους.
θαλάσσῃ,

καὶ

ἐξηράνθη,

καὶ ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ αὐτῆς, καὶ ὡδήγησεν αὐτοὺς διὰ καὶ οὕτως ὠδήγησεν αὐτοὺς διὰ τοῦ βυθοῦ καὶ τοῦ πυθμένος τῆς

ὡδήγησεν αὐτοὺς ἐν ἀβύσσῳ ὡς τοῦ βυθοῦ τῆς θαλάσσης ὡσὰν ἐπάνω εἰς ξηρὰν καὶ θαλάσσης ὡς ἐπὶ ξηρᾶς καὶ ἀμμώδους ἐρήμου.
ἐν ἐρήμῳ·

ἔρημον περιοχήν.
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105,9 καὶ ἐπετίμησε τῇ ἐρυθρᾷ 9 Ἔδωσε διαταγὴν εἰς τὴν Ἐρυθρὰν Θάλασσαν καὶ 9 Καὶ διέταξεν αὐστηρῶς τὴν Ἐρυθρὰν θάλασσαν καὶ ἐξηράνθη αὕτη

105,10 καὶ ἔσωσεν αὐτοὺς ἐκ 10 Ἔτσι δὲ τοὺς ἔσωσεν ἀπὸ τὰ χέρια τῶν διωκτῶν, 10 Καὶ ἔσωσεν αὐτοὺς ἀπὸ τὰς χεῖρας τῷ μισούντων αὐτοὺς διωκτῶν
χειρὸς

μισοῦντος

καὶ ποὺ τοὺς ἐμισοῦσαν, τοὺς ἐγλύτωσεν ἀπὸ τὰ χέρια καὶ τοὺς ἐγλύτωσεν ἀπὸ τὰς χεῖρας τῶν ἐχθρῶν των.

ἐλυτρώσατο αὐτοὺς ἐκ χειρὸς τῶν ἐχθρῶν των.
ἐχθρῶν·
105,11

ἐκάλυψεν

ὕδωρ

τοὺς 11 Τὸ δὲ ὕδωρ τῆς Ἐρυθρᾶς Θαλάσσης ἐσκέπασε καὶ 11 Ἐκάλυψε τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσσης ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι τοὺς κατεπίεζον

θλίβοντας αὐτούς, εἷς ἐξ αὐτῶν κατεπόντισεν ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι τοὺς ἔθλιψαν. Οὔτε καὶ τοὺς ἔθλιβον, καὶ ἐπνίγησαν ὅλοι, οὔτε ἕνας ἐξ αὐτῶν δὲν
οὐχ ὑπελείφθη.
105,12

Καὶ

λόγοις

αὐτοῦ

ἔνας ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς των δὲν ὑπελείφθη ζωντανός. ἀπέμεινε ζωντανός.

ἐπίστευσαν
καὶ

τοῖς 12 Ἐνώπιον αὐτοῦ τοῦ καταπληκτικοῦ θαύματος καὶ 12 Καὶ πρὸς ὤραν ἐπίστευσαν εἰς τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου καὶ ἔψαλαν

ᾖσαν

αἴνεσιν αὐτοῦ.

τὴν τῆς ἀκατανικήτου προστασίας ἐπίστευσαν εἰς τὰ ἐν χορῷ τὴν αἴνεσιν καὶ τὸν ὕμνον αὐτοῦ.
λόγια του οἱ Ἰσραηλῖται καὶ ἔψαλαν τὴν ἐπινίκειον
ᾠδήν.

105,13

Ἐτάχυναν,

ἐπελάθοντο 13 Ἀλλὰ πολὺ γρήγορα ἐλησμόνησαν τὰ θαυμαστὰ 13 Πολὺ γρήγορα ὅμως ἐλησμόνησαν τὰ πρὸς προστασίαν αὐτῶν

τῶν ἔργων αὐτοῦ, οὐχ ὑπέμειναν διὰ τὴν προστασίαν των ἔργα του· δὲν εἶχαν τὴν γενόμενα θαυμαστὰ ἔργα του, δὲν εἶχον ὑπομονὴν νὰ ἴδουν, τί ὁ
τὴν βουλὴν αὐτοῦ·

ὑπομονὴν νὰ ἴδουν καὶ γνωρίσουν, ποῖον ἦτο τὸ Κύριος ἐσχεδίαζε περὶ αὐτῶν καὶ ποία ἦτο ἡ δι’ αὐτοὺς ἀγαθὴ βουλή
πάνσοφον καὶ ἀγαθὸν σχέδιον τοῦ Κυρίου δι' αὐτούς. του.

105,14
ἐπιθυμίαν

καὶ
ἐν

ἐπεθύμησαν 14
τῇ

ἐρήμῳ

Ὅταν

δὲ

εὑρίσκοντο

εἰς

τὴν

ἔρημον, 14 Καὶ ἐκυριεύθησαν ἐν μέσῳ τῆς ἐρήμου ἀπὸ ἀκατάσχετον ἐπιθυμίαν

καὶ κατελήφθησαν ἀπὸ τὴν σφοδρὰν ἐπιθυμίαν τῶν τῶν ἐν Αἰγύπτῳ πράσων καὶ κρομμύων καὶ σκορόδων, καὶ ὑπέβαλον

ἐπείρασαν τὸν Θεὸν ἐν ἀνύδρῳ. λαχανικῶν τῆς Αἰγύπτου καὶ εἰς τόπον, ποὺ δὲν εἰς πειρασμὸν τὸν Θεὸν εἰς τόπον ἄνυδρον καὶ κατάξηρον,
ὑπῆρχεν

ὕδωρ,

ὠλιγοπίστησαν

καὶ

ἔθεσαν

εἰς δοκιμάζοντες ἐὰν θὰ εἶχε τὴν δύναμιν νὰ τοὺς δώσῃ καὶ ἐκεῖ ὕδωρ.

δοκιμασίαν τὴν δύναμιν καὶ τὴν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ.
105,15 Καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς τὸ 15 Ὁ Κύριος ὅμως ἐξεπλήρωσε τὸ αἴτημά των, ἔδωκε 15 Καὶ ἔδωκεν εἰς αὐτοὺς ἐκεῖνο ποὺ ἐζήτουν, καὶ ἐξαπέστειλε
αἴτημα αὐτῶν, καὶ ἐξαπέστειλε καὶ ἔστειλε
πλησμονὴν
αὐτῶν.

εἰς

τὰς

πρὸς αὐτοὺς

πλούσιον χορτασμόν, χορτασμὸν καὶ κορεσμὸν ἀπὸ νερὰ καὶ κρέατα πτηνῶν πρὸς

ψυχὰς κρέατα, ἄφθονον ὕδωρ, διὰ νὰ χορτάσουν αἱ ψυχαί ἰκανοποίησιν τῆς ἐπιθυμίας τῶν ψυχῶν των.
των.

105,16 Καὶ παρώργισαν Μωυσῆν 16 Αὐτοὶ ὅμως, ἐκεῖ εἰς τὴν κατασκήνωσίν των, 16 Καὶ ἐξώργισαν τὸν Μωϋσῆν ἐν τῷ στρατοπέδῳ αὐτῶν καὶ τὸν
ἅγιον Κυρίου·

Θεὸς ἐδιάλεξε καὶ ἐξεχώρισε πρὸς χάριν αὐτῶν.

αὐτοῦ. Ἠξίωσαν πολλοὶ ἐξ αὐτῶν νὰ γίνουν καὶ αὐτοὶ ἱερεῖς τοῦ
Κυρίου.

105,17 ἠνοίχθη ἡ γῆ καὶ κατέπιε 17 Τότε ἤνοιξεν ἡ γῆ καὶ κατέπιε τὸν Δαθὰν καὶ αὐτὴ 17 Ἠνοίχθη ἡ γῆ ὡς μνῆμα βαθὺ καὶ κατέπιε τὸν Δαθὰν καὶ ἐκάλυψεν
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ἐν τῇ παρεμβολῇ, τὸν Ἀαρὼν τὸν ἐξώργισαν τὸν Μωϋσῆν καὶ τὸν Ἀαρών, τὸν ὁποῖον ὁ Ἀαρών, τὸν ὁποῖον ὁ Θεὸς ἐξέλεξε καὶ ἐξεχώρισε διὰ τὴν ὑπηρεσίαν

Δαθὰν καὶ ἐκάλυψεν ἐπὶ τὴν ἡ ἀνοιχθεῖσα γῆ ἐσκέπασε ὅλην τὴν ὁμάδα τοῦ ὁλόκληρον τὴν συντροφιὰν τοῦ Ἀβειρών.
συναγωγὴν Ἀβειρών.

Ἀβειρών.

105,18 Καὶ ἐξεκαύθη πῦρ ἐν τῇ 18
συναγωγῇ

αὐτῶν,

Φωτιὰ

ἐξεπήδησεν

ἐκεῖ,

ὅπου

ἦσαν 18 Καὶ ἐξεπήδησε φωτιὰ ἐκεῖ ὅπου ἦσαν συνηγμένοι καὶ ἡ φλόγα της

φλὸξ συγκεντρωμένοι ἐκεῖνοι, καὶ ἡ φλόγα της κατέκαυσε κατέκαυσε τοὺς ἀποστατήσαντας ἁμαρτωλούς.

κατέφλεξεν ἁμαρτωλούς.

τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἐκείνους ἀνθρώπους.

105,19 Καὶ ἐποίησαν μόσχον ἐν 19 Αὐτοὶ κατεσκεύασαν χρυσοῦν μόσχον εἰς Χωρὴβ 19 Καὶ ἐποίησαν ὁμοίωμα χρυσοῦ μόσχου εἰς τὸ Χωρὴβ καὶ
Χωρὴβ καὶ προσεκύνησαν τῷ καὶ προσεκύνησαν τὸ ἀνάγλυφον αὐτὸ ἄγαλμα ὡς προσεκύνησαν τὸ γλυπτὸν τοῦτο ὡς Θεόν.
γλυπτῷ·

θεόν των καὶ ἐλησμόνησαν τὸν πραγματικὸν Θεόν.

105,20 καὶ ἠλλάξαντο τὴν δόξαν 20 Ἔτσι δὲ ἀντικατέστησαν τὸν ἀληθινὸν Θεόν, ποὺ 20 Καὶ ἤλλαξαν τὸν ἀληθινὸν Θεὸν ποὺ ἦτο ἡ δόξα καὶ τὸ σέμνωμά
αὐτῶν

ἐν

ὁμοιώματι

μόσχου ἦτο δόξα καὶ καύχημά των, μὲ τὸ εἴδωλον ἑνὸς των, μὲ εἴδωλον μόσχου ποὺ τρέφεται μὲ χόρτον.

ἐσθίοντος χόρτον.

μόσχου, ὁ ὁποῖος τρώγει καὶ τρέφεταί μὲ χορτάρι!

105,21 Καὶ ἐπελάθοντο τοῦ Θεοῦ 21 Ἐλησμόνησαν τὸν Θεόν, τὸν σωτῆρα των, ὁ ὁποῖος 21 Καὶ ἐλησμόνησαν τὸν Θεόν, ποὺ διαρκῶς τοὺς ἔσωζε, καὶ ὁ ὁποῖος
τοῦ

σώζοντος

αὐτούς,

τοῦ πρὸς χάριν αὐτῶν εἶχε κάμει τόσα καὶ τόσα μεγάλα διὰ νὰ τοὺς ἐλευθερώσῃ ἐποίησε μεγαλουργήματα ἐν τῇ Αἰγύπτῳ,

ποιήσαντος μεγάλα ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ ἀξιοθαύμαστα ἔργα εἰς τὴν Αἴγυπτον·
105,22 θαυμαστὰ ἐν γῇ Χάμ, 22 θαυμαστὰ ἔργα εἰς τὴν χώραν τοῦ Χάμ, φοβερὰ 22 θαυμαστὰ καὶ καταπληκτικὰ ἐν τῇ χώρᾳ τοῦ Χάμ, φοβερὰ ἐπὶ τῆς
φοβερὰ ἐπὶ θαλάσσης ἐρυθρᾶς.

θαύματα εἰς τὴν Ἐρυθρὰν Θάλασσαν.

Ἐρυθρᾶς θαλάσσης.

105,23 Καὶ εἶπε τοῦ ἐξολοθρεῦσαι 23 Καὶ ἐπάνω εἰς τὴν δικαίαν του ὀργὴν ἀπεφάσισε 23 Καὶ παρ’ ὀλίγον θὰ τοὺς ἐξωλόθρευεν, ἐὰν ὁ ἐκλεκτὸς αὐτοῦ
αὐτούς,

εἰ

μὴ

ἐκλεκτὸς

αὐτοῦ

θραύσει

ἐνώπιον

Μωυσῆς
ἔστη

ἐν

αὐτοῦ

ὁ καὶ εἶπεν ὁ Κύριος νὰ τοὺς ἐξολοθρεύσῃ· καὶ θὰ τοὺς Μωϋσῆς δὲν ἵστατο ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν μέσῳ τῆς ἐξολοθρευτικῆς
τῇ ἐξωλόθρευεν, ἐὰν ὁ Μωϋσῆς, ὁ ἐκλεκτὸς αὐτὸς θραύσεως καὶ πληγῆς, διὰ νὰ ἀναχαιτίσῃ διὰ τῶν μεσιτειῶν του τὸν
τοῦ δοῦλος του, δὲν ἵστατο ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ κατὰ τὴν θυμὸν αὐτοῦ καὶ μὴ ἐξολοθρεύσῃ αὐτούς.

ἀποστρέψαι τὸν θυμὸν αὐτοῦ ἐξοντωτικὴν ἐκείνην θραῦσιν τοῦ Ἰσραήλ, διὰ νὰ
τοῦ μὴ ἐξολοθρεῦσαι αὐτούς.

κατευνάσῃ μὲ τὴν θερμὴν παράκλησίν του τὸν
δίκαιον θυμὸν τοῦ Κυρίου, ὥστε νὰ μὴ ἐξολοθρεύσῃ
ἐντελῶς τοὺς Ἰσραηλίτας.

Καὶ

ἐξουδένωσαν

γῆν 24 Καὶ ὅταν ὀλίγον βραδύτερον, τρομοκρατημένοι 24 Καὶ ὅταν οἱ δώδεκα κατάσκοποι ἀνήγγειλαν ὅσα εἶδον ἐν τῇ γῇ

ἐπιθυμητήν, οὐκ ἐπίστευσαν τῷ ἀπὸ
λόγῳ αὐτοῦ·

τὰς

ὑπερβολικὰς

διηγήσεις

τῶν

δέκα Χαναάν, ὠλιγοψύχησαν καὶ περιεφρόνησαν τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας,

κατασκόπων, κατεφρόνησαν τὴν ἐπιθυμητὴν γῆν, τὴν τόσον ποθητήν. Δὲν ἔδωκαν ἐμπιστοσύνην καὶ πίστιν εἰς τὸν
τὴν γῆν τῆς Ἐπαγγελίας, καὶ δὲν ἐπίστευσαν εἰς τὸν λόγον καὶ τὴν ὑπόσχεσίν του, ὅτι ἡ γῆ αὐτὴ θὰ τοὺς ἐδίδετο ὡς
λόγον τοῦ Κυρίου, ὅτι θὰ ἐγίνετο ἐκείνη μὲ τὴν ἰδικήν κληρονομία.
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105,24

του βοήθειαν ἰδική των,
105,25 καὶ ἐγόγγυσαν ἐν τοῖς 25 ἐγόγγυσαν μέσα εἰς τὰς σκηνάς των καὶ δὲν 25 Καὶ ἐγόγγυσαν μέσα εἰς τὰς σκηνάς των, δὲν ὑπήκουσαν οὔτε
σκηνώμασιν

αὐτῶν,

οὐκ ἔδωσαν προσοχὴν εἰς τὰς τόσας καὶ τόσας φορὰς τοὺς ἔδωκαν προσοχὴν εἰς ὅσα ὁ Κύριος τοὺς εἶχεν εἴπει.

εἱσήκουσαν τῆς φωνῆς Κυρίου.

εἶχεν ὑποσχεθῆ ὁ Κύριος.

105,26 Καὶ ἐπῇρε τὴν χεῖρα αὐτοῦ 26 Δικαίως ὠργισμένος ὁ Κύριος ὕψωσε τὴν τιμωρὸν 26 Καὶ ἐσήκωσε δι' αὐτοὺς τὴν χεῖρα του καὶ ὡρκίσθη νὰ τοὺς ρίψῃ
ἐπ'

αὐτοὺς

τοῦ

καταβαλεῖν χεῖρα του, νὰ τοὺς συντρίψῃ καὶ τοὺς ἐξοντώσῃ ἐκεῖ κάτω εἰς τὴν ἔρημον νεκρούς,

αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ

εἰς τὴν ἔρημον·

105,27 καὶ τοῦ καταβαλεῖν τὸ 27 νὰ καταβάλῃ καὶ διασπείρῃ ταπεινωμένους τοὺς 27 καὶ να ρίψῃ τοὺς ἀπογόνους των τεταπεινωμένους μεταξὺ τῶν
σπέρμα αὐτῶν ἐν τοῖς ἔθνεσι καὶ ἀπογόνους των ἀνάμεσα, εἰς τὰ ἄλλα ἔθνη καὶ νὰ ἐθνῶν καὶ νὰ τοὺς διασκορπίσῃ εἰς τὰς ξένας χώρας.
διασκορπίσαι αὐτοὺς ἐν ταῖς τοὺς διασκορπίσῃ μεταξὺ τῶν ξένων χωρῶν.
χώραις.
105,28

Καὶ

ἐτελέσθησαν

τῷ 28

Ἔλαβον

Βεελφεγὼρ καὶ ἔφαγαν θυσίας ἀηδιαστικὰς
νεκρῶν·

μέρος
τελετὰς

εἰς

τὰς

τοῦ

ἀποκρουστικὰς

εἰδωλολατρικοῦ

καὶ 28 Καὶ ἔλαβαν μέρος εἰς τὰς αἰσχρὰς καὶ ὀργιώδεις τελετὰς τοῦ θεοῦ
θεοῦ τῶν Μωαβιτῶν Βεελφεγὼρ καὶ ἔφαγον θυσίας, αἱ ὁποῖαι εἶχον

Βεελφεγὼρ καὶ ἔφαγον ἀπὸ τὰς θυσίας θεῶν, ποὺ προσφερθῆ εἰς θεοὺς νεκροὺς καὶ εἰς εἴδωλα ἄψυχα.
εἶναι ἀνύπαρκτοι καὶ νεκροί.

105,29 καὶ παρώξυναν αὐτὸν ἐν 29 Ἐξόργισαν τὸν Κύριον μὲ τὰ πονηρὰ αὐτῶν ἔργα 29 Καὶ προεκάλεσαν καὶ παρώργισαν τὸν Θεὸν μὲ τὰς αἰσχρουργίας
τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτῶν, καὶ καὶ ἕνεκα τούτου πολὺ πλῆθος ἀπὸ αὐτοὺς ἔπεσαν καὶ τὰ ὅσα πρὸς ἰκανοποίησιν τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν των
ἐπληθύνθη ἐν αὐτοῖς ἡ πτῶσις.

νεκροί, κτυπημένοι ἀπὸ τὴν δικαίαν ἄργήν τοῦ Θεοῦ. ἐπετήδευον, καὶ ἀπὸ τὴν θεομηνίαν ποὺ ἐξέσπασε μεταξὺ αὐτῶν
πλῆθος πολὺ ἀπὸ αὐτοὺς ἔπεσαν νεκροί.

105,30

Καὶ

ἐξιλάσατο,

ἔστη
καὶ

Φινεὲς
ἐκόπασεν

θραῦσις·

καὶ 30 Γεμᾶτος ὅμως ζῆλον Θεοῦ ὁ Φινεὲς ἐξηγέρθη 30 Καὶ ἐστάθη πλήρης ζήλου ὁ Φινεὲς καὶ διεπέρασε μὲ τὸ δόρυ του
ἡ ἐναντίον τῶν παρανομούντων, ἐξιλέωσε τὸν Κύριον τὸν Ἰσραηλίτην Ζαμβρῆν καὶ τὴν μετ’ αὐτοῦ ἁμαρτάνουσαν
καὶ ἔτσι ἐσταμάτησεν ἡ θραῦσις ἐναντίον τῶν Μωαβίτιδα, οὕτω δὲ ἐξιλέωσε τὴν ὀργὴν τοῦ Κυρίου καὶ κατέπαυσε η
Ἰσραηλιτῶν.

θραῦσις καὶ ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου.

105,31 καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς 31 Ἡ πρᾶξις του αὐτὴ κατελογίσθη ὡς πρᾶξις δικαία, 31 Καὶ ἐλογαριάσθη εἰς αὐτὸν ἡ πρᾶξις του αὐτὴ ὡς ἀρετή,
εἰς

γενεὰν

γενεὰν ἕως τοῦ αἰῶνος.

καὶ ἀξία νὰ ἐπαινῆται καὶ νὰ ὑμνῆται ἀπὸ γενεᾶς εἰς ἐξυμνουμένη εἰς πάσας τὰς γενεᾶς μέχρις αἰωνιότητος.
γενεὰν μέχρι συντελείας τοῦ αἰῶνος.

105,32 Καὶ παρώργισαν αὐτὸν 32 Καὶ πάλιν ἐξώργισαν τὸν Κύριον εἰς τὸν τόπον, 32 Καὶ παρώργισαν τὸν Θεὸν ἐν Μεριβᾶ ἐπὶ τοῦ ὕδατος τοῦ
ἐπὶ

ὕδατος

ἀντιλογίας

ἐκακώθη Μωυσῆς δι' αὐτούς,

καὶ ποὺ εἶχεν ὀνομασθῇ ὕδωρ ἀντιλογίας, καὶ ἐξ αἰτίας γογγυσμοῦ τῶν καὶ δι’ αὐτοὺς ἔπαθεν ὁ Μωϋσῆς κακόν, ἀποκλεισθεὶς
αὐτῶν ἐτιμωρήθη ὁ Μωϋσῆς, ὥστε νὰ μὴ ἀξιωθῇ τῆς τοῦ νὰ ἴδῃ καὶ κατακυριεύσῃ αὐτὸς τὴν Χαναάν.
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δικαιοσύνην

χαρᾶς νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὴν γῆν τῆς Ἐπαγγελίας.
105,33

καὶ

παρεπίκραναν

τὸ 33 Διότι ἐκεῖνοι ἐπίκραναν καὶ ἀνετάραξαν τὸ πνεῦμα 33 Διότι παρεπίκραναν ἐκεῖνοι τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καὶ παρασυρθεὶς ὁ

πνεῦμα αὐτοῦ, καὶ διέστειλεν ἐν τοῦ Μωϋσέως, ὥστε αὐτὸς ὁμίλησε μὲ δισταγμὸν καὶ Μωϋσῆς πρὸς στιγμὴν ἀπὸ τὴν δυστροπίαν καὶ ἀπιστίαν των ὡμίλησε
τοῖς χείλεσιν αὐτοῦ.

ὀλιγοπιστίαν.

μὲ τὰ χείλη αὐτοῦ διστακτικῶς καὶ ὀλιγοπίστως.

105,34 Οὐκ ἐξολόθρευσαν τὰ 34 Καὶ ὅταν οἱ πρόγονοί μας κατέλαβαν τὴν γῆν τῆς 34 Δὲν ἐξωλόθρευσαν τὰ ἔθνη, τὰ ὁποῖα διέταξεν αὐτοὺς ὁ Κύριος νὰ
ἔθνη, ἃ εἶπε Κύριος αὐτοῖς,

Ἐπαγγελίας, δὲν ἐξωλόθρευσαν τὰ ἔθνη, τὰ ὁποῖα ὁ ἐξοντώσουν μετὰ τὴν ἐγκατάστασίν των εἰς τὴν γῆν Χαναάν.
ἴδιος ὁ Θεὸς τοὺς εἶχε διατάξει νὰ ἐξοντώσουν.

105,35 καὶ ἐμίγησαν ἐν τοῖς 35 Ἦλθαν εἰς ἐπικοινωνίαν μὲ αὐτούς, συνῆψαν 35 Καὶ συνῆψαν συνοικέσια παράνομα καὶ συνανεμίχθησαν οὕτω
ἔθνεσι καὶ ἔμαθαν τὰ ἔργα συνοικέσια μὲ τὰ ἔθνη αὐτὰ καὶ ἔμαθαν νὰ πράττουν μετὰ τῶν ἐθνικῶν καὶ ἔμαθον νὰ πράττουν καὶ αὐτοὶ τὰ ἔργα τούτων.
αὐτῶν·
105,36

τὰ πονηρὰ ἔργα ἐκείνων.
καὶ

ἐδούλευσαν

τοῖς 36 Ἔγιναν ἀξιοδάκρυτοι δοῦλοι καὶ προσκυνηταὶ εἰς 36 Καὶ ἔκλιναν γόνυ δουλικὸν ἐνώπιον τῶν γλυπτῶν καὶ εἰδώλων τῶν

γλυπτοῖς αὐτῶν, καὶ ἐγενήθη τὰ εἴδωλα τῶν ἐθνῶν. Αὐτὸ δὲ ἔγινεν αἰτία νὰ ἐθνῶν τούτων καὶ ἐλάτρευον αὐτά, καὶ ἔγινε τοῦτο εἰς αὐτοὺς αἰτία νὰ
αὐτοῖς εἰς σκάνδαλον·

περιπέσουν αὐτοὶ εἰς πολλὰς περιπετείας καὶ θλίψεις. ὀλισθήσουν καὶ πέσουν εἰς μεγάλα κακά.

105,37 καὶ ἔθυσαν τοὺς υἱοὺς 37 Ἐθυσίασαν τοὺς υἱούς των καὶ τὰς θυγατέρας των 37 Καὶ ἐθυσίασαν τοὺς υἱούς των καὶ τὰς θυγατέρας τών εἰς τὰ
αὐτῶν καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν εἰς τὰ δαιμόνια, εἰς τὰ εἴδωλα.

δαιμόνια καὶ τὰ εἴδωλα τῶν Ἀσσυρίων.

τοῖς δαιμονίοις
105,38 καὶ ἐξέχεαν αἷμα ἀθῷον, 38 Ἔχυσαν αἷμα ἀθῷον, τὸ αἷμα δηλαδὴ τῶν υἱῶν καὶ 38 Καὶ ἔχυσαν αἷμα ἀθῶον, τὸ αἷμα τῶν υἱῶν των καὶ τῶν θυγατέρων
αἷμα υἱῶν αὐτῶν καὶ θυγατέρων, τῶν θυγατέρων των, ποὺ ἐθυσίασαν εἰς τὰ γλυπτὰ των, τοὺς ὁποίους ἐθυσίασαν εἰς τὰ γλυπτὰ εἴδωλα τῶν Χαναναίων
ὧν

ἔθυσαν

τοῖς

γλυπτοῖς εἴδωλα τῶν Χαναναίων, καὶ ἔτσι ἡ ἱερὰ γῆ των καὶ ἡ ἁγία γῆ μὲ τὰ αἵματα ἐκεῖνα, ποὺ ἐχύθησαν εἰς αὐτήν, ἐγέμισεν

Χαναὰν καὶ ἐφονοκτονήθη ἡ γῆ ἐγέμισε μὲ τὸ ἀδικοχυμένον αἷμα τῶν ἀθώων παιδιῶν ἀπὸ φόνους,
ἐν τοῖς αἵμασι.

των.

105,39 Καὶ ἐμιάνθη ἐν τοῖς ἔργοις 39 Ἐμολύνθη ἡ γῆ μὲ τὰ ἀποκρουστικὰ αὐτὰ ἔργα των 39 καὶ ἐμολύνθη μὲ τὰ ἀπεχθῆ ἔργα των καὶ ἀποστατήσαντες αὐτοὶ
αὐτῶν, καὶ ἐπόρνευσαν ἐν τοῖς καὶ αὐτοὶ ἐξετράπησαν εἰς τὴν πορνείαν μὲ τὰ ἀπὸ τὸν οὐράνιον Νυμφίον, ἐπόρνευσαν συνδεθέντες πρὸς τὸν
ἐπιτηδεύμασιν αὐτῶν.

ἁμαρτωλὰ καὶ ἀηδιαστικὰ ἔργα των.

σατανᾶν διὰ τῶν ἁμαρτωλῶν ἔργων, τὰ ὁποῖα προκόπτοντες εἰς τὸ
κακὸν διέπραξαν.

ἐπὶ

τὸν

ἐβδελύξατο

λαὸν
τὴν

αὐτοῦ

καὶ τοῦ λαοῦ, ἐσιχάθηκε τὴν κληρονομίαν του.

ἀηδίασε τὴν κληρονομίαν του.

κληρονομίαν

αὐτοῦ·
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105,40 Καὶ ὠργίσθη θυμῷ Κύριος 40 Διὰ τοῦτο ὠργίσθη πολὺ ὁ Κύριος ἐναντίον αὐτοῦ 40 Καὶ ὠργίσθη ὑπερβαλλόντως ὁ Κύριος κατὰ τοῦ λαοῦ του καὶ

105,41 καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς 41 Τοὺς παρέδωκε δούλους εἰς τὰ χέρια τῶν ἐχθρῶν 41 Καὶ τοὺς παρέδωκεν ὑποδούλους εἰς τὰς χεῖρας καὶ τὴν ἐξουσίαν
χεῖρας ἐχθρῶν, καὶ ἐκυρίευσαν των καὶ ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι τοὺς ἐμισοῦσαν, ἔγιναν τῶν ἐχθρῶν καὶ ἐγένοντο κύριοι καὶ ἐξουσιασταί των ἐκεῖνοι ποὺ τοὺς
αὐτῶν οἱ μισοῦντες αὐτούς.

κύριοι καὶ αὐθένται των.

ἐμίσουν.

105,42 Καὶ ἔθλιψαν αὐτοὺς οἱ 42 Οἱ ἐχθροὶ αὐτοὶ τοὺς κατέθλιψαν καὶ ἔτσι οἱ 42 Καὶ τοὺς κατεπίεσαν οἱ ἐχθροί των καὶ περιῆλθον εἰς μέγαν
ἐχθροὶ

αὐτῶν,

καὶ Ἰσραηλῖται

κάτω

ἀπὸ

τὴν

τυραννίαν

ἐκείνων ἐξευτελισμὸν καὶ ταπείνωσιν ὑπὸ τὰς χεῖρας καὶ τὴν ἐξουσίαν των.

ἐταπεινώθησαν ὑπὸ τὰς χεῖρας ἐταπεινώθησαν καὶ ἐξηυτελίσθησαν.
αὐτῶν.
105,43

Πλεονάκις

ἐρρύσατο 43 Ἀλλὰ πολλὲς φορὲς ὁ Κύριος τοὺς ἐγλύτωσεν ἀπὸ 43 Πλειστάκις τοὺς ἐγλύτωσεν, αὐτοὶ ὅμως τὸν παρεπίκραναν μὲ τὴν

αὐτούς, αὐτοὶ δὲ παρεπίκραναν κινδύνους ὀλεθρίους. Αὐτοὶ ὅμως πολλὲς φορὲς τὸν διεστραμμένην θέλησίν των καὶ τὰς ἐσκεμμένως διαπραττομένας
αὐτὸν ἐν τῇ βουλῇ αὐτῶν καὶ ἐπίκραναν

μὲ

τὰς

παρανόμους

ἐπιθυμίας

καὶ ἁμαρτίας των καὶ δι’ αὐτὸ ἕνεκα τῶν παρανομιῶν των ἐταπεινώθησαν

ἐταπεινώθησαν ἐν ταῖς ἀνομίαις ἀποφάσεις των καὶ ἐξηυτελίσθησαν μέσα εἰς τὰς καὶ κατήντησαν εἰς ἐξευτελισμόν.
αὐτῶν.

παρανομίας των.

105,44 Καὶ εἶδε Κύριος ἐν τῷ 44 Καθ' ὃν χρόνον ὅμως ἐταλαιπωροῦντο καὶ 44 Καὶ ἔρριψε σπλαγχνικὸν τὸ βλέμμα του ὁ Κύριος εἰς αὐτούς, ὅταν
θλίβεσθαι αὐτούς, ἐν τῷ αὐτὸν κατεθλίβοντο εἰς τὰς περιπετείας των αὐτάς, ὁ Κύριος οὗτοι ἐθλίβοντο καὶ κατεπιέζοντο ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν εἰς καιρὸν ποὺ
εἰσακοῦσαι τῆς δεήσεως αὐτῶν·

ἔρριξε εὐμενὲς βλέμμα πρὸς αὐτούς, ὥστε νὰ ἀκούσῃ εἱσήκουσε τὴν δέησίν των.
καὶ νὰ κάμῃ δεκτὴν τὴν προσευχήν των.

105,45 καὶ ἐμνήσθη τῆς διαθήκης 45 Ἐνεθυμήθη τὴν ὑπόσχεσιν, τὴν ὁποίαν εἶχε δώσει 45 Καὶ ἐνεθυμήθη ὁ Κύριος τὴν διαθήκην, τὴν ὁποίαν συνῆψε μὲ τοὺς
αὐτοῦ καὶ μετεμελήθη κατὰ τὸ πρὸς τοὺς πατριάρχας, καὶ κατὰ τὸ ἄπειρον αὐτοῦ Πατριάρχας, καὶ μετεμελήθη σύμφωνα μὲ τὴν πολλὴν εὐσπλαγχνίαν
πλῆθος τοῦ ἐλέους αὐτοῦ

ἔλεος ἐλυπήθη διὰ τὰ δεινὰ τοῦ λαοῦ του.

καὶ τὰ πολλὰ ἐλέη του.

105,46 καὶ ἔδωκεν αὐτοὺς εἰς 46 Ἐνέπνευσεν οἶκτον καὶ ἔλεος ὑπὲρ αὐτῶν εἰς τὰς 46 Καὶ διήγειρεν οἶκτον εἰς τὰς καρδίας τῶν αἰχμαλωτισάντων αὐτοὺς
οἰκτιρμοὺς ἐναντίον πάντων τῶν καρδίας ἐκείνων, ποὺ τοὺς εἶχαν αἰχμαλωτίσει.

καὶ τοὺς κατέστησε συμπαθεῖς ἀπέναντι τούτων.

αἰχμαλωτευσάντων αὐτούς.
105,47 Σῶσον ἡμᾶς, Κύριε ὁ Θεὸς 47 Καὶ ἡμεῖς, οἱ ταλαιπωρημένοι ἀπόγονοι ἐκείνων, σὲ 4 7 Σῶσον μας, Κύριε καὶ Θεέ μας, καὶ συνάθροισέ μας πάλιν εἰς τὴν
ἡμῶν, καὶ ἐπισυνάγαγε ἡμᾶς ἐκ παρακαλοῦμεν, Κύριε καὶ Θεέ μας, σῶσε μας καὶ πατρίδα μας ἀπὸ τὴν εἰς τὰ ἔθνη σημερινὴν διασποράν, διὰ νὰ
τῶν

ἐθνῶν

ἐξομολογήσασθαι τῷ

τοῦ συνάθροισέ

μας

ὀνόματί ἐλευθέρους

εἰς

πάλιν
τὴν

ἀπὸ

τὰ

πατρίδα

διάφορα
μας,

διὰ

ἔθνη δοξολογήσωμεν τὸ ὄνομά σου τὸ ἅγιον καὶ διὰ νὰ ἔχωμεν καύχημα
νὰ καὶ ἐγκαλλώπισμα τὸ ὅτι σὲ λατρεύομεν καὶ σὲ ἀνυμνοῦμεν.

ἐν τῇ αἰνέσει σου.
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σου τῷ ἁγίῳ, τοῦ ἐγκαυχᾶσθαι δοξολογήσωμεν τὸ ἅγιον Ὄνομά σου καὶ διὰ νὰ
ἔχωμεν τὸ θάρρος καὶ τὸ δικαίωμα νὰ καυχώμεθα, ὅτι
λατρεύομεν καὶ ὕμνοῦμεν σὲ, τὸν ἀληθινὸν καὶ ἅγιον

Επιμέλεια: π.Αθανάσιος Εφημέριος Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης Λαρίσης

Θεόν μας.
105,48 Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς 48 Δοξασμένος ἂς εἶναι ὁ Κύριος, ὁ Θεὸς τοῦ 48 Εἶναι ἄξιος νὰ ὑμνῆται καὶ νὰ εὐλογῆται ὁ Κύριος, ὁ Θεὸς τοῦ
Ἰσραὴλ ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Καὶ Ἰσραὴλ ἀπὸ τώρα καὶ πάντοτε καὶ μέχρι τῆς ἀτελευτήτου διαδοχῆς
τοῦ αἰῶνος. Καὶ ἐρεῖ πᾶς ὁ λαός· ὅλος ὁ λαὸς ἂς ἀναφωνήσῃ <γένοιτο, γένοιτο>.

τῶν αἰώνων. Καὶ ἂς ἀπαντήσῃ ὅλος ὁ λαὸς ἐπισφραγίζων τὴν

γένοιτο γένοιτο.

εὐλογίαν καὶ τὸν ὕμνον τοῦτον: Γένοιτο, γένοιτο.

ΨΑΛΜΟΣ 106ος (ρστ’)
Γιὰ νὰ λύσει ὁ Θεὸς τὴν στείρωση τῶν γυναικῶν
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

106,1 Εξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, Δοξολογεῖτε καὶ εὐχαριστεῖτε τὸν Κύριον διὰ τὸ Υμνεῖτε καὶ δοξολογεῖτε τὸν Κύριον, διότι εἶναι ἀγαθὸς καὶ
ὅτι χρηστός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἄπειρον αὐτοῦ μεγαλεῖον καὶ τὰς ἀναριθμήτους εὐεργετικός, διότι τὸ ἔλεός του εἶναι ἀνεξάντλητον καὶ μένει
ἔλεος αὐτοῦ·

εὐεργεσίας του, διότι εἶναι ἀγαθὸς καὶ εὐεργετικός, ἡ ἄστείρευτον αἰωνίως.
δὲ εὐσπλαγχνία του παραμένει ἀνεξάντλητος εἰς
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

106,2

εἰπάτωσαν

οἱ 2 Ἂς διαλαλήσουν ἐκεῖνοι, ποὺ ἔχουν λυτρωθῆ ὑπὸ 2 Ἂς τὸ εἴπουν καὶ ἂς τὸ διακηρύξουν αὐτοὶ ποὺ ἔχουν ἐλευθερωθῆ

λελυτρωμένοι ὑπὸ Κυρίου, οὓς τοῦ Κυρίου, αὐτοὶ τοὺς ὁποίους ἀπηλευθέρωσεν ὁ ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἀπὸ τὴν βαβυλωνιακὴν αἰχμαλωσίαν, αὐτοὶ ποὺ τοὺς
ἐλυτρώσατο ἐκ χειρὸς ἐχθροῦ.

Κύριος ἀπὸ τὴν ἐξουσίαν τοῦ ἐχθροῦ,

ἐλύτρωσεν ἀπὸ τὴν χεῖρα καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ ἐχθροῦ, καὶ ἀπὸ τὰς
διαφόρους χώρας, εἰς τὰς ὁποίας εἶχον διασπαρῇ, τοὺς συνήθροισε
πάλιν εἰς τὴν πατρίδα των,

106,3 Ἐκ τῶν χωρῶν συνήγαγον 3
αὐτούς,

ἀπὸ

δυσμῶν

καὶ

ἀνατολῶν
βορρᾶ

καὶ

ἀπὸ

τὰς

διαφόρους

ξένας

χώρας

τοὺς 3 ἐξ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν καὶ βορρᾶ καὶ νότου.

καὶ ἐπανέφερεν εἰς τὴν πατρίδα των, ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ
καὶ δυσμῶν, ἀπὸ βορρᾶ καὶ νότου.

θαλάσσης.
106,4 Ἐπλανήθησαν ἐν τῇ ἐρήμῳ 4 Περιεπλανήθησαν εἰς τὴν ἔρημον, εἰς περιοχήν, ἡ 4 Ἀπεπλανήθησαν εἰς τὴν ἔρημον, εἰς γῆν ποὺ ἐστερεῖτο ὕδωρ, δὲν
ὁδὸν

κατοικητηρίου οὐχ εὗρον,

πόλεως ὁποία ἦτο ἄνυδρος καὶ δὲν ἔβρισκαν δρόμον, ποὺ θὰ εὗρον δρόμον, ποὺ θὰ τοὺς ὡδηγεῖ εἰς πόλιν κατοικουμένην, ἔνθα θὰ
τοὺς ὠδηγοῦσεν εἰς πόλιν κατοικουμένην, διὰ νὰ εὕρισκον στέγην καὶ τροφήν.
εὔρουν στέγην καὶ τροφήν.

106,5 πεινῶντες καὶ διψῶντες, ἡ 5 Πεινῶντες καὶ διψῶντες περιπλανῶντο εἰς τὴν 5 Διετέλουν πεινῶντες καὶ διψῶντες· ἡ ζωή των μέσα των ἐκινδύνευε
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ἐν γῇ ἀνύδρῳ

ψυχὴ αὐτῶν ἐν αὐτοῖς ἐξέλιπε·

ἔρημον, ἡ δὲ ζωή των ἐκινδύνευε νὰ σβήσῃ καὶ νὰ νὰ σβήσῃ.
λείψῃ.

106,6 καὶ ἐκέκραξαν πρὸς Κύριον 6 Μέσα εἰς τὴν θλῖψιν των αὐτὴν ἔκραξαν διὰ τῆς 6 Καὶ ὅταν ἐθλίβοντο, ἐβόησαν μετὰ προσευχῆς θερμῆς πρὸς τὸν
ἐν τῷ θλίβεσθαι αὐτούς, καὶ ἐκ προσευχῆς των πρὸς τὸν Κύριον καὶ τοὺς ἐγλύτωσεν Κύριον, καὶ τοὺς ἐγλύτωσεν ἀπὸ τὰς ἀνάγκας των.
τῶν ἀναγκῶν αὐτῶν ἐρρύσατο ἀπὸ τὰς συμφορὰς ἐκείνας.
αὐτοὺς
106,7 καὶ ὡδήγησεν αὐτοὺς εἰς 7 Τοὺς ὡδήγησεν εἰς τὸν εὐθὺν δρόμον, διὰ νὰ 7 Καὶ τοὺς ὠδήγησεν εἰς ἴσιον δρόμον διὰ νὰ πορευθοῦν εἰς πόλιν
ὁδὸν εὐθεῖαν τοῦ πορευθῆναι εἰς μεταβοῦν εἰς πάλιν κατοικουμένην.

ἥτις κατῳκεῖτο.

πόλιν κατοικητηρίου.
106,8 Ἐξομολογησάσθωσαν τῷ 8 Ἂς δοξολογήσουν, λοιπόν, αὐτοὶ τὸν Κύριον διὰ τὰς 8 Ἂς δοξολογήσουν τὸν Κύριον διὰ τὰ σωτήρια ἐλέη του, καὶ ἂς
Κυρίῳ τὰ ἐλέη αὐτοῦ καὶ τὰ πολυαρίθμους πρὸς αὐτοὺς εὐεργεσίας του καὶ ἂς διακηρύξουν τὰς θαυμασίας του λυτρώσεις εἰς τοὺς υἱοὺς τῶν
θαυμάσια αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν διακηρύξουν τὰ θαυμαστὰ αὐτοῦ ἔργα εἰς τοὺς ἀνθρώπων.
ἀνθρώπων,

ἄλλους ἀνθρώπους.

106,9 ὅτι ἐχόρτασε ψυχὴν κενὴν 9 Διότι ὁ Κύριος ἐχόρτασε ψυχήν, ποὺ εἶχεν ἀδειάσει 9 Διότι ἐχόρτασε ψυχὴν ποὺ ἦτο ἐξηντλημένη ἀπὸ τὴν στέρησιν, καὶ
καὶ

πεινῶσαν

ἐνέπλησεν καὶ ἐξαντληθῆ ἀπὸ τὴν στέρησιν, καὶ τοὺς πεινῶντας ἐγέμισεν ἀπὸ ἀγαθὰ ψυχὴν ποὺ ὑπέφερεν ἀπὸ πεῖναν.

ἀγαθῶν.

τοὺς ἐγέμισεν ἀπὸ ἀγαθά.

106,10 Καθημένους ἐν σκότει καὶ 10 Τὸ ἴδιον ἔκαμε καὶ εἰς τοὺς φυλακισμένους, ποὺ 10 Τοὺς ἔβλεπαν να κάθηνται μέσα εἰς σκοτεινὴν φυλακὴν καὶ εἰς
σκιᾷ θανάτου, πεπεδημένους ἐν εὑρίσκοντο εἰς σκοτεινὴν φυλακήν, ἐκεῖ ὅπου τοὺς δεσμωτήριον ὅπου ἐπλανᾶτο ἡ σκιὰ τοῦ θανάτου καὶ τὸ ὁποῖον δὲν
πτωχείᾳ καὶ σιδήρῳ,

ἐβάρυνεν ἡ σκιὰ τοῦ θανάτου. Ἦσαν αὐτοὶ δεμένοι διέφερε πολὺ ἀπὸ βρωμερὸν καὶ ὀλέθριον τάφον· νὰ εἶναι δεμένοι μὲ
χέρια καὶ πόδια μὲ σιδηρᾶ δεσμά. Ἐζοῦσαν μὲ τὰς στερήσεις τῆς πτωχείας καὶ μὲ σιδηρᾶς ἁλύσεις δικαίως
στερήσεις καὶ ταλαιπωρίας.

106,11

ὅτι

παρεπίκραναν

τιμωρούμενοι διὰ τὰ ὅσα εἶχον πράξει.

τὰ 11 Τοῦτο δέ, διότι εἶχαν πικράνει τὸν Κύριόν μὲ τὰς 11 Διότι διὰ τῆς περιφρονήσεως τῶν λόγων τοῦ Θεοῦ τὸν

λόγια τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν βουλὴν παραβάσεις τῶν ἁγίων ἐντολῶν του. Ἐξώργισαν τὸν παρεπίκραναν καὶ διὰ τῆς ἀντιστρατεύσεώς των εἰς τὴν βουλὴν καὶ
τοῦ Ὑψίστου παρώξυναν,

Ὕψιστον καὶ ἀντετάχθησαν εἰς τὰ ἀγαθὰ αὐτοῦ δι' τὰ ἀγαθὰ σχέδια τοῦ Ὑψίστου τὸν παρώργισαν.
ἐκείνους σχέδια.

ἡ καρδία αὐτῶν, ἠσθένησαν, καὶ δουλείας ἐταπεινώθη καὶ ἔχασε κάθε θάρρος ἡ κάθε ἐλπίδα καὶ θάρρος ἡ καρδία των, ἐξηντλήθησαν καὶ
οὐκ ἦν ὁ βοηθῶν·

καρδία των, ἐξηντλήθησαν καὶ παρέλυσαν, χωρὶς νὰ παρέλυσαν, καὶ δὲν ὑπῆρχε κανεὶς νὰ τοὺς βοηθήσῃ.
ὑπάρχῃ κανείς, διὰ νὰ τοὺς βοηθήσῃ.
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106,12 καὶ ἐταπεινώθη ἐν κόποις 12 Ἀπὸ τοὺς πολλοὺς κόπους καὶ τὰς ταλαιπωρίας τῆς 12 Καὶ ἀπὸ τοὺς πολλοὺς κόπους τῆς δουλείας ἐταπεινώθη καὶ ἔχασε

106,13

καὶ

ἐκέκραξαν

πρὸς 13 Ὑπὸ τὸ κράτος ὅμως τῆς τρομερᾶς αὐτῆς 13 Καὶ ἐβόησαν διὰ θερμῆς προσευχῆς εἰς τὸν Κύριον, καθ’ ὃν χρόνον

Κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαι αὐτούς, καταθλίψεως ἔκραξαν διὰ τῆς προσευχῆς των πρὸς ἐθλίβοντο, καὶ ἔσωσεν αὐτοὺς ἀπὸ τὰς ἀνάγκας των.
καὶ ἐκ τῶν ἀναγκῶν αὐτῶν τὸν Κύριον καὶ ὁ σπλαγχνικὸς Κύριος τοὺς ἔσωσεν
ἔσωσεν αὐτοὺς

ἀπὸ τὰς ταλαιπωρίας των.

106,14 καὶ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐκ 14 Τοὺς ἔβγαζεν ἔξω ἀπὸ τὴν σκοτεινὴν φυλακήν, 14 Καὶ τοὺς ἔβγαλεν ἔξω ἀπὸ τὴν σκοτεινὴν φυλακὴν καὶ τὸ
σκότους καὶ σκιᾶς θανάτου καὶ ἀπὸ τὴν καταθλιπτικὴν σκιὰν τοῦ θανάτου. Ἔσπασε δεσμωτήριον ποὺ δὲν διέφερεν ἀπὸ τάφον καὶ ἔθραυσε τὰ σιδηρᾶ
τοὺς δεσμοὺς αὐτῶν διέρρηξεν.

τὰ δεσμὰ ἀπὸ τὰ χέρια καὶ τὰ πόδια των καὶ τοὺς δεσμά των.
ἠλευθέρωσε.

106,15 Ἐξομολογησάσθωσαν τῷ 15 Ἂς δοξολογήσουν, λοιπόν, αὐτοὶ μὲ εὐγνωμοσύνην 15 Ἂς δοξολογήσουν τὸν Κύριον διὰ τὰ σωτήρια ἐλέη του καὶ ἂς
Κυρίῳ τὰ ἐλέη αὐτοῦ καὶ τὰ τὸν Κύριον διὰ τὰ ἐλέη καὶ τὰς εὐεργεσίας του καὶ ἂς διακηρύξουν τὰς θαυμασίας λυτρώσεις του εἰς τοὺς υἱοὺς τῶν
θαυμάσια αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν διαλαλήσουν
ἀνθρώπων.
106,16

Ὅτι

εἰς

τοὺς

ἄλλους

ἀνθρώπους

τὸ ἀνθρώπων,

θαυμάσια ἔργα τοῦ Θεοῦ.
συνέτριψε

πύλας 16 Διότι ὁ Κύριος, ἐν τῇ ἀγαθότητί του, συνέτριψε τὰς 16 διότι συνέτριψε τὰς χαλκίνας πύλας τῆς φυλακῆς των καὶ

χαλκᾶς καὶ μοχλοὺς σιδηροῦς χαλκίνας πύλας τῶν φυλακῶν των καὶ τοὺς σιδηροῦς ἔθραυσε τοὺς μοχλοὺς τοὺς σιδηροῦς, μὲ τοὺς ὁποίους αὐταὶ
συνέθλασεν.

μοχλοὺς τοὺς ἐθρυμμάτισε.

ἐτηροῦντο κατάκλειστοι, ὥστε κανεὶς ἄνθρωπος νὰ μὴ δύναται να
τὰς παραβιάσῃ.

106,17

Ἀντελάβετο

αὐτῶν

ἐξ 17 Τοὺς ἀνέσυρεν ὁ Κύριος μὲ τὴν παντοδύναμον 17 Τοὺς ἐβοήθησε καὶ καθ’ ὃν χρόνον ἡμάρτανον διὰ τῆς πανισχύρου

ὁδοῦ ἀνομίας αὐτῶν, διὰ γὰρ τὰς δεξιάν του ἀπὸ τὸν δρόμον τῶν παρανομιῶν των, του χειρὸς τοὺς ἀνέσυρεν ἀπὸ τὸν δρόμον τῆς ἀνομίας των, διότι ἐξ
ἀνομίας αὐτῶν ἐταπεινώθησαν· διότι αὐτοὶ ἐξ αἰτίας τῶν παρανομιῶν των ὑπέστησαν αἰτίας τῶν ἀνομιῶν των κατήντησαν εἰς τοιαύτην ταπείνωσιν.
αὐτὰς τὰς ταπεινώσεις.
106,18 πᾶν βρῶμα ἐβδελύξατο ἡ 18

Ἐξ

αἰτίας

τῶν

φοβερῶν

ταλαιπωριῶν

των 18 Ἔγιναν ὅμοιοι πρὸς ἀρρώστους, οἱ ὁποῖοι κατελήφθησαν ἀπὸ

ψυχὴ αὐτῶν, καὶ ἤγγισαν ἕως ἐκόπηκεν ἡ ὄρεξίς των. Ἀπεστρέφοντο μὲ ἀηδίαν ἀνορεξίαν καὶ ἀηδίασεν ἡ ψυχή των κάθε φαγητόν. Καὶ ἐπλησίασαν
τῶν πυλῶν τοῦ θανάτου·

κάθε φαγητὸν καὶ ἔφθασαν ἔτσι ἕως εἰς τὰς πύλας ἕως τὰς πύλας τοῦ θανάτου καὶ ὀλίγον ἔλειψε νὰ ἀποθάνουν.
τοῦ ᾅδου.

106,19

καὶ

ἐκέκραξαν

πρὸς 19 Ἀλλὰ καθ' ὃν χρόνον τόσον πολὺ ἐθλίβοντο, 19 Καὶ ἐβόησαν διὰ τῆς προσευχῆς των πρὸς τὸν Κύριον, καθ’ ὃν

καὶ ἐκ τῶν ἀναγκῶν αὐτῶν Κύριος τοὺς ἀπήλλαξεν ἀπὸ τὰς φοβερὰς αὐτὰς
ἔσωσεν αὐτούς.
106,20

Ἀπέστειλε

ἀνάγκας των.
τὸν

λόγον 20 Ὡς διαταγὴν ἔστειλε τὸν λόγον του, ὁ ὁποῖος καὶ 20 Ἀπέστειλε τὸν ζῶντα καὶ πανίσχυρον λόγον του καὶ τοὺς ἰάτρευσε
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Κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαι αὐτούς, ἔκραξαν μὲ θερμὴν προσευχὴν πρὸς τὸν Κύριον καὶ ὁ χρόνον οὗτοι ἐθλίβοντο, καὶ ἔσωσεν αὐτοὺς ἀπὸ τὰς ἀνάγκας των.

αὐτοῦ καὶ ἰάσατο αὐτοὺς καὶ τοὺς ἐθεράπευσε. Τοὺς ἔσωσεν ἀπὸ τὰ κακά, τὰ ὁποῖα καὶ ἔσωσεν αὐτοὺς ἀπὸ τὰ κακὰ ποὺ τοὺς ἔφθειρον καὶ τοὺς
ἐρρύσατο

αὐτοὺς

ἐκ

τῶν τοὺς ἔφθειραν καὶ τοὺς ἔλυωναν.

ἔλυωναν.

διαφθορῶν αὐτῶν.
106,21 Ἐξομολογησάσθωσαν τῷ 21

Ἂς

δοξολογήσουν,

λοιπόν,

καὶ

αὐτοὶ

μὲ 21 Ἂς δοξολογήσουν τὸν Κύριον διὰ τὰ σωτήρια ἐλέη του καὶ ἂς

Κυρίῳ τὰ ἐλέη αὐτοῦ καὶ τὰ εὐγνωμοσύνην τὰς ἀμετρήτους εὐεργεσίας τοῦ Θεοῦ διακηρύξουν τὰς θαυμασίας λυτρώσεις του εἰς τοὺς υἱοὺς τῶν
θαυμάσια αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν καὶ ἂς διαλαλήσουν εἰς τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους τὰς ἀνθρώπων.
ἀνθρώπων
106,22

καὶ

θυσίαν

θαυματουργικὰς ἐνεργείας ἐκείνου.
θυσάτωσαν

αὐτῷ 22 Ἂς προσφέρουν πρὸς αὐτὸν θυσίαν δοξολογίας καὶ 22 Καὶ ἂς θυσιάσουν εἰς αὐτὸν θυσίαν ὕμνου καὶ εὐχαριστιῶν, καὶ ἂς

αἰνέσεως

καὶ ἂς βροντοφωνήσουν τὰ ἔργα του γεμᾶτοι ἀγαλλίασιν ἐξαγγείλουν ἀφηγούμενοι μετ’ εὐγνώμονος χαρᾶς καὶ ἀγαλλιάσεως

ἐξαγγειλάτωσαν τὰ ἔργα αὐτοῦ καὶ εὐφροσύνην.

τὰ ἔργα τῆς δυνάμεώς του.

ἐν ἀγαλλιάσει.
106,23

Οἱ

καταβαίνοντες

εἰς 23 Ἐπίσης αὐτοί, ποὺ κατεβαίνουν εἰς τὴν θάλασσαν 23 Εἶδον καὶ οἱ Ἰουδαῖοι εἰς τὴν θάλασσαν τῶν συμφορῶν των τὴν

θάλασσαν ἐν πλοίοις, ποιοῦντες καὶ ταξιδεύουν μὲ πλοῖα καὶ διασχίζουν πελάγη δύναμιν τοῦ Θεοῦ νὰ ἐκδηλοῦται πρὸς προστασίαν τῶν θαυμαστῶς,
ἐργασίαν ἐν ὕδασι πολλοῖς,

μεγάλα, ὅπου ἡ ἐργασία των τοὺς καλεῖ,

ὅπως καὶ οἱ διαπλέοντες τὴν θάλασσαν μὲ πλοῖα καὶ διασχίζοντες
πελάγη μεγάλα πρὸς ἐπιτέλεσιν ἔργων μεταφορᾶς.

24 αὐτοὶ εἶδον τὰ ἔργα Κυρίου 24 αὐτοὶ εἶδαν τὰ ἔργα τοῦ Κυρίου καὶ τὰ θαυμάσια 24 Αὐτοὶ εἶδον τὰ ἔργα τοῦ Κυρίου, καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ ἐν τῷ
καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ ἐν τῷ αὐτοῦ εἰς τὰς βαθείας θαλάσσας.

βαθεῖ πόντῳ, πῶς ἐξαίφνης ὁ Κύριος διεγείρει σφοδρὰς τρικυμίας καὶ

βυθῷ.

πῶς καταπραΰνει αὐτὰς καὶ πῶς ἐν μέσῳ τεραστίων κυμάτων
κινδυνεύοντας σώζει αὐτούς.

25

Εἶπε,

καταιγίδος,

καὶ

ἔστη

καὶ

πνεῦμα 25 Εἶδον ὅτι ὁ Κύριος διέταξε καὶ ἀμέσως ἐσηκώθη 25 Διέταξεν αὐτός· καὶ ἐσηκώθη ἀσυγκράτητος ἄνεμος σφοδρὸς

ὑψώθη

κύματα αὐτῆς·
26

ἀναβαίνουσιν

τὰ σφοδρὸς καταιγίδος ἄνεμος καὶ ἀνυψώθησαν τὰ ἀγρίας καταιγίδος καὶ ὑψώθησαν τεράστια τὰ κύματα τῆς θαλάσσης.
κύματα τῆς θαλάσσης.

ἕως

τῶν 26 Ἀνεβαίνουν μὲ τὰ πλοῖα των ἐπάνω εἰς τὴν 26 Ἀναβαίνουν μὲ τὸ πλοῖον των συρόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων μέχρι

οὐρανῶν καὶ καταβαίνουσιν ἕως κορυφὴν τῶν κυμάτων ἕως εἰς τὰ νέφη τοῦ οὐρανοῦ τῶν νεφῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ καταβαίνουν μέχρι τοῦ βάθους τῶν
τῶν ἀβύσσων, ἡ ψυχὴ αὐτῶν ἐν καὶ καταβαίνουν ἕως εἰς τὰ βάθη τῶν θαλασσίων θαλασσίων ἀβύσσων· ἡ ψυχή των ἀπὸ τὰ κακὰ τοῦ φόβου καὶ τῆς
ἀβύσσων. Ἡ ψυχὴ των ἔλυωνε ἀπὸ φόβον ἐμπρὸς εἰς ἀγωνίας, τὰ ὁποῖα τοὺς προεκάλει ὁ τρομερὸς κίνδυνος τοῦ
τὰ φοβερὰ αὐτὰ σημεῖα.

ναυαγίου, ἐτήκετο σὰν κηρὸς καὶ παρέλυε.

27 ἐταράχθησαν, ἐσαλεύθησαν 27 Κατελήφθησαν ἀπὸ ζάλην, ἐτρίκλιζαν ἐξ αἰτίας 27 Ἐταράχθησαν, ἐζαλίσθησαν ἀπὸ τὴν τρικυμίαν καὶ ἐτρίκλιζαν
ὡς ὁ μεθύων, καὶ πᾶσα ἡ σοφία τῆς τρικυμίας ὡσὰν μεθυσμένοι, ὅλη δὲ ἡ ναυτική των ὅπως ὁ μεθυσμένος, καὶ ὅλη ἡ τέχνη των καὶ ἡ πεῖρα των ἡ ναυτικὴ
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κακοῖς ἐτήκετο·

αὐτῶν κατεπόθη·

γνῶσις καὶ πεῖρα ἀπεδείχθη ἄχρηστος, ἐξηφανίσθη.

ἠφανίσθη.

28 καὶ ἐκέκραξαν πρὸς Κύριον ἐν 28 Ἔκραξαν καὶ αὐτοὶ πρὸς τὸν Κύριον, καθ' ὃν 28 Καὶ καθ’ ὃν χρόνον ἐθλίβοντο, ἐβόησαν διὰ τῆς προσευχῆς των
τῷ θλίβεσθαι αὐτούς, καὶ ἐκ τῶν χρόνον ἐταλαιπωροῦντο ἀπὸ τὴν τρικυμίαν, καὶ ὁ πρὸς τὸν Κύριον, καὶ τοὺς ἐξήγαγεν ἐκ τῆς στενοχώρου καὶ
ἀναγκῶν

αὐτῶν

ἐξήγαγεν Κύριος τοὺς ἔβγαλεν ἀπὸ τὴν ἐπικίνδυνον αὐτὴν ἀπελπιστικῆς ἀνάγκης των.

αὐτοὺς

περιπέτειάν των.

106,29 καὶ ἐπέταξε τῇ καταιγίδι, 29 Διότι διέταξε τὴν καταιγίδα τῆς θαλάσσης καὶ 29 Καὶ διέταξε τὴν καταιγίδα νὰ καταπαύσῃ καὶ αὐτὴ μετεστράφη
καὶ ἔστη εἰς αὔραν, καὶ ἐσίγησαν ἐσταμάτησε καὶ μετεβλήθη εἰς λεπτὴν εὐχάριστον εἰς
τὰ κύματα αὐτῆς·
106,30

καὶ

αὔραν. Καὶ ἠρέμησαν τὰ κύματα τῆς θαλάσσης.

εὐφράνθησαν

αὔραν

καὶ

εἰς

ἄνεμον

ἥσυχον

καὶ

δροσιστικὸν

καὶ

κατεσιγάσθησαν τὰ κύματά της.

ὅτι 30 Οἱ ναῦται καὶ ὅσοι ἄλλοι ἦσαν εἰς τὰ πλοῖα 30 Καὶ ἐπληρώθησαν χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης, διότι ἡσύχασαν ἀπὸ

ἡσύχασαν, καὶ ὡδήγησεν αὐτοὺς ἐγέμισαν ἀπὸ χαρὰν καὶ εὐφροσύνην, διότι ἡσύχασαν τὴν ταραχὴν τῶν κυμάτων. Καὶ τοὺς ὠδήγησεν εἰς τὸν λιμένα ποὺ
ἐπὶ λιμένα θελήματος αὐτοῦ ἀπὸ τὴν ταραχὴν τῆς τρικυμίας. Καὶ ὁ Κύριος τοὺς ἤθελεν.
(Ἄλλη γρ. αὐτῶν).

ὡδήγησεν ἀσφαλεῖς εἰς τὸν λιμένα, ποὺ ἤθελε.

106,31 Ἐξομολογησάσθωσαν τῷ 31 Ἂς δοξολογήσουν, λοιπόν, καὶ αὐτοὶ τὸν Κύριον διὰ 31 Ἂς δοξολογήσουν τὸν Κύριον διὰ τὰ σωτήρια ἐλέη του καὶ ἂς
Κυρίῳ τὰ ἐλέη αὐτοῦ καὶ τὰ τὰ πολυάριθμα ἐλέη του. Ἂς διαλαλήσουν καὶ εἰς τοὺς διακηρύξουν τὰς θαυμαστὰς λυτρώσεις του εἰς τοὺς υἱοὺς τῶν
θαυμάσια αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν ἄλλους ἀνθρώπους τὰ θαυμάσια αὐτοῦ ἔργα.

ἀνθρώπων.

ἀνθρώπων.
106,32 Ὑψωσάτωσαν αὐτὸν ἐν 32 Ἂς τὸν μεγαλύνουν καὶ ἂς τὸν ἐξυψώσουν εἰς 32 Ἂς ὑψώσουν αὐτὸν ὑμνοῦντες τὸ μεγαλεῖον του καὶ τὸ ὕψος τῆς
ἐκκλησίᾳ λαοῦ καὶ ἐν καθέδρᾳ συγκέντρωσιν πλήθους λαοῦ καὶ ἂς ψάλουν πρὸς δυνάμεως καὶ δόξης του ἐν μέσῳ παμπληθοῦς συνάξεως λαοῦ καὶ ἂς
πρεσβυτέρων

αἰνεσάτωσαν αὐτὸν αἶνον καὶ ᾠδὴν δοξολογίας, εἰς τόπον ὀποῦ ψάλουν εἰς αὐτὸν αἶνον καὶ ᾠδὴν δοξολογίας εἰς τὸν τόπον, ὅπου θὰ

αὐτόν.
106,33

συνεδριάζουν οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ ἄρχοντες.
Ἔθετο

ποταμοὺς

κάθηνται συνεδριάζοντες πρεσβύτεροι καὶ ἄρχοντες.

εἰς 33 Αὐτὸς ἐξήρανε ποταμοὺς καὶ μετέβαλε τὰς κοίτας 33 Ἀπεξήρανε ποταμοὺς καὶ μετέτρεψεν αὐτοὺς εἰς ἄνυδρον ἔρημον,

ἔρημον καὶ διεξόδους ὑδάτων εἰς αὐτῶν εἰς ἔρημον περιοχήν, καὶ τὰς πηγάς, ἀπὸ ὅπου καὶ πηγάς, ἀπὸ τὰς ὁποίας ἐξήρχοντο ἀφθόνως ὕδατα, μετέβαλεν εἰς
δίψαν,

ἀνέβλυζαν ἄφθονα ὕδατα, μετέβαλεν εἰς ἔκτασιν ἔκτασιν διψῶσαν καὶ στερουμένην ὕδατος.
ἄνυδρον καὶ διψασμένην.

ἅλμην

γῆν
ἀπὸ

καρποφόρον
κακίας

κατοικούντων ἐν αὐτῇ·

εἰς 34 Μετέβαλε γῆν εὔφορον καὶ καρποφόρον εἰς 34 Μετεποίησε γῆν εὔφορον καὶ καρποφόρον εἰς ἁλμυρὸν τέλμα
τῶν ἁλμυρὸν βάλτον ἐξ αἰτίας τῆς κακίας τῶν κατοίκων ἕνεκα τῆς κακίας τῶν κατοίκων της.
της.

106,35 ἔθετο ἔρημον εἰς λίμνας 35 Ἐξ ἀντιθέτου μετέβαλε χώραν ἄνυδρον, ἔρημον 35 Μετέτρεψε γῆν ἀμμώδη καὶ ἔρημον εἰς λίμνας ὑδάτων, καὶ γῆν
ὑδάτων καὶ γῆν ἄνυδρον εἰς καὶ ἄγονον, εἰς λίμνας ὑδάτων καὶ χώραν διψασμένην στερουμένην ὕδατος εἰς πηγὰς ἐκβαλλούσας ἄφθονον ὕδωρ.
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106,34

διεδόξους ὑδάτων.
106,36

Καὶ

πεινῶντας,

εἰς πηγὰς ὑδάτων.

κατῴκισεν
καὶ

ἐκεῖ 36 Ἐκεῖ ὁ Κύριος ἐγκατέστησεν ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι 36 Καὶ τὴν ἔρημον ποὺ διεβρέχετο τώρα ἀπὸ ποταμοὺς καὶ ἔγινεν

συνεστήσαντο ἐπεινοῦσαν καὶ οἱ ὁποῖοι ἔκτισαν πόλεις, διὰ νὰ εὔφορος γῆ, ἔδωκεν εἰς κατοικίαν πρὸς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι

πόλεις κατοικεσίας

κατοικοῦν.

ἐπείνων καὶ ἐστεροῦντο τῶν πάντων. Καὶ συνέστησαν οὖτοι ἐκεῖ
πόλεις κατοικουμένας.

106,37 καὶ ἔσπειραν ἀγροὺς καὶ 37 Ἔσπειραν ἐκεῖ ἀγρούς, ἐφύτευσαν ἀμπέλια, 37 Καὶ ἔσπειραν ἐκεῖ ἀγροὺς καὶ ἐφύτευσαν ἀμπέλους· καὶ ἐποίησαν
ἐφύτευσαν

ἀμπελῶνας

καὶ παρήγαγαν

ἐποίησαν καρπὸν γεννήματος,

γεννήματα

καὶ

καρποὺς

ἀπὸ

τὰ καρπὸν παραχθέντα καὶ γεννηθέντα ἀπὸ τὴν καλλιεργηθεῖσαν γῆν.

καλλιεργηθέντα ἐδάφη.

106,38 καὶ εὐλόγησεν αὐτούς, καὶ 38 Ὁ Κύριος τοὺς ηὐλόγησε καὶ ἐπληθύνθησαν αὐτοὶ 38 Καὶ εὐλόγησεν αὐτούς, καὶ ηὐξήθησαν εἰς μέγα πλῆθος καὶ δὲν
ἐπληθύνθησαν σφόδρα, καὶ τὰ πάρα πολύ, καὶ τὰ κατοικίδια ζῶα των ἔγιναν περιώρισεν εἰς μικρὸν ἀριθμὸν τὰ κτήνη των, τὰ ἄλογα ζῶα τουτέστι
κτήνη αὐτῶν οὐκ ἐσμίκρυνε.

πολυάριθμα.

καὶ τὰ ποίμνιά των καὶ τὰς ἀγέλας τῶν βοῶν των.

106,39 Καὶ ὠλιγώσθησαν καὶ 39 Ἐν τῷ μεταξὺ ὠλιγόστευσαν εἰς ἀριθμόν, διότι 39 Καὶ ἐν τῷ μεταξὺ ὠλιγόστευσαν καὶ ἐκακοποιήθησαν ἀπὸ τὴν
ἐκακώθησαν

ἀπὸ

θλίψεως ἐκακοπάθησαν καὶ ἐδεινοπάθησαν, ἀπὸ τοὺς πόνους καταπίεσιν καὶ ἀπὸ τοὺς πόνους καὶ ἀπὸ τὴν ὀδύνην, τὰ ὁποῖα

κακῶν καὶ ὀδύνης.

καὶ τὰς συμφοράς, τὰς ὁποίας κακοὶ ἄνθρωποι, ποὺ ἄνθρωποι κακοί, ποὺ ἐπῆλθον κατ’ αὐτῶν, τοὺς ἐπροκάλεσαν.
ἐπῆλθον ἐναντίον των, τοὺς ἐπροκάλεσαν.

106,40 Ἐξεχύθη ἐξουδένωσις ἐπ' 40 Ἀλλὰ ἀπὸ τὸν Θεὸν ἐξαπεστάλη ἐκμηδένισις καὶ 40 Ἀλλ’ ἀπὸ τὸν Θεὸν ἐξαπελύθη ὄλεθρος καὶ ἐκμηδένισις κατὰ τῶν
ἄρχοντας αὐτῶν, καὶ ἐπλάνησεν ἐξευτελισμὸς ἐναντίον τῶν ἀρχόντων· τοὺς ἠνάγκασε ἀρχόντων τῶν κακῶν τούτων ἐπιδρομέων καὶ τοὺς ἠνάγκασε νὰ
αὐτοὺς ἐν ἀβάτῳ καὶ οὐχ ὁδῷ.

νὰ πλανῶνται εἰς μέρη ἄβατα καὶ ὄχι εἰς δρόμον πλανῶνται εἰς μέρη ἀπάτητα καὶ ὄχι εἰς δρόμον βατὸν καὶ γνωστόν.
βατὸν καὶ γνωστόν.

106,41 Καὶ ἐβοήθησε πένητι ἐκ 41 Ἐβοήθησεν ὁ Θεὸς τὸν πτωχὸν λαόν, διὰ νὰ 41 Καὶ ἐβοήθησεν ὁ Θεὸς τὸν πένητα λαόν του, ἵνα ἀπαλλαγῇ ἐκ τῆς
πτωχείας καὶ ἔθετο ὡς πρόβατα ἀπαλλαγῇ ἀπὸ τὴν πτωχείαν, ἡ ὁποία τὸν ἐμάστιζεν, πτωχείας καὶ τῆς ἐθνικῆς καταπτώσεώς του, καὶ κατέστησε τὰς
πατριάς.

καὶ ἀποκατέστησε τὰς οἰκογενείας τῶν πολυπληθεῖς οἰκογενείας καὶ τὰς πατριάς του πολυπληθεῖς ὡς ποίμνια προβάτων.
ὡσὰν ποίμνια προβάτων.
Ὄψονται

εὐφρανθήσονται,
ἀνομία
αὐτῆς.

ἐμφράξει

εὐθεῖς

καὶ 42 Οἱ δίκαιοι ἄνθρωποι θὰ ἴδουν ὅλα αὐτὰ τὰ 42 Θὰ βλέπουν ταῦτα οἱ εὐθεῖς καὶ οἱ δίκαιοι καὶ θὰ εὐφραίνωνται

καὶ

πᾶσα θαυμάσια ἔργα τῆς ἀγαθότητας, τῆς δικαιοσύνης καὶ διὰ τὴν προστασίαν αὐτὴν καὶ φιλανθρωπίαν τοῦ Θεοῦ, καὶ πᾶς

τὸ

στόμα τῆς παντοδυναμίας τοῦ Θεοῦ καὶ θὰ εὐφρανθοῦν. Ἐξ ἄνομος καὶ ἀσεβὴς θὰ φράξῃ καὶ θὰ βουλλώσῃ τὸ στόμα του
ἀντιθέτου ὅμως κάθε παράνομος θὰ κλείσῃ τὸ στόμα καταισχυνόμενος καὶ μὴ τολμῶν νὰ καυχηθῇ εἰς βάρος τοῦ δικαίου.
του κατεντροπιασμένος.

106,43 Τίς σοφὸς καὶ φυλάξει 43 Ποιὸς εἶναι σοφὸς καὶ συνετὸς ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος 43 Τίς εἶναι ὁ σοφὸς ἀνὴρ ὅστις θὰ προσέξῃ εἰς αὐτὰ καὶ φυλάττων
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106,42

ταῦτα καὶ συνήσει τὰ ἐλέη τοῦ θὰ τηρήσῃ αὐτὰ καὶ θὰ κατανοήσῃ τὴν ἄπειρον ταῦτα εἰς τὴν μνήμην του θὰ ἐμβαθύνῃ καὶ θὰ κατανοήσῃ τὰ ἄπειρα
Κυρίου;

εὐσπλαγχνίαν τοῦ Κυρίου;

ἐλέη καὶ τὴν ἀπέραντον εὐσπλαγχνίαν τοῦ Κυρίου;

ΨΑΛΜΟΣ 107ος (ρζ’)
Γιὰ νὰ ταπεινώσει ὁ Θεὸς τοὺς ἐχθρούς, γιὰ νὰ ἀλλάξουν τὶς κακὲς τῶν διαθέσεις
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

107,1 Ετοίμη ἡ καρδία μου, ὁ Εἶναι ἕτοιμη ἡ καρδιά μου, ὦ Θεέ μου, εἶναι ἕτοιμη, Εἶναι ἕτοιμος, ὦ Θεέ μου, καὶ ἀκλονήτως ἐστηριγμένη ἐπὶ σοῦ ἡ
Θεός,

ἑτοίμη

ἡ

καρδία

μου, διὰ νὰ ψάλλω μὲ τὴν φωνήν μου πρὸς δόξαν σου, νὰ καρδία μου. Εἶναι ἀκλόνητος καὶ ἑδραία ἡ καρδία μου. Θὰ ἀναπέμψω

ᾄσομαι καὶ ψαλῶ ἐν τῇ δόξῃ μου. παίζω μουσικὰ ὄργανα μὲ ὅλην μου τὴν ψυχήν.

ᾠδὴν εὐχαριστίας καὶ θὰ ψάλω μὲ τὴν ψυχήν μου, ἥτις εἶναι ἡ δόξα
καὶ τὸ πολυτιμότερον συστατικὸν τῆς ὑπάρξεώς μου.

107,3 Ἐξεγέρθητι, ψαλτήριον καὶ 3 Σήκω ἐπάνω, ψυχή μου, καὶ σεῖς μουσικά μου 3 Σήκω ἐπάνω ἄγρυπνος καὶ πρόθυμος, ὦ ψυχή μου· ἀφυπνίσθητε καὶ
κιθάρα· ἐξεγερθήσομαι ὄρθρου.

ὄργανα,

λύρα

καὶ

κιθάρα,

σηκωθῆτε,

διὰ

νὰ διακόψατε τὴν σιγὴν καὶ σεῖς, ὦ ὄργανά μου, τὸ ψαλτήριον καὶ ἡ

ὑμνολογήσετε τὸν Θεόν. Ναί, θὰ σηκωθῶ λίαν πρωῒ κιθάρα μου. Θὰ σηκωθῶ πολὺ πρωΐ, προτοῦ ὁ ἥλιος ἀνατείλῃ.
διὰ νὰ ψάλλω πρὸς τὸν Θεόν μου.
107,4 ἐξομολογήσομαί σοι ἐν 4 Θὰ σε δοξολογήσω, Κύριε, ἐν μέσῳ λαῶν. Θὰ ψάλλω 4 Θὰ σὲ δοξολογήσω ἐν μέσῳ λαῶν, Κύριε· θὰ ψάλω μελωδικῶς πρὸς
λαοῖς,

Κύριε,

ψαλῶ

σοι

ἐν εἰς δόξαν σου ἐν μέσῳ τῶν ἄλλων ἐθνῶν.

δόξαν σου ἐν μέσῳ τῶν ἐθνῶν.

ἔθνεσιν,
107,5

ὅτι

μέγα

ἐπάνω

τῶν 5 Διότι ἡ εὐσπλαγχνία σου εἶναι μεγάλη καὶ 5 Διότι εἶναι μέγα τὸ ἔλεός σου καὶ ὑψοται ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν

οὐρανῶν τὸ ἔλεός σου καὶ ἕως απροσμέτρητρς.
τῶν νεφελῶν ἡ ἀλήθειά σου.

Ὑψώνεται

ὑπεράνω

ἀπὸ

τοὺς ὑπερπληροῦν τὰ σύμπαντα, καὶ ἡ φιλαλήθειά σου καὶ ἡ ἀξιοπιστία

οὐρανούς. Μέχρι τῶν νεφελῶν φθάνει ἡ ἀλήθειά σου σου φθάνει ἕως τὰ σύννεφα.
καὶ ἡ ἀξιοπιστία σου.

107,6

Ὑψώθητι

ἐπὶ

τοὺς 6 Ἂς ὑψωθῇ τὸ μεγαλεῖον σου ἐπάνω εἰς τοὺς 6 Ἐμφανίσου ὅπως εἶσαι, μέγας καὶ ὑψηλὸς ἐπὶ τοῦ οὐρανοῦ, ὦ Θεέ,

οὐρανούς, ὁ Θεός, καὶ ἐπὶ πᾶσαν οὐρανούς, ὦ Θεέ μου, καὶ ἡ δόξα σου ἂς ἀπλωθῇ εἰς καὶ ἂς ἐκλάμψῃ ἡ ἔνδοξος δύναμις καὶ τὸ ἀκατανίκητον μεγαλεῖον
τὴν γῆν ἡ δόξα σου.

ὁλόκληρον τὴν οἰκουμένην.

σου ἐφ’ ὅλης τῆς γῆς, ἴνα καὶ ἐπ' αὐτῆς ἔλθη ἡ βασιλεία σου.

ἀγαπητοί σου, σῶσον τῇ δεξιᾷ διὰ νὰ γλυτώσουν οἱ ἀγαπητοί σου Ἰουδαῖοι ἀπὸ τοὺς ἐξοντωθοῦν μετὰ τὴν ἧτταν ποὺ ἔπαθαν, σῶσον αὐτοὺς διὰ τῆς
σου καὶ ἐπάκουσόν μου.

κινδύνους. Μὲ τὴν παντοδύναμον δεξιάν σου σῶσον ἀηττήτου δεξιάς σου καὶ ἄκουσε τὴν προσευχὴν ἐμοῦ τοῦ βασιλέως
με καὶ κάμε δεκτὴν τὴν προσευχήν μου.

των.
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107,7 Ὅπως ἂν ρυσθῶσιν οἱ 7 Κάμε αἰσθητὴν τὴν ἔνδοξον ἐμφάνισίν σου, Κύριε, 7 Ἐμφανίσθητι, Κύριε, διὰ νὰ γλυτώσουν οἱ ἀγαπητοί σου καὶ μὴ

107,8 Ὁ Θεὸς ἐλάλησεν ἐν τῷ 8 Ὁ Θεὸς ἀπήντησε μὲ ἐπισημότητα. Ἐλάλησεν ἐκεῖ 8 Ὁ Θεὸς ἐλάλησεν ἐπισήμως ἐν τῷ ἁγίῳ θυσιαστηρίῳ του καὶ
ἁγίῳ αὐτοῦ· ὑψωθήσομαι καὶ εἰς τὸ ἅγιον θυσιαστήριόν του καὶ εἶπε: Θὰ δείξω τὸ ὑπεσχέθη τὰ ἑξῆς: Θὰ ἐμφανισθῶ ὑψηλὸς καὶ κραταιὸς καὶ θὰ
διαμεριῶ Σίκιμα καὶ τὴν κοιλάδα μεγαλεῖον καὶ τὴν δύναμίν μου, θὰ διαμοιράσω εἰς διαμοιράσω τὴν πόλιν Συχὲμ ποὺ κεῖται πρὸς δυσμὰς τοῦ Ἰορδάνου
τῶν σκηνῶν διαμετρήσω·

σᾶς τὴν Συχέμ, ποὺ εὑρίσκεται πρὸς δυσμὰς τοῦ καὶ θὰ διαμετρήσω τὴν κοιλάδα τῶν Σκηνῶν ἢ τῆς πόλεως Σουκκώθ,
Ἰορδάνου, θὰ μετρήσω καὶ θὰ σᾶς παραχωρήσω τὴν ποὺ ἐκτείνεται πέραν τοῦ Ἰορδάνου, τὰ δύο ταῦτα σημεῖα τῆς
κοιλάδα τῶν σκηνῶν, ποὺ εὑρίσκεται πέραν τοῦ Παλαιστίνης, διὰ τῶν ὁποίων ὑποδηλοῦται ὁλόκληρος ἡ γῆ τῆς
Ἰορδάνου. Ὁλόκληρον τὴν Παλαιστίνην θὰ τὴν ἐπαγγελίας, τὴν ὁποίαν μοιράζω καὶ καταμετρῶ.
μετρήσω καὶ θὰ τὴν χαρίσω εἰς σᾶς.

107,9 ἐμός ἐστι Γαλαάδ, καὶ ἐμός 9 Διότι εἰς ἐμὲ ἀνήκει ἡ χώρα Γαλαάδ. Ἰδική μου χώρα 9 Ἡ χώρα τῆς φυλῆς Γαλαὰδ καὶ τῆς φυλῆς Μανασσῆ, αἱ πρὸς
ἐστι

Μανασσῆς,

ἀντίληψις

τῆς

καὶ

Ἐφραὶμ εἶναι ἡ περιοχὴ Μανασσῆ ἡ πέραν τοῦ Ἰορδάνου. Ἡ ἀνατολὰς τοῦ Ἰορδάνου, εἶναι ἰδικαί μου καὶ τὸν Ἐφραὶμ ἀνακηρύττω

κεφαλῆς

μου, ἐντεῦθεν

Ἰούδας βασιλεύς μου.

τοῦ

Ἰορδάνου

φυλὴ

τοῦ

Ἐφραίμ,

ἡ βοήθειαν κραταιὰν τῆς κεφαλῆς μου, ὁ Ἰούδας δὲ εἶναι τὸ βασιλικόν

προστασία καὶ τὸ κράνος τῆς κεφαλῆς μου, ὅπως μου σκῆπτρον καὶ θὰ βασιλεύῃ ἐπὶ τῆς χώρας του.
ἐπίσης

καὶ

ἡ

φυλὴ

Ἰούδα,

ἀπὸ

τὴν

ὁποίαν

προέρχονται οἱ βασιλεῖς τοῦ λαοῦ μου.
107,10 Μωὰβ λέβης τῆς ἐλπίδος 10 Οἱ Μωαβῖται θὰ ταπεινωθοῦν, θὰ γίνουν λεκάνη 10 Οἱ Μωαβῖται εἶναι ὁ λέβης καὶ ἡ λεκάνη, ἐντὸς τῆς ὁποίας θὰ πλύνῃ
μου, ἐπὶ τὴν Ἰδουμαίαν ἐπιβαλῶ ποδονιψίματος διὰ τὸν ἐλπιδοφόρον λαόν μου, καὶ εἰς τοὺς πόδας του ὁ ἐκλεκτὸς λαός μου, ἐπὶ τὸν ὁποῖον ἐλπίζω, καὶ ἐπὶ
τὸ ὑπόδημά μου, ἐμοὶ ἀλλόφυλοι τοὺς Ἰδουμαίους θὰ ἀπλώσω τὴν κυριαρχίαν μου. Εἰς τῆς Ἰδουμαίας θὰ ἐπιβάλω τὸ ὑπόδημά μου ὑποτάσσων καὶ
ὑπετάγησον.

ἐμὲ θὰ ὑποταχθοῦν οἱ Φιλισταῖοι.

καταδούλων τοὺς κατοίκους αὐτῆς· εἰς ἐμὲ καὶ οἱ ὑπόλοιποι
ἀλλόφυλοι ὑπετάγησαν.

107,11 Τίς ἀπάξει με εἰς πόλιν 11 Αὐτὰ εἶπες, Κύριε. Ποιὸς τώρα θὰ με φέρῃ νικητὴν 11 Αὐτὰ εἶπες καὶ ὑπεσχέθης, Κύριε· ποῖος τώρα θὰ μὲ φέρῃ νικητὴν
περιοχῆς; Ἢ τίς ὁδηγήσει με ἕως εἰς περιτειχισμένην πόλιν, ὅπως εἶναι ἡ πρωτεύουσα εἰς πόλιν περιτειχισμένην καὶ ὀχυράν, ὅπως εἶναι ἡ πρωτεύουσα τῆς
τῆς Ἰδουμαίας;

τῆς Ἰδουμαίας; Ποιὸς θὰ με ὁδηγήσῃ ἕως εἰς τὴν Ἰδουμαίας; Ἡ ποῖος θὰ μὲ ὁδηγήσῃ ὡς ἀρχηγὸς καὶ στρατηλάτης μου
χώραν τῆς Ἰδουμαίας;

Οὐχὶ

ἀπωσάμενος
ἐξελεύσῃ,

ὁ

σύ,

ὁ

ἡμᾶς;
Θεός,

δυνάμεσιν ἡμῶν;

Θεός,
Καὶ
ἐν

ὁ 12 Σύ, Κύριε, δὲν θὰ εἶσαι ὁ ὁδηγός μου, σὺ ὁ ὁποῖος 12 Δὲν θὰ μὲ ὁδηγήσῃς σύ, ὦ Θεέ, ὁ ὁποῖος τώρα μᾶς ἀπώθησας καὶ

οὐκ προηγουμένως μᾶς εἶχες ἀπομακρύνει ἀπὸ κοντά μᾶς ἀπεδοκίμασας; Καὶ δὲν θὰ ἐξέλθῃς μετὰ τῶν στρατιωτικῶν
τοῖς σου; Σὺ ὁ Θεός μου δὲν θὰ ἐξέλθῃς μαζῆ με τὰς δυνάμεών μας, ὦ Θεέ, στρατηγὸς καὶ κραταιὸς σύμμαχός μας;
στρατιωτικάς μας δυνάμεις, διὰ νὰ μας ὁδηγήσῃς εἰς
νίκας;

107,13 Δὸς ἡμῖν βοήθειαν ἐκ 13 Δός μας, λοιπόν, βοήθειαν εἰς τὴν παροῦσαν 13 Δός μας βοήθειαν διὰ νὰ σωθῶμεν ἀπὸ τὴν θλψιν ἡ ὁποία μᾶς
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107,12

μέχρι τῆς Ἰδουμαίας;

θλίψεως, καὶ ματαία σωτηρία θλῖψιν, διότι εἶναι μάταιον νὰ περιμένωμεν σωτηρίαν συνέχει, διότι εἰς μάτην θὰ προσπαθήσῃ οἰοσδήποτε ἄνθρωπος νὰ μᾶς
ἀνθρώπου.

καὶ βοήθειαν ἀπὸ ἀνθρώπους.

σώσῃ.

107,14 Ἐν τῷ Θεῷ ποιήσομεν 14 Μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ θὰ ἐνεργήσωμεν μὲ 14 Διὰ τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ θὰ δράσωμεν μετὰ δυνάμεως καὶ ἰσχύος
δύναμιν, καὶ αὐτὸς ἐξουδενώσει δύναμιν καὶ θὰ νικήσωμεν. Καὶ αὐτὸς μόνος θὰ καὶ αὐτὸς θὰ ἐκμηδενίσῃ τοὺς ἐχθρούς μας.
τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν.

ἐκμηδενίσῃ καὶ θὰ ἐξευτελίσῃ τοὺς ἐχθρούς μας.

ΨΑΛΜΟΣ 108ος (ρη΄)
Γιὰ νὰ θεραπεύσει ὁ Θεὸς τοὺς σεληνιασμένους ἢ γιὰ νὰ ἐλεήσει τοὺς ψευδομάρτυρες, νὰ μετανοήσουν
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

108,1 Ο Θεός, τὴν αἴνεσίν μου μὴ Ω Θεέ μου, μὴ σιωπήσῃς ἐμπρὸς εἰς τὴν προσευχήν, Ω Θεέ μου, τὴν συνοδευομένην ὑπὸ αἰνέσεως δέησίν μου μὴ παρέλθῃς
παρασιωπήσῃς,

τὴν ὁποίαν μετὰ δοξολογίας ἀπευθύνω πρὸς σέ.

ἐν σιωπῇ, χωρὶς νὰ δείξῃς ἐνεργῶς τὴν συμπάθειάν σου.

108,2 ὅτι στόμα ἁμαρτωλοῦ καὶ 2 Διότι στόμα ἁμαρτωλοῦ καὶ δολίου ἀνθρώπου 2 Διότι στόμα ἁμαρτωλοῦ καὶ στόμα δολίου ἠνοίχθη συκοφαντικὸν
στόμα δολίου ἀπ' ἐμὲ ἠνοίχθη, ἠνοίχθη ἐναντίον μου. Ἄνδρες ἀσεβεῖς καὶ πονηροὶ ἐναντίον μου· ἄνδρες ἀσυνείδητοι καὶ δόλιοι ἐλάλησαν κατ' ἐμοῦ μὲ
ἐλάλησαν κατ' ἐμοῦ γλώσσῃ ἐστράφησαν ἐναντίον μου μὲ δολίαν γλῶσσαν.

γλῶσσαν γεμάτην ψεῦδος καὶ δολιότητα,

δολίᾳ
108,3

καὶ

λόγοις

μίσους 3 Μὲ περιεκύκλωσαν μὲ λόγια μίσους καὶ μὲ 3 καὶ μὲ λόγους πλήρεις μίσους μὲ περιεκύκλωσαν καὶ μὲ ἐπολέμησαν

ἐκύκλωσάν με καὶ ἐπολέμησάν πολεμοῦν χωρὶς καμμίαν αἰτίαν καὶ ἀφορμήν.

χωρὶς ἀφορμὴν καὶ αἰτίαν.

με δωρεάν.
108,4

Ἀντὶ

ἐνδιέβαλλόν

τοῦ
με,

ἀγαπᾶν
ἐγὼ

με 4 Ἀντὶ νὰ μὲ ἀγαποῦν διὰ τὴν καλωσύνην μου, μὲ 4 Ἀντὶ νὰ μὲ ἀγαποῦν διὰ τὴν πρὸς αὐτοὺς ἐκδηλωθεῖσαν εἰλικρινῆ
δὲ συκοφαντοῦσαν· ἐγὼ δὲ προσηυχόμην δι' αὐτούς.

προσηυχόμην·

ἀγάπην μου μὲ διέβαλλον καὶ μὲ ἐσυκοφάντουν, ἐγὼ δὲ ἐνθέρμως
ὑπὲρ αὐτῶν προσηυχόμην.

108,5 καὶ ἔθεντο κατ' ἐμοῦ κακὰ 5 Μοῦ ἀνταπέδωσαν κακὰ ἀντὶ ἀγαθῶν καὶ μῖσος 5 Καὶ μοῦ ἀνταπέδωκαν κακὰ ἀντὶ τῶν ἀγαθῶν, ποὺ ἔπραξα εἰς
ἀντὶ ἀγαθῶν καὶ μῖσος ἀντὶ τῆς ἀντὶ τῆς ἀγάπης, ποὺ ἔτρεφα πρὸς αὐτούς.

αὐτούς, καὶ μῖσος ἀντὶ τῆς ἀγάπης ποὺ τοὺς ἔδειξα.

108,6

Κατάστησον

ἐπ'

αὐτὸν 6 Βάλε ἀσεβῆ καὶ σκληρὸν αὐθέντην ἐπάνω εἰς τὴν 6 Κατὰ τοῦ κυρίως ὑπευθύνου καὶ τοῦ ὑποκινητοῦ τῆς κατ’ ἐμοῦ

ἁμαρτωλόν, καὶ διάβολος στήτω κεφαλήν του κυρίως ὑπευθύνου διὰ τὴν ἄδικον αὐτὴν ἀδικίας σὲ παρακαλῶ, Κύριε, ἵνα καταστήσῃς καὶ διορίσῃς ἐπ’ αὐτοῦ
ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ·

καταφορὰν καὶ ἀπὸ τὰ δεξιά του ἂς σταθῇ διαβολικὸς δικαστὴν ἁμαρτωλὸν καὶ ἀπάνθρωπον, καὶ ἶνα σταθῇ ἐκ δεξιῶν του
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ἀγήπησεώς μου.

κατήγορος.

σφοδρὸς κατήγορος καὶ ἄσπλαγχνος διαβάλλων αὐτὸν δι’ ὅλα ὅσα
κατὰ τὸν βίον αὐτοῦ ἐκακούργησεν.

108,7 ἐν τῷ κρίνεσθαι αὐτὸν 7

Ὅταν

αὐτὸς θὰ

δικάζεται,

εἴθε

νὰ ἐξέλθῃ 7 Ὅταν δικάζεται, εἴθε νὰ ἐξέλθῃ ἐκ τοῦ κριτηρίου καταδεδικασμένος,

ἐξέλθοι καταδεδικασμένος, καὶ ἡ καταδικασμένος καὶ ἡ προσευχή, τὴν ὁποίαν εἰς τὴν καὶ ἡ προσευχή του, εἰς τὴν ὁποίαν ἐξ ἀνάγκης καὶ εἰς τὴν ὥραν τῆς
προσευχὴ αὐτοῦ γενέσθω εἰς ὥραν αὐτὴν τῆς ἀνάγκης θὰ κάμῃ, ἂς καταλογισθῇ κρίσεως καὶ τοῦ κινδύνου καταφεύγει, ἂς τοῦ καταλογισθῇ ὡς
ἁμαρτίαν.

εἰς αὐτὸν ὡς ἁμαρτία καὶ ἂς γίνῃ εἰς καταδίκην του.

ἁμαρτία.

108,8 Γενηθήτωσαν αἱ ἡμέραι 8 Αἱ ἡμέραι τῆς ζωῆς του ἂς γίνουν ὀλίγαι καὶ τὸ 8 Ἂς γίνουν αἱ ἡμέραι τῆς ζωῆς του ὀλίγαι καὶ εἴθε ἄλλος νὰ λάβῃ τὸ
αὐτοῦ ὀλίγαι, καὶ τὴν ἐπισκοπῆν ἀξίωμά του εἴθε νὰ τὸ πάρῃ ἄλλος.

ἀξίωμά του, αὐτὸς δὲ νὰ ἐκπέσῃ τούτου ὁριστικῶς.

αὐτοῦ λάβοι ἕτερος.
108,9 Γενηθήτωσαν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ 9 Ὀρφανὰ καὶ ἀπροστάτευτα ἂς μείνουν τὰ παιδιά 9 Ἂς γίνουν οἱ υἱοί του ὀρφανοὶ καὶ ἡ γυνή του ἂς καταστῇ χήρα.
ὀρφανοὶ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ χήρα· του, χήρα ἂς μείνει ἡ γυναῖκα του.
108,10

σαλευόμενοι 10 Τὰ παιδιά του ἀπὸ τόπου εἰς τόπον μεταφερόμενα 10

μεταναστήτωσαν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἂς
καὶ

γίνουν

ἐπαῖται.

Ἂς

ἐκδιωχθοῦν

ἐπαιτησάτωσαν, κρημνισμένα σπίτια των.

ἐκβληθήτωσαν

ἐκ

τῶν

ἀπὸ

Πλανόδιοι

καὶ

ἀπὸ

τόπου

εἰς

τόπον

σαλευόμενοι

ἂς

τὰ μεταναστεύσουν καὶ ἂς ἐκπατρισθοῦν οἱ υἱοί του καὶ ἂς γίνουν
ἐπαῖται· καὶ ἂς ἐκβληθοῦν ἀπὸ τοὺς οἴκους των, οἱ ὁποῖοι θὰ ἔχουν
μεταβληθῇ ἐν τῷ μεταξὺ εἰς ἐρείπια καὶ εἰς γυμνὰ οἰκόπεδα.

οἰκοπέδων αὐτῶν.
108,11 Ἐξερευνησάτω δανειστὴς 11 Ὁ δανειστὴς ἂς ἐρευνήσῃ καὶ ἂς καταγράψῃ ὅλα 11 Ἂς ἐξερευνήσῃ καὶ ἂς καταγράψῃ ἒν πάσῃ λεπτομερείᾳ ὁ δανειστὴς
πάντα, ὅσα ὑπάρχει αὐτῷ, καὶ ὅσα ἀνήκουν εἰς αὐτόν, καὶ ξένοι ἄνθρωποι ἂς του ὅλα τὰ ὑπάρχοντά του, ὥστε ἐκποιῶν ταῦτα νὰ ἐπιδιώξῃ ἄνευ
διαρπασάτωσαν ἀλλότριοι τοὺς διαρπάσουν τοὺς κόπους τῶν χειρῶν του.

συγκαταβάσεως τίνος τὴν ἐξόφλησιν τοῦ πρὸς αὐτὸν χρέους του, καὶ

πόνους αὐτοῦ.

ἂς διαρπάσουν ξένοι, ποὺ δὲν ἔχουν καμμίαν συγγένειαν πρὸς αὐτόν,
τὰ ὅσα μὲ κόπους βαρεῖς ἀπέκτησεν.

108,12

Μὴ

ὑπαρξάτω

ἀντιλήπτωρ,

μηδὲ

αὐτῷ 12 Ἂς μὴ ὑπάρξῃ ἄνθρωπος νὰ τὸν βοηθήσῃ εἰς τὴν 12 Ἂς μὴ ὑπάρξῃ κανεὶς βοηθὸς εἰς τὴν δυστυχίαν του, καὶ ἂς μὴ

γενηθήτω συμφοράν του αὐτήν, οὔτε κανεὶς διὰ νὰ λυπηθῇ τὰ παρουσιασθῇ κανεὶς ποὺ νὰ δείξῃ συμπάθειαν εἰς τὰ ὀρφανά του.

οἰκτίρμων τοῖς ὀρφανοῖς αὐτοῦ·

ὀρφανά του.

108,13 γενηθήτω τὰ τέκνα αὐτοῦ 13 Ἂς ἐξολοθρευθοῦν τὰ παιδιά του, ὥστε τὸ ὄνομά 13 Ἂς καταλήξουν τὰ τέκνα του εἰς πλήρη ὄλεθρον καὶ ἑξαφανισμόν,
ἐξαλειφθείη τὸ ὄνομα αὐτοῦ.

τέκνων.

του, ὥστε νὰ μὴ μείνῃ ἀπόγονός του εἰς ἄλλην γενεάν.

108,14 Ἀναμνησθείη ἡ ἀνομία 14 Εἴθε νὰ μείνουν ὁλοφάνεροι καὶ ἀλησμόνητοι 14 Εἴθε ἐνώπιον τοῦ Κυρίου νὰ μείνουν ἀλησμόνητοι ὄχι μόνον αἱ
τῶν

πατέρων

αὐτοῦ

ἔναντι ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, ὄχι μόνον αἱ ἰδικαί του ἁμαρτίαι ἰδικαί του, ἀλλὰ καὶ αἱ ἁμαρτίαι τῶν προγόνων του, καὶ εἴθε νὰ μὴ
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εἰς ἐξολόθρευσιν, ἐν γενεᾷ μιᾷ του νὰ σβήσῃ, χωρὶς νὰ φθάσῃ εἰς δεύτερον γενεὰν καὶ μέσα εἰς τοὺς χρόνους μιᾶς γενεᾶς εἴθε νὰ ἐξαλειφθῇ τὸ ὄνομά

Κυρίου,

καὶ

ἡ

ἁμαρτία

τῆς ἀλλὰ καὶ αἱ ἁμαρτίαι τῶν προγόνων του. Ἂς μὴ ἑξαλειφθοῦν καὶ ὅσα ἡμάρτησεν ἡ μήτηρ του, ὥστε καὶ διὰ τὰς

μητρὸς αὐτοῦ μὴ ἐξαλειφθείῃ·

διαγραφοῦν ὅσα ἡμάρτησεν ἡ μητέρα του, ὥστε καὶ προγονικὰς παραβάσεις νὰ κινηθῇ κατ’ αὐτοῦ ἡ θεία ὀργὴ καὶ
διὰ τὰς προγονικὰς παραβάσεις νὰ τιμωρηθῇ ἐκ ἀγανάκτησις.
μέρους τοῦ Θεοῦ.

108,15

γενηθήτωσαν

Κυρίου

ἐναντίον 15 Ἂς παραμένουν πάντοτε ἐνώπιον τοῦ Κυρίου ὅλαι 15 Ἂς παραμένουν αὖται ἐνώπιον τοῦ Κυρίου διηνεκῶς ὥστε νὰ κινοῦν

διαπαντός,

ἐξολοθρευθείη

ἐκ

καὶ αὐταὶ αἱ ἁμαρτίαι, διὰ νὰ ἐπισύρουν τὴν θείαν ὀργήν, τὴν θείαν ἀγανάκτησιν καθ' ὁλοκλήρου τῆς οἰκογενείας του, καὶ εἴθε
γῆς

μνημόσυνον αὐτῶν,

τὸ ὥστε νὰ ἐξολοθρευθῇ ὀπὸ τὰς κοινωνίας τῶν να ἐξολοθρευθῇ καὶ νὰ σβήσῃ ὁλοτελῶς ἡ μνήμη καὶ πᾶν ἴχνος
ἀνθρώπων ἡ μνήμη αὐτοῦ, μὲ τοὺς προγόνους καὶ ἀναμνήσεως τούτων, προγόνων καὶ ἀπογόνων.
τοὺς ἀπογόνους του.

108,16 ἀνθ' ὧν οὐκ ἐμνήσθη 16 Διότι δὲν ἐσκέφθη καὶ δὲν ἀπεφάσισε νὰ φανῇ 16 Διότι δὲν τοῦ ἦλθεν οὐδ’ ὡς ἁπλῆ ἐνθύμησις εἰς τὸν νοῦν νὰ
ποιῆσαι ἔλεος καὶ κατεδίωξεν εὔσπλαγχνος,

ἀλλὰ

τοὐναντίον

κατεδίωξεν ἐκδηλώσῃ

συμπάθειαν

καὶ

εὐσπλαγχνίαν,

ἀλλὰ

κατεδίωξεν

ἄνθρωπον πένητα καὶ πτωχὸν ἄνθρωπον δυστυχῆ, πτωχόν, καταλυπημένον εἰς τὴν ἄνθρωπον δυστυχῇ καὶ πτωχὸν καὶ καταπληγωμένον εἰς τὴν καρδίαν
κοὶ κατανενυγμένον τῇ καρδίᾳ καρδίαν, διὰ νὰ τὸν ἐξοντώσῃ.

μὲ τὴν διάθεσιν καὶ ἀπόφασιν νὰ τὸν θανατώσῃ.

τοῦ θανατῶσαι.
108,17 Καὶ ἠγάπησε κατάραν, καὶ 17 Ὁ ἐχθρός μου ἠγάπησε τὴν κατάραν, καὶ θὰ πέσῃ 17 Καὶ ἠγάπησε τὴν κατάραν· καὶ θὰ ἔλθῃ αὕτη ἐπ’ αὐτοῦ· καὶ δὲν
ἥξει αὐτῷ· καὶ οὐκ ἠθέλησεν ἐπάνω του αὐτή. Δὲν ἠθέλησε τὴν εὐλογίαν καὶ διὰ ἠθέλησε τὴν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ· καὶ θὰ ἀπομακρυνθῇ αὕτη ἀπ’ αὐτοῦ.
εὐλογίαν,

καὶ

μακρυνθήσεται τοῦτο ἡ εὐλογία θὰ ἀπομακρυνθῇ ἀπὸ αὐτόν.

ἀπ' αὐτοῦ.
108,18 Καὶ ἐνεδύσατο κατάραν 18 Ὡς ἄλλο ἔνδυμα ἐφόρεσε καὶ ἔφερε μαζῆ του τὴν 18 Ἀσφαλῶς δὲ θὰ συμβῇ τοῦτο εἰς αὐτόν. Καὶ ὡς γεγονὸς πλέον
ὡς ἱμάτιον, καὶ εἰσῆλθεν ὡσεὶ κατάραν καὶ αὐτὴ εἰσῆλθεν εἰς τὸ ἐσωτερικόν του, τετελεσμένον βλέπω ὅτι θὰ ἐνδυθῇ ὡς ἱμάτιον τὴν κατάραν, ὥστε
ὕδωρ εἰς τὰ ἔγκατα αὐτοῦ καὶ ὅπως τὸ ὕδωρ ποὺ πίνομεν, ὅπως τὸ ἔλαιον ποὺ γύρω του αὕτη νὰ τὸν περιβάλλῃ· καὶ θὰ εἰσχωρήσῃ εἰς τὸ ἐσωτερικόν
ὡσεὶ ἔλαιον ἐν τοῖς ὀστέοις τρώγομεν καὶ τὸ ὁποῖον εἰσέρχεται μέχρι τῶν ὀστῶν.

του, ὅπως τὸ ὕδωρ ποὺ πίνει εἰσδύει εἰς τὰ ἔγκατα καὶ ἐντόσθιά του,

αὐτοῦ.

καὶ ὅπως τὸ ἔλαιον, διὰ τοῦ ὁποίου ἀλείφεται, διὰ τῶν πόρων τοῦ

108,19

Γενηθήτω

ἱμάτιον,
ὡσεὶ

ὃ

αὐτῷ

ὡς 19 Ἡ κατάρα ἂς γίνῃ δι' αὐτόν, ἀφοῦ τὸ θέλει, ὡς 19 Ἂς γίνῃ εἰς αὐτὸν ἡ κατάρα σὰν ἔνδυμα, τὸ ὁποῖον φορεῖ καὶ μὲ τὸ

περιβάλλεται,

καὶ ἔνδυμα, τὸ ὁποῖον φορεῖ, καὶ ὡσὰν ζώνη, μὲ τὴν ὁποῖον σκεπάζεται τὸ σῶμα του, καὶ σὰν ζώνη μὲ τὴν ὁποίαν θὰ εἶναι

ζώνη,

ἣν

διαπαντὸς ὁποίαν πάντοτε εἶναι ζωσμένος.

περιζώννυται.
108,20

Τοῦτο

διηνεκῶς ζωσμένος, διὰ να περισφίγγῃ τὴν περιβάλλουσαν αὐτὸν
κατᾶραν.

τὸ

ἔργον

τῶν 20 Αὐτὸ εἶναι τὸ τραγικὸν κατάντημα ἐκ μέρους τοῦ 20 Τοιαύτη ἂς εἶναι ἡ ἀμοιβὴ καὶ τοιούτους ἐκ τῶν πράξεων των ἂς
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σώματός του εἰσχωρεῖ ἕως τὰ κόκκαλά του.

ἐνδιαβαλλόντων
Κυρίου

καὶ

με

τῶν

παρὰ Κυρίου ἐναντίον ἐκείνων γενικῶς, οἱ ὁποῖοι μὲ ἀπολαύσουν καρποὺς ἀπὸ τὸν δικαιοκρίτην Κύριον οἱ ἐνδιαβάλλοντες

λαλούντων συκοφαντοῦν καὶ λαλοῦν πονηρὰ καὶ παράνομα κατὰ καὶ κατηγοροῦντες με ἀδίκως καὶ οἱ λαλοῦντες πονηρὰ καὶ ἄνομα

πονηρὰ κατὰ τῆς ψυχῆς μου.
108,21

Καὶ

σύ,

Κύριε

τῆς ψυχῆς μου.

κατὰ τῆς ψυχῆς μου.

Κύριε, 21 Σύ, Κύριέ μου Κύριε, ἐνέργησε κατὰ τέτοιον 21 Σὺ δέ, Κύριέ μου, Κύριε, πρὸς τὸν ὁποῖον προσεύχομαι, ποίησον

ποίησον μετ' ἐμοῦ ἕνεκεν τοῦ τρόπον, ὥστε νὰ φανῇ, ὅτι εἶσαι πράγματι μαζῆ μου. οὕτως, ὥστε νὰ καταφανῆ, ὅτι εἶσαι μετ’ ἐμοῦ σύμμαχος καὶ
ὀνόματός σου, ὅτι χρηστὸν τὸ Βοήθησέ με ἕνεκεν τοῦ Ὀνόματός σου, ποὺ ἐκφράζει ὑπερασπιστής μου. Βοήθησέ με, Κύριε, διὰ τὸ ὄνομά σου, τὸ ὁποῖον
ἔλεός σου. Ρῦσαί με,

ἔλεος καὶ εὐσπλαγχνίαν. Ἀγαθὴ καὶ εὐεργετικὴ εἶναι ἐκφράζει εὐσπλαγχνίαν καὶ ἀγάπην. Σῶσόν με, διότι τὸ ἔλεός σου
ἡ εὐσπλαγχνία σου.

108,22 ὅτι πτωχὸς καὶ πένης εἰμὶ 22
ἐγώ,

καὶ

ἡ

καρδία

Λύτρωσέ

εἶναι εὐεργετικὸν καὶ ἐκχύνεται ἐπὶ πάντας.

με,

διότι

ἐγὼ

εἶμαι

πτωχὸς

καὶ 22 Λύτρωσέ με, διότι πτωχὸς καὶ ἐλεεινὸς εἶμαι ἐγὼ καὶ ἡ καρδία μου

μου ταλαιπωρημένος, καὶ ἡ καρδία μου ἔχει συγκλονισθῆ σπαράσσει μέσα μου καὶ ὑπὸ σφοδρᾶς κατέχεται ταραχῆς.

τετάρακται ἐντός μου.

ἐντός μου.

108,23 Ὡσεὶ σκιὰ ἐν τῷ ἐκκλῖναι 23 Ὄπως ἡ σκιὰ κατὰ τὴν δύσιν τοῦ ἡλίου κλίνει καὶ 23 Σὰν τὴν σκιάν, ἡ ὁποία, ὅταν δύῃ ὁ ἥλιος, κλίνει καὶ χάνεται, οὕτω
αὐτὴν

ἀντανῃρέθην, σβήνει, ἔτσι καὶ ἐγὼ κινδυνεύω νὰ χαθῶ. Ὅπως αἱ κινδυνεύω καὶ ἐγὼ νὰ ἀφανισθῶ καὶ νὰ ἐκλίπω. Καὶ ὅπως αἱ ἀκρίδες

ἐξετινάχθην ὡσεὶ ἀκρίδες.

ἀκρίδες ἐκτινάσσονται ἀπὸ τὸν σφοδρὸν ἄνεμον, ἔτσι τινάσσονται ὑπὸ τοῦ πνέοντος ἀνέμου καὶ δὲν δύνανται νὰ ἀντιστοῦν
καὶ ἐγὼ τινάσσομαι καὶ ὠθοῦμαι ἀπὸ τὴν δυστυχίαν εἰς τὰ ρεύματα αὐτοῦ, ἀλλὰ παρασύρονται ὅπου αὐτὰ τὰς φέρουν,
μου.

οὕτω καὶ ἐγὼ τινάσσομαι καὶ ὠθοῦμαι ὑπὸ τῆς δυστυχίας ὡς ἔντομόν
τι ἀνίσχυρον.

108,24

Τὰ

γόνατά

μου 24 Τὰ γόνατά μου ἀπὸ τὴν πεῖναν καὶ τὴν ἀσιτίαν 24 Τὰ γόνατά μου ἀδυνάτισαν καὶ τρέμουν ἕνεκα τῆς ἀσιτίας, καὶ

ἠσθένησαν ἀπὸ νηστείας, καὶ ἡ ἔχουν ἐξασθενήσει, ὅλη δὲ ἡ ἐμφάνισίς μου ἔχει ἐπειδὴ ἔπαυσα νὰ ἀλείφω τὴν σάρκα μου μὲ ἔλαιον, ἠλλοιώθη καὶ
σάρξ μου ἠλλοιώθη δι' ἔλαιον.

ἀλλοιωθῆ

ἀπὸ

τὴν

ἔλλειψιν

λαδιοῦ·

ἔγινα ἔγινεν ἀγνώριστος ἡ ὄψις μου.

ἀγνώριστος.
108,25 Κἀγὼ ἐγενήθην ὄνειδος 25 Κατήντησα ἀντικείμενον χλευασμοῦ καὶ ὕβρεων 25 Καὶ ὡς ἐκ τούτου ἐγὼ κατήντησα νὰ γίνω ὄνειδος καὶ χλευασμὸς
αὐτοῖς· εἴδοσάν με, ἐσάλευσαν εἰς
κεφαλὰς αὐτῶν.

τοὺς

ἐχθρούς

εὐχαριστήθησαν.

μου.

Αὐτοὶ

Ἐκίνησαν

μὲ

εἶδαν

ἐμπαικτικῶς

καὶ ἐνώπιον

τῶν

ἐχθρῶν

μου.

Ὅταν

μὲ

εἶδαν,

ἐκίνησαν

μετὰ

τὰς περιφρονήσεως καὶ χλεύης τὰς κεφαλάς των.

κεφαλάς των ἐναντίον μου.
Θεός μου, καὶ σῶσόν με κατὰ τὸ με ἀπὸ τὰ χέρια αὐτῶν, σύμφωνα μὲ τὸ ἀμέτρητον εὐσπλαγχνίαν καὶ τὸ ἔλεός σου.
ἔλεός σου.

ἔλεός σου.

108,27 Καὶ γνώτωσαν ὅτι ἡ χείρ 27 Ἂς μάθουν ὅτι ἡ σωτηρία μου εἶναι ἔργον τῆς 27 Καὶ ἂς μάθουν οἱ πολεμοῦντές με ὅτι τῆς χειρός σου ἐνέργεια εἶναι
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108,26 Βοήθησόν μοι, Κύριε ὁ 26 Βοήθησέ με, λοιπόν, Κύριε καὶ Θεέ μου, καὶ σῶσε 26 Βοήθησέ με, Κύριε καὶ Θεέ μου, καὶ σῶσέ με σύμφωνα μὲ τὴν

σου αὕτη καὶ σύ, Κύριε, ἐποίησας παντοδυνάμου δεξιᾶς σου. Σὺ ἐπραγματοποίησες τὴν ἡ βοήθεια αὕτη, Κύριε, καὶ ὅτι σύ, Κύριε, ἐποίησας τὴν λύτρωσίν μου
αὐτήν.

λύτρωσίν μου.

ταύτην.

108,28 Καταράσονται αὐτοί, καὶ 28 Ἐκεῖνοι θὰ καταρῶνται, σὺ ὅμως θὰ μὲ εὐλογῇς. 28 Θὰ μὲ καταρασθοῦν αὐτοί, πλὴν σὺ θὰ μὲ εὐλογήσης· θὰ
σὺ εὐλογήσεις· οἱ ἐπανιστάμενοί Ἔτσι δὲ οἱ ἐχθροί, ποὺ ἐπαναστατοῦν ἐναντίον μου, καταισχυνθοῦν αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι ἐπαναστατοῦν καὶ ἐξεγείρονται κατ'
μοι αἰσχυνθήτωσαν, ὁ δὲ δοῦλός θὰ κατεντροπιασθοῦν καὶ θὰ ἐξευτελισθοῦν, ἐγὼ δὲ ὁ ἐμοῦ, ἀλλ’ ἐγὼ ὁ ταπεινὸς σου δοῦλος θὰ εὐφρανθῶ.
σου εὐφρανθήσεται.
108,29

δοῦλός σου θὰ εὐφρανθῶ διὰ τὰς δωρεάς σου.

Ἐνδυσάσθωσαν

οἱ 29 Οἱ συκοφάνται μου ἂς ἐνδυθοῦν ὡς μόνιμον 29 Ἂς ἐνδυθοῦν οἱ κατηγοροῦντες καὶ διαβάλλοντές με ἐντροπὴν καὶ

ἐνδιαβάλλοντές με ἐντροπὴν καὶ ἰσόβιον ἔνδυμα τὴν ἐντροπήν. Ἂς περιβληθοῦν ἂς περιβληθοῦν καταισχύνην ὡς ἄλλον πλατὺν μανδύαν ποὺ διὰ
περιβαλέσθωσαν

ὡς

διπλοΐδα μόνιμον τὴν καταισχύνην, ὡσὰν πλατὺν μανδύαν μὲ διπλῶν περιτυλίξεων περιβάλλει τὸ σῶμα.

αἰσχύνην αὐτῶν.
108,30

πολλὰς περιτυλίξεις.

Ἐξομολογήσομαι

τῷ 30 Ἐγὼ δὲ θὰ δοξολογήσω τὸν Κύριόν μὲ ὅλην μου 30 Θὰ δοξολογήσω τὸν Κύριον μὲ τὸ στόμα μου καὶ μὲ ὅλην τὴν

Κυρίῳ σφόδρα ἐν τῷ στόματί μου τὴν δύναμιν διὰ τοῦ στόματός μου. Ἐν μέσῳ πολλῶν δύναμίν μου καὶ ἐν μέσῳ πλήθους πολλοῦ θὰ τοῦ ψάλω αἶνον.
καὶ ἐν μέσῳ πολλῶν αἰνέσω ἄλλων θὰ ὑμνολογήσω αὐτόν.
αὐτόν,
108,31 ὅτι παρέστη ἐκ δεξιῶν 31 Διότι παρεστάθη βοηθὸς ἐκ δεξιῶν ἐμοῦ τοῦ 31 Διότι παρεστάθη σύμμαχος καὶ προστάτης εἰς τὰ δεξιὰ ἐμοῦ τοῦ
πένητος

τοῦ

σῶσαι

ἐκ

τῶν πτωχοῦ, διὰ νὰ σώσῃ τὴν ζωήν μου ἀπὸ ἐκείνους, πού πτωχοῦ καὶ ταπεινοῦ, διὰ νὰ σώσῃ τὴν ψυχήν μου ἀπὸ ἐκείνους οἱ

καταδιωκόντων τὴν ψυχήν μου.

μὲ καταδιώκουν.

ὁποῖοι τὴν κατεδίωκον.

ΨΑΛΜΟΣ 109ος (ρθ΄)
Γιὰ νὰ ἔχουν σεβασμὸ οἱ νεότεροι στοὺς μεγαλύτερους.
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

109,1 Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ Εἶπεν ὁ Κύριος καὶ Θεός μου πρὸς τὸν Κύριον καὶ Εἶπεν ὁ Κύριος καὶ Θεὸς εἰς τὸν Κύριόν μου Μεσσίαν· κάθησε εἰς τὰ
μου· κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως Θεόν μου, πρὸς τὸν Μεσσίαν: Κάθησαι εἰς τὰ δεξιὰ δεξιά μου δοξαζόμενος καὶ ἀπολαμβάνων ἴσην τιμὴν μὲ ἐμέ, ἕως ὅτου
θῶ

τοὺς

ἐχθρούς

ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου.
109,2

Ράβδον

σου τοῦ θρόνου μου καὶ ἐγὼ θὰ θέσω ὅλους τοὺς ἐχθρούς θέσω τοὺς ἐχθρούς σου σὰν ἄλλο στήριγμα, ποὺ θὰ πατοῦν ἐπάνω οἱ
σου ὡς ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου.

πόδες σου.

δυνάμεως 2 Καὶ ὁ Δαυὶδ λαβὼν τὴν ἀποκάλυψιν αὐτὴν λέγει 2 Σκῆπτρον καὶ ράβδον βασιλικὴν καὶ στιβαράν, ἀκαταβλήτου

ἐξαποστελεῖ σοι Κύριος ἐκ Σιών, πρὸς τὸν Μεσσίαν: Βασιλικὴν ράβδον ἀκατανικήτου δυνάμεως θὰ σοῦ ἀποστείλῃ ὁ Κύριος ἀπὸ τὴν Σιών, ὅπου ὁ ἱερὸς ναὸς
καὶ κατακυρίευε ἐν μέσῳ τῶν δυνάμεως θὰ χορηγήσῃ εἰς σὲ ὁ Κύριος ἀπὸ τὴν ἁγίαν τῆς κατοικίας του, καὶ κατάβαλλε τοὺς ἐχθρούς σου, ἀναδεικνυόμενος
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ἂν

ἐχθρῶν σου.

Σιών. Κυριάρχησε, λοιπόν, καὶ μένε κύριος καὶ θριαμβευτὴς καὶ κύριος ἐν μέσῳ αὐτῶν.
ἐξουσιαστὴς ἐν μέσῳ τῶν ἐχθρῶν σου.

109,3 Μετὰ σοῦ ἡ ἀρχὴ ἐν ἡμέρᾳ 3 Μαζῆ σου, ἀναφαίρετος καὶ προαιωνία, εἶναι ἡ 3 Δὲν σοῦ προσδίδεται ἔξωθεν ἀπὸ ἄλλον, ἀλλ’ εἶναι προσὸν
τῆς

δυνάμεώς

σου

ἐν

ταῖς ἀπόλυτος ἐξουσία καὶ κυριαρχία, τὴν ὁποίαν κυρίως ἀχώριστον αὐτῆς τῆς φύσεώς σου ἡ ἐξουσία καὶ ἀρχή, τὴν ὁποίαν θὰ

λαμπρότησι τῶν ἁγίων σου· ἐκ κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς ἐπιφανείας σου θὰ ἐκδηλώσῃς ἀσκήσῃς κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς ἐπιφανείας σου, ὅτε θὰ ἐκδηλώσῃς τὴν
γαστρὸς

πρὸ

ἑωσφόρου ἐν μέσῳ τῆς λαμπρότητος τῶν ἁγίων, ἀγγέλων καὶ ἀήττητον δύναμίν σου ἐν μέσῳ τῶν λαμπροτήτων τῶν ἀγγέλων καὶ

ἐγέννησά σε.

ἀνθρώπων. Ὁ Θεὸς καὶ Πατὴρ λέγει πρὸς τὸν λοιπῶν ἁγίων, κρίνων καὶ τιμωρῶν τοὺς κακοὺς καὶ δοξάζων τοὺς
Μεσσίαν: Ἀπὸ τοὺς κόλπους μου, ἀπὸ τὴν ἰδίαν τὴν ἐναρέτους. Ἐκ τῶν κόλπων μου καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς οὐσίας μου πρὸ τῶν
οὐσίαν μου, πρὶν ἀπὸ τὸν αὐγερινὸν καὶ τὰ ἄλλα ἄστρων καὶ τοῦ αὐγερινοῦ σὲ ἐγέννησα, πρωτότοκον πάσης τῆς
ἀστέρια, προαιωνίως καὶ ἀϊδίως, σὲ ἔχω γεννήσει.

109,4

Ὤμοσε

Κύριος

καὶ

κτίσεως.

οὐ 4 Καὶ ὁ Δαυὶδ λέγει: Ὁ Κύριος ὠρκίσθηκε καὶ δὲν 4 Ὡρκίσθη ὁ Κύριος καὶ δὲν θὰ μεταμεληθῇ, ὥστε νὰ μεταβάλῃ

μεταμεληθήσεται· σὺ ἱερεὺς εἰς πρόκειται νὰ ἀλλάξῃ γνώμην. Σύ, ὁ Μεσσίας εἶσαι ἀπόφασιν. Καὶ εἶπεν ἐν τῇ ἐνόρκῳ ὑποσχέσει του· Σὺ εἶσαι ἱερεὺς
τὸν

αἰῶνα

κατὰ

τὴν

τάξιν ἀρχιερεὺς εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, κατὰ τὴν αἰώνιος σὰν τὸν Μελχισεδέκ, τοῦ ὁποίου παρασιωπᾶται ἐξεπίτηδες εἰς

Μελχισεδέκ.

τάξιν τοῦ Μελχισεδέκ.

τὴν Γραφὴν ἡ γενεαλογία καὶ ὁ θάνατος, διὰ νὰ εἶναι σύμβολον καὶ
προτύπωσις τῆς παντοτεινῆς ἱερωσύνης σου, καὶ τῆς αἰωνίας
βασιλείας σου, ἀφοῦ ὁ Μελχισεδὲκ ἦτο συγχρόνως καὶ ἱερεὺς καὶ
βασιλεύς.

109,5

Κύριος

συνέθλασεν

ἐκ
ἐν

δεξιῶν
ἡμέρᾳ

σου 5 Ὁ Κύριος, ὁ συμπαραστάτης καὶ βοηθός σου ἐκ 5 Ὁ Κύριος παριστάμενος εἰς τὰ δεξιά σου συνέτριψε βασιλεῖς κατὰ
ὀργῆς δεξιῶν σου, θὰ συντρίψῃ κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς ὀργῆς τὴν ἡμέραν, κατὰ τὴν ὁποίαν θὰ ἐκδηλωθῇ καὶ θὰ ἐκσπάσῃ ἡ ὀργή

αὐτοῦ βασιλεῖς·

του τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς, ποὺ θὰ πάρουν ἐχθρικὴν του.
στάσιν ἀπέναντί σου.

109,6

κρινεῖ

ἐν

τοῖς

ἔθνεσι, 6 Θὰ κρίνῃ καὶ θὰ καταδικάσῃ ὅλα τὰ ἁμαρτωλὰ καὶ 6 Καὶ θὰ κρίνῃ ἐν μέσῳ τῶν ἐθνῶν, θὰ γεμίσῃ τὸν κόσμον ἀπὸ

πληρώσει πτώματα, συνθλάσει ἀσεβῆ ἔθνη, θὰ γεμίσῃ μὲ πτώματα τὴν οἰκουμένην, πτώματα, θὰ καταθραύσῃ καὶ θὰ συντρίψῃ κεφαλὰς πολλῶν ἐπὶ τῆς
κεφαλὰς ἐπὶ γῆς πολλῶν.

θὰ συντρίψῃ τὰς κεφαλὰς πολλῶν ἀρχόντων τῆς γῆς. γῆς. Καὶ θὰ συμβαίνουν ταῦτα διὰ μέσου τῶν γενεῶν εἰς μερικὰς
κρίσεις τοῦ Θεοῦ πατάσσοντος ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν τὸ κακόν, θὰ
συντελεσθοῦν δὲ πλήρως καὶ ὁλοσχερῶς κατὰ τὴν Δευτέραν

109,7
πίεται·

Ἐκ

χειμάρρου
διὰ

τοῦτο

ἐν

ὁδῷ 7 Ὁ Μεσσίας ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ τοῦ λαοῦ του θὰ πίῃ 7 Ἀγωνιζόμενος δὲ καὶ κακοπαθῶν μετὰ τοῦ λαοῦ του ὁ Μεσσίας, θὰ

ὑψώσει μὲ ἁπλότητα νερὸ ἀπὸ τὸν χείμαρρον. Διὰ δὲ τὴν διέλθῃ βίον λιτὸν καὶ ἀπέριττον καὶ δὲν θὰ θεωρήσῃ ἐξευτελιστικὸν
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Παρουσίαν.

κεφαλήν.

κακοπάθειάν του αὐτὴν καὶ τὴν ταπείνωσιν θὰ τὸν πρὸς κατάσβεσιν τῆς δίψης του νὰ πίῃ ὕδωρ ἐκ χειμάρρου, τὸν ὁποῖον
ἀναδείξῃ καὶ θὰ τὸν δοξάσῃ ὁ Κύριος.

θὰ συναντήσῃ καθ' ὁδόν. Ἀλλ' ἀκριβῶς διὰ τὴν ταπείνωσίν του αὐτὴν
θὰ ὑψώσῃ κεφαλὴν καὶ θὰ δοξασθῇ.

ΨΑΛΜΟΣ 110ος (ρι΄)
Γιὰ νὰ μετανοήσουν οἱ ἄδικοι κριτὲς καὶ νὰ κρίνουν δίκαια τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

110,1 Εξομολογήσομαί σοι, Κύριε, Θὰ σὲ δοξολογήσω, Κύριε, μὲ ὅλην μου τὴν ψυχὴν ἐν Θὰ σὲ αἰνέσω καὶ θὰ σὲ δοξολογήσω, Κύριε, ἐξ ὅλης τῆς καρδίας μου
ἐν ὅλη καρδίᾳ μου ἐν βουλῇ μέσῳ ἐκλεκτῶν καὶ ἐναρέτων ἀνθρώπων, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ συμβούλια καὶ τὰς ἰδιαιτέρας συναντήσεις τῶν ἐκλεκτῶν σου,
εὐθέων καὶ συναγωγῇ.

εἰς πολυπληθῆ σύναξιν πιστῶν.

ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν πολυπληθεστέραν σύναξιν τῶν πιστῶν σου.

110,2 Μεγάλα τὰ ἔργα Κυρίου, 2 Μεγάλα καὶ ἀξιοθαύμαστα εἶναι τὰ ἔργα τοῦ 2 Μεγάλα καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα τοῦ Κυρίου ἀπηρτισμένα καὶ μὲ
ἐξεζητημένα

εἰς

πάντα

θελήματα αὐτοῦ·

τὰ Κυρίου· ὠλοκληρωμένα λεπτομερῶς μὲ κάθε σοφίαν πᾶσαν σοφίαν κατεσκευασμένα, ἀνταποκρινόμενα πρὸς πάσας τὰς
καὶ ἀγαθότητα, σύμφωνα μὲ τὸ σοφὸν καὶ ἀγαθὸν βουλὰς καὶ τοὺς σκοποὺς τῆς ἀγαθότητάς του.
θέλημά του.

110,3

ἐξομολόγησις

καὶ 3 Τὸ κάθε ἔργον του εἶναι μαρτυρία καὶ διακήρυξις 3 Εἶναι ἄξιον νὰ ὑμνῆται καὶ μεγαλειῶδες παρουσιάζεται κάθε ἔργον

μεγαλοπρέπεια τὸ ἔργον αὐτοῦ, τῆς δόξης καὶ τῆς μεγαλοπρεπείας του. Ἡ δικαιοσύνη του, καὶ ἡ δικαιοσύνη, διὰ τῆς ὁποίας ὁ Κύριος κυβερνᾷ καὶ κατευθύνει
καὶ ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς του παραμένει λαμπρὰ καὶ ἀναλλοίωτος εἰς τοὺς εἰς τὸν τελικόν των σκοπὸν τὰ σύμπαντα, εἶναι ἀναλλοίωτος,
τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
110,4

Μνείαν

αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ἐποιήσατο

ἀδιάσειστος καὶ αἰωνία.

τῶν 4 Ὁ Κύριος διέταξε τοὺς γονεῖς νὰ ἐνθυμοῦνται οἱ 4 Συστήσας τὰς ἑορτάς του καὶ διατάξας τοὺς πατέρας νὰ

θαυμασίων αὐτοῦ, ἐλεήμων καὶ ἴδιοι, νὰ διδάσκουν δὲ καὶ εἰς τὰ παιδιά των τὰ μνημονεύουν εἰς τοὺς υἱοὺς αὐτῶν τὰ θαυμάσιά του ἐξησφάλισε ταῦτα
οἰκτίρμων ὁ Κύριος·

θαυμάσια αὐτοῦ ἔργα. Ὁ Κύριος, ὁ ὁποῖος ἔκαμε τὰ ἀπὸ τῆς λήθης καὶ ὑποβοηθεῖ τοὺς δούλους του νὰ τὰ ἐνθυμοῦνται. Ὁ
ἐξαίρετα

αὐτὰ

ἔργα,

εἶναι

σπλαγχνικὸς

καὶ Κύριος, ὁ ὁποῖος ἐποίησε τὰ θαυμάσια ταῦτα, εἶναι ἐλεήμων καὶ

οἰκτίρμων.
110,5

τροφὴν

ἔδωκε

οἰκτίρμων.

τοῖς 5 Αὐτὸς ἔδωσε τροφὴν τὸ μάνα εἰς τοὺς σεβομένους 5 Εἰς τοὺς φοβουμένους αὐτὸν ἔδωκε τροφὴν τὸ μάννα, θὰ ἐνθυμῆται

εἰς τὸν αἰῶνα διαθήκης αὐτοῦ.

του, διὰ τῆς ὁποίας ὑπεσχέθη νὰ προστατεύῃ τὸν
λαόν του.

110,6

Ἰσχὺν

ἔργων

αὐτοῦ 6 Τὴν δύναμιν τῶν μεγάλων καὶ καταπληκτικῶν 6 Τὴν δύναμιν τῶν καταπληκτικῶν ἔργων καὶ θαυμάτων του
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φοβουμένοις αὐτόν, μνησθήσεται τὸ Ὄνομά του. Θὰ ἐνθυμῆται πάντοτε τὴν διαθήκην πάντοτε τὴν διαθήκην τὴν ὁποίαν συνῆψε μετὰ τοῦ λαοῦ του.

ἀνήγγειλε τῷ λαῷ αὐτοῦ τοῦ ἔργων του ἀνήγγειλε καὶ κατέστησε γνωστὴν εἰς τὸν κατέστησε γνωστὴν εἰς τὸν λαόν του, ἐνεργήσας μεγάλα καὶ
δοῦναι

αὐτοῖς

κληρονομίαν λαόν του, μὲ τὸ νὰ δώσῃ εἰς αὐτὸν κληρονομίαν τὰ θαυμαστά, διὰ νὰ δώσῃ εἰς αὐτοὺς ὡς κληρονομίαν τὴν γῆν τῆς

ἐθνῶν.

εἰδωλολατρικὰ ἔθνη, τὴν χώραν τῆς Παλαιστίνης.

ἐπαγγελίας, ἡ ὁποία κατείχετο ὑπὸ ἐθνῶν εἰδωλολατρικῶν.

110,7 Ἔργα χειρῶν αὐτοῦ ἀλήθεια 7 Τὰ ἔργα τῶν χειρῶν του διακηρύττουν πάντοτε τὴν 7 Τὰ ἔργα τῶν χειρῶν του ἀποδεικνύουν τὴν φιλαλήθειαν καὶ
καὶ

κρίσις·

πισταὶ

πᾶσαι

οἱ φιλαλήθειάν

ἐντολαὶ αὐτοῦ,

του,

τὴν

πιστότητά

του,

τὴν ἀξιοπιστίαν του ἐν τῇ πιστῇ τηρήσει τῶν ὑποσχέσεών του καὶ τὴν

δικαιοκρισίαν του. Ἀξιόπιστοι καὶ ἀσάλευτοι εἶναι εὐθεῖαν κρίσιν καὶ δικαιοσύνην αὐτοῦ. Βέβαιαι καὶ ἀσάλευτοι καὶ μὲ
ὅλαι αἱ ἐντολαί του,

αἰώνιον κῦρος εἶναι ὅλαι αἱ ἐντολαί του.

110,8 ἐστηριγμέναι εἰς τὸν αἰῶνα 8 θεμελιωμέναι καὶ ἀκλόνητοι εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ 8 Εἶναι καλὰ στερεωμένοι καὶ θὰ παραμείνουν ἀμετακίνητοι διὰ μέσου
τοῦ

αἰῶνος,

πεποιημέναι

ἐν αἰῶνος. Εἶναι θεσπισμέναι καὶ περιέχουν ἀλήθειαν πάντων τῶν αἰώνων. Διότι ἔχουν συνταχθῇ μὲ ἀλήθειαν καὶ εὐθύτητα,

ἀληθείᾳ καὶ εὐθύτητι.

καὶ εὐθύτητα, χωρὶς ἴχνος ψεύδους καὶ ἰδιοτελείας.

ἀνόθευτοι ἀπὸ ψεῦδος καὶ πλάνην, καὶ ἐλεύθεραι ἀπὸ δολιότητα καὶ
ἰδιοτέλειαν, καὶ πάντοτε ἀποβλέπουν πρὸς τὸ δίκαιον καὶ ὠφέλιμον.

110,9 Λύτρωσιν ἀπέστειλε τῷ λαῷ 9 Λύτρωσιν, ἀπελευθέρωσιν ἀπὸ τὴν σκληρὰν 9 Λύτρωσιν καὶ ἀπελευθέρωσιν ἐκ τῆς σκληρᾶς δουλείας τῆς Αἰγύπτου
αὐτοῦ, ἐνετείλατο εἰς τὸν αἰῶνα δουλείαν τῶν Αἰγυπτίων, ἔστειλεν ὁ Κύριος εἰς τὸν ἀπέστειλεν εἰς τὸν λαόν του ὁ Κύριος, ἡ ἰσχὺς τῆς διαθήκης του
διαθήκην

αὐτοῦ·

ἅγιον

καὶ λαόν του. Ἔδωσεν ἐπὶ τοῦ ὄρους Σινᾶ τὸν αἰώνιον ἐκτείνεται εἰς ὅλας τὰς γενεᾶς καὶ εἶναι αἰώνιον τὸ κῦρος αὐτῆς· διὰ

φοβερὸν τὸ ὄνομα αὐτοῦ.

Νόμον του. Ἅγιον καὶ σεβαστὸν εἶναι πάντοτε τὸ τῆς θαυμαστῆς δὲ ταύτης λυτρώσεώς του καὶ τῶν καταπληκτικῶν
Ὄνομά του.

ἔργων του κατέστησεν ἔνδοξον καὶ φοβερὸν τὸ ὄνομά του.

110,10 Ἀρχὴ σοφίας φόβος Κυρίου, 10 Ἀρχὴ καὶ θεμέλιον τῆς πραγματικῆς σοφίας εἶναι 10 Ναί, φοβερόν. Ἀλλ’ ὁ φόβος τὸν ὁποῖον ἐμπνέει τὸ ὄνομα τοῦ
σύνεσις

δὲ

ἀγαθὴ

πᾶσι

τοῖς ἡ εὐλάβεια καὶ ὁ σεβασμὸς πρὸς τὸν Κύριον, ἡ δὲ Κυρίου, εἶναι ἀρχὴ καὶ ρίζα τῆς ἀληθινῆς σοφίας, ἡ σύνεσις δὲ τότε

ποιοῦσιν αὐτήν. Ἡ αἴνεσις αὐτοῦ σύνεσις εἶναι ὠφέλιμος μόνον εἰς ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀγαθὴ καὶ ἀποδίδει τοὺς καρπούς της, ὅταν ἐφαρμόζεται καὶ
μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.

τὴν ἐφαρμόζουν καὶ ζοῦν σύμφωνα μὲ αὐτήν. Ἡ ἐπιτελῆται δι’ ἔργων. Ἡ αἴνεσις καὶ δοξολογία τοῦ Κυρίου ἂς
δοξολογία πρὸς τὸν Κύριον μένει καὶ πρέπει νὰ μένῃ παραμένῃ καὶ ἂς διαρκῆ ἀτελευτήτως εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

ΨΑΛΜΟΣ 111ος (ρια΄)

Αρχαίο Κείμενο
111,1

Μακάριος

ἀνὴρ

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα
ὁ Τρισευτυχισμένος

καὶ

εὐλογημένος

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα
εἶναι

ὁ Μακάριος εἶναι ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος φοβεῖται τὸν Κύριον·

φοβούμενος τὸν Κύριον, ἐν τοῖς ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος σέβεται καὶ εὐλαβεῖται τὸν αὐτὸς μὲ ὅλην τὴν θέλησιν τῆς ψυχῆς του θὰ ποθήσῃ καὶ θὰ ἐκτελέσῃ
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Γιὰ νὰ προφυλάξει ὁ Θεὸς τοὺς στρατιῶτες, ὅταν πηγαίνουν στὸν πόλεμο

ἐντολαῖς αὐτοῦ θελήσει σφόδρα·

Κύριον. Αὐτός μὲ ὅλην του τὴν θέλησιν θὰ ποθῇ νὰ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ.
γνωρίζῃ καὶ νὰ ἐφαρμόζῃ τὸν νόμον τοῦ Θεοῦ.

111,2 δυνατὸν ἐν τῇ γῇ ἔσται τὸ 2 Ἰσχυροὶ καὶ ἀκατανίκητοι θὰ εἶναι οἱ ἀπόγονοί του 2 Ἰσχυροὶ καὶ ἀκατάβλητοι θὰ εἶναι ἐν τῇ γῇ οἱ ἀπόγονοί του, ὡς γενεὰ
σπέρμα

αὐτοῦ,

γενεὰ

εὐθέων εἰς τὸν κόσμον αὐτόν. Ὡς γενεὰ δὲ δικαία θὰ ἔχουν δικαίων καὶ εἰλικρινῶν ἀνθρώπων θὰ ἀπολαύσῃ τὰς εὐλογίας τοῦ

εὐλογηθήσεται.

τὴν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ.

Κυρίου.

111,3 Δόξα καὶ πλοῦτος ἐν τῷ 3 Ἡ δόξα καὶ ὁ πλοῦτος θὰ ὑπάρχουν εἰς τὴν 3 Δόξα καὶ πλοῦτος θὰ πλεονάζουν εἰς τὸν οἶκον του, καὶ ἡ ἀρετή του
οἴκῳ αὐτοῦ, καὶ ἡ δικαιοσύνη οἰκογένειάν

του

καὶ

ἡ

δικαιοσύνη

αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ παραμένῃ εἰς αἰῶνα αἰῶνος.

αὐτοῦ

θὰ θὰ παραμένῃ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος ἐγκωμιαζομένη ὑπὸ τῶν
ἐπιζώντων καὶ στεφανουμένη ὑπὸ τοῦ Θεοῦ.

αἰῶνος.
111,4 Ἐξανέτειλεν ἐν σκότει φῶς 4 Μέσα εἰς τὸ σκότος τῆς ἀγνοίας καὶ τῆς πλάνης καὶ 4 Εἰς τὸ σκότος τῆς ἀγνοίας ἢ τῶν θλίψεων, ποὺ τυχὸν θὰ
τοῖς

εὐθέσιν

ἐλεήμων

οἰκτίρμων καὶ δίκαιος.

καὶ τῶν δυσχερῶν περιστάσεων ἔλαμψε παρὰ Θεοῦ τὸ συναντήσουν οἱ εὐθεῖς καὶ δίκαιοι ἄνθρωποι, ἐπεφάνη καὶ ἐπέλαμψε
φῶς τῆς ἀληθινῆς γνώσεως εἰς τοὺς εὐθεῖς κατὰ τὴν φῶς γνώσεως καὶ παρηγορίας· ·ο Θεὸς εἶναι ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων καὶ
καρδίαν. Διότι ὁ Κύριος εἶναι ἐλεήμων, οἰκτίρμων καὶ δίκαιος, συμπαθῶν μὲν καὶ συμπονῶν τοὺς δικαίους εἰς τὰς θλίψεις
δίκαιος.

των, μετὰ δικαιοσύνης δὲ ἀποβλέπων εἰς τὴν ἀγαθὴν πρόθεσίν των
καὶ ἀπαλλάσσων τούτους πάσης πλάνης.

111,5 Χρηστὸς ἀνὴρ ὁ οἰκτοίρων 5 Ἀγαθὸς καὶ χρήσιμος εἰς τοὺς περὶ αὐτὸν εἶναι ὁ 5 Ἐκεῖνος εἶναι ἄνθρωπος καλοκάγαθος, ὁ ὁποῖος σπλαγχνίζεται καὶ
καὶ

κιχρῶν·

οἰκονομήσει

λόγους αὐτοῦ ἐν κρίσει,

τοὺς ἄνθρωπος ἐκεῖνος, ποὺ σπλαγχνίζεται τοὺς ἄλλους, δανείζει τοὺς ἐν ἀνάγκαις· αὐτὸς δὲν ὁμιλεῖ ποτὲ ἀπερισκέπτως, ἀλλὰ
καὶ τοὺς δανείζει, χωρὶς νὰ δυσκολεύεται. Αὐτὸς θὰ μὲ φρόνησιν πολλὴν καὶ κρίσιν θὰ οἰκονομήσῃ τοὺς λόγους του
προσέχει πάντοτε τοὺς λόγους του καὶ τὰς κρίσεις προσέχων νὰ μὴ θίξῃ δι’ αὐτῶν κανένα, οὔτε νὰ πληγώσῃ ὁπωσδήποτε
του, ὥστε νὰ μὴ θίγῃ τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ νὰ τοὺς τὴν εὐαισθησίαν καὶ φιλοτιμίαν τῶν ὑπ’ αὐτοῦ ἐλεουμένων καὶ
οἰκοδομῇ.

111,6

ὅτι

εἰς

τὸν

σαλευθήσεται, εἰς

αἰῶνα

δανειζομένων.

οὐ 6 Ὁ δίκαιος αὐτὸς ἄνθρωπος ποτὲ δὲν θὰ σαλευθῇ εἰς 6 Εὐτυχὴς ὁ ἄνθρωπος οὗτος, διότι δὲν θὰ σαλευθῇ, στερούμενος τῆς

μνημόσυνον τὴν πίστιν του· εἰς τὴν ζωήν του ποτὲ δὲν θὰ εἰρήνης του ἐν μέσῳ τῶν πειρασμῶν καὶ καταντῶν εἰς ἀπόγνωσιν,

αἰώνιον ἔσται δίκαιος.

κλονισθῇ, ὥστε νὰ πέσῃ, ἀλλὰ θὰ μνημονεύεται διὰ ἀλλ’ ὑποστηριζόμενος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ θὰ παραμένῃ παντοτεινὰ
παντὸς ἐκ μέρους τῶν ἄλλων.

ἀδιάσειστος. Ὁ δίκαιος καὶ ἐνάρετος θὰ ἀφήσῃ τὴν ἀνάμνησίν του καὶ
εὐφήμως θὰ μνημονεύεται ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ καὶ ὁ Θεὸς
οὐδέποτε θὰ λησμονήσῃ αὐτόν.

111,7 Ἀπὸ ἀκοῆς πονηρὸς οὐ 7 Δὲν θὰ φοβηθῇ τὰς ψευδεῖς καὶ συκοφαντικὰς 7 Δὲν θὰ φοβηθῇ οὐδὲ θὰ τρομάξῃ ἀπὸ ψευδεῖς φήμας καὶ κατηγορίας·
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μετὰ θάνατον ἄσβεστον καὶ διαρκῆ εἰς τοὺς αἰῶνας, διότι ὄχι μόνον

φοβηθήσεται· ἑτοίμη ἡ καρδία διαδόσεις τῶν ἄλλων. Ἡ καρδία του εἶναι ἑτοίμη καὶ εἶναι πάντοτε προητοιμασμένη καὶ πρόθυμος ἡ καρδία του νὰ ἐλπίζῃ
αὐτοῦ ἐλπίζειν ἐπὶ Κύριον.

σταθερὰ εἰς τὸ νὰ ἐλπίζῃ πάντοτε εἰς τὸν Κύριον.

εἰς τὸν Κύριον, ὁ ὁποῖος διασκεδάζει τὰς συκοφαντίας καὶ ἀποδεικνύει
τὴν ἀθωότητα τῶν δούλων του.

111,8 Ἐστήρικται ἡ καρδία αὐτοῦ, 8 Εἶναι στερεωμένη ἡ καρδία του καί ποτὲ δὲν θὰ 8 Δὲν ταλαντεύεται οὐδὲ κλονίζεται ἡ καρδία του, ἀλλ’ εἶναι
οὐ μὴ φοβηθῇ, ἕως οὗ ἐπίδῃ ἐπὶ φοβηθῇ ἀπὸ κανένα κίνδυνον, ἀλλὰ τοὐναντίον θὰ ἐστηριγμένη εἰς τὸν Κύριον, καὶ δι' αὐτὸ κατ' οὐδένα λόγον θὰ φοβηθῇ
τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ·

ἵδῃ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ νὰ ταπεινώνονται ἐνώπιον κατὰ τὸ μεταξὺ χρονικὸν διάστημα, τὸ ὁποῖον θὰ παρέλθῃ ἕως ὅτου
του.

111,9

ἐσκόρπιοεν,

πένησιν·

ἡ

ἔδωκε

δικαιοσύνη

ἴδῃ τεταπεινωμένους τοὺς ἐχθρούς του.

τοῖς 9 Αὐτὸς ἐσκόρπισε τὸν πλοῦτον του μὲ ἀγάπην. 9 Ἄφθόνως καὶ πλουσιοπαρόχως ἐσκόρπισεν εἰς τοὺς ἔχοντας
αὐτοῦ Ἔδωκεν εἰς τοὺς πτωχούς. Ἡ ἀρετή του καὶ ἡ ἀγάπη ἀνάγκην, ἔδωκεν εἰς τοὺς πτωχούς· ἡ ἐκ τῶν ἀγαθοεργιῶν ἀρετή του

μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, τὸ του μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος καὶ ὑμνεῖται παρὰ μένει διὰ παντὸς ἐπαινουμένη ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων καὶ δι' αἰωνίων
κέρας αὐτοῦ ὑψωθήσεται ἐν δόξῃ. τῶν ἀνθρώπων. Ἡ δύναμίς του θὰ ἀνυψωθῇ εἰς ἀμοιβῶν βραβευόμενη ὑπὸ τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀκμὴ καὶ δύναμις αὐτοῦ καὶ
μεγάλο ὕψος δόξης.
111,10

Ἁμαρτωλὸς

ὄψεται

τοῦ οἴκου του θὰ ἐξυψωθῇ ἔνδοξος καὶ λαμπρά.

καὶ 10 Ὁ ἁμαρτωλὸς θὰ ἴδῃ αὐτὰ καὶ θὰ καταληφθῇ ἀπὸ 10 Ὁ ἁμαρτωλὸς θὰ ἴδῃ τὴν εὐδοκίμησιν αὐτὴν τοῦ δικαίου καὶ θὰ

ὀργισθήσεται, τοὺς ὀδόντος αὐτοῦ ὀργήν. Θὰ τρίξῃ τὰ δόντια του, θὰ λυώσῃ ἀπὸ τὸν ὀργισθῇ, καὶ ἐκ τοῦ μίσους του θὰ τρίξῃ τοὺς ὀδόντάς του καὶ θὰ
βρύξει καὶ τακήσεται· ἐπιθυμία φθόνον του, ἀλλὰ αἱ φθονεραὶ ἐπιθυμίαι του, ὅπως λειώσῃ ἀπὸ τὸν φθόνον του. Ἀλλ' ἡ ἐπιθυμία τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ποὺ
ἁμαρτωλοῦ ἀπολεῖται.

καὶ

κάθε

πονηρὰ

ἐπιθυμία

τοῦ

ἁμαρτωλοῦ θέλει

ἀνθρώπου, θὰ χαθῇ, θὰ πέσῃ εἰς τὸ κενόν.

τὴν

καταστροφὴν

τοῦ

δικαίου,

θὰ

χαθῇ

καὶ

δὲν

θὰ

πραγματοποιηθῇ.

ΨΑΛΜΟΣ 112ος (ριβ΄)
Γιὰ νὰ δώσει ὁ Θεὸς εὐλογίες στὴ φτωχὴ χήρα, νὰ πληρώσει τὰ χρέη της καὶ ν᾿ ἀπαλλαχτεῖ ἀπὸ τὴ φυλακή
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

112,1 Αἰνεῖτε, παῖδες, Κύριον, Δοξολογεῖτε,
αἰνεῖτε τὸ ὄνομα Κυρίου·

παῖδες,

πάντοτε

τὸν

Ὑμνολογήσατε τὸ πάντιμον ὄνομα τοῦ Κυρίου.

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα
Κύριον. Αἰνεῖτε,

δοῦλοι

Θεοῦ,

τὸν

Κύριον· αἰνεῖτε

τὸ ὄνομα Κυρίου.

Δοξολογήσατε τὸν Κύριον διὰ τὰς ἀπείρους τελειότητας, αἱ ὁποῖαι
σημαίνονται διὰ τοῦ ὀνόματός του.

εἴη

τὸ

ὄνομα

Κυρίου 2 Ἂς εἶναι τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου πάντοτε δοξασμένον 2 Ἂς εἶναι τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον καὶ δοξασμένον ἀπὸ τώρα

εὐλογημένον ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἀπὸ τώρα καὶ ἕως εἰς τοὺς ἀπεράντους αἰῶνας τῶν καὶ πάντοτε, διὰ μέσου πάντων τῶν αἰώνων.
ἕως τοῦ αἰῶνος.

αἰώνων.

112,3 Ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου μέχρι 3 Δοξασμένον ἂς εἶναι τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἀπὸ τῶν 3 Ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου μέχρι δυσμῶν, καθ’ ὅλην τὴν γῆν, εἶναι πρέπον
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112,2

δυσμῶν

αἰνετὸν

τὸ

ὄνομα ἀνατολῶν ἡλίου μέχρι καὶ τῶν δυσμῶν, εἰς ὅλην τὴν νὰ ἀνυμνῆται τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου καὶ ἂς μὴ μείνῃ οὔτε σπιθαμὴ γῆς,

Κυρίου.

ἔκτασιν τῆς οἰκουμένης καὶ τῆς γῆς.

εἰς τὴν ὁποίαν νὰ μὴ ἀντηχοῦν ὕμνοι δοξολογίας πρὸς τὸν Κύριον.

112,4 Ὑψηλὸς ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη 4 Μέγας, κυρίαρχος καὶ ἔνδοξος ὁ Κύριος ἐπάνω εἰς 4 Ὑψηλότερος καὶ ὑπέρτερος ἀπὸ ὅλα τὰ ἔθνη εἶναι ὁ Κύριος·
ὁ Κύριος, ἐπὶ τοὺς οὐρανοὺς ἡ ὅλα τὰ ἔθνη. Ἡ δόξα του ξεπερνᾷ τὰ ὕψη τῶν ὑπερβαίνει τὴν μεγαλοπρέπειαν τῶν οὐρανῶν ἡ δόξα του.
δόξα αὐτοῦ.

οὐρανῶν.

112,5 Τίς ὡς Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν; 5 Ποιὸς ἄλλος εἶναι τόσον μέγας καὶ ἔνδοξος, ὅσον 5 Ποῖος εἶναι σὰν τὸν Κύριον, τὸν ὁποῖον λατρεύομεν ὡς τὸν μόνον
῾Ὁ ἐν ὑψηλοῖς κατοικῶν

εἶναι ὁ Κύριος καὶ Θεός μας; Κανείς. Αὐτὸς εἶναι ποὺ Θεόν μας; Ποῖος εἶναι τόσον μέγας καὶ ὑψηλός, ἀλλὰ καὶ τόσον
κατοικεῖ εἰς τὰ ὕψη τῶν οὐρανῶν.

συμπαθὴς καὶ συγκαταβατικὸς πρὸς τοὺς πτωχοὺς καὶ ταπεινούς;
Αὐτὸς εἶναι ποὺ κατοικεῖ εἰς τὰ ὕψη τῶν οὐρανῶν ὡς μόνος Ὕψιστος.

112,6 καὶ τὰ ταπεινὰ ἐφορῶν ἐν 6 Αὐτὸς ρίπτει ἕνα βλέμμα εὐμενείας καὶ καλωσύνης 6 Καὶ ὅμως πάντοτε ρίπτει συμπαθές, καταδεκτικὸν καὶ εὐμενὲς τὸ
τῷ οὐρανῷ καὶ ἐν τῇ γῇ,

εἰς τοὺς ταπεινούς, ποὺ ὑπάρχουν εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ βλέμμα του εἰς τὰ ταπεινά, ὁπουδήποτε καὶ ἂν ὑπάρχουν, ὄχι μόνον ἐν
εἰς τὴν γῆν.

τῷ οὐρανῷ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ γῇ·

112,7 ὁ ἐγείρων ἀπὸ γῆς πτωχὸν 7 Αὐτὸς ἀνασηκώνει ἀπὸ τὸ χῶμα ἰσχυρὸν καὶ 7 Αὐτὸς σηκώνει τὸν πτωχὸν ἀπὸ τὸ χῶμα, εἰς τὸ ὁποῖον γυμνὸς
καὶ ἀπὸ κοπρίας ἀνυψῶν πένητα πλούσιον τὸν πεσμένον ἐκεῖ πτωχόν, τὸν δὲ δυστυχῆ σχεδὸν κατάκειται· καὶ αὐτὸς ἀνυψώνει τὸν πένητα ἀπὸ τὰ σκύβαλα
καὶ πεινασμένον, ποὺ κάθεται ἐπάνω εἰς τὴν κοπριάν, καὶ τὴν κοινωνικὴν αὐτοῦ ἀθλιότητα καὶ καταφρόνησιν,
τὸν ἀνυψώνει καὶ τὸν δοξάζει,
112,8 τοῦ καθίσαι αὐτὸν μετὰ 8 διὰ νὰ τὸν βάλῃ νὰ καθήσῃ μαζῆ με τοὺς ἐπισήμους 8 διὰ νὰ τὸν βάλῃ νὰ καθίσῃ μὲ ἄρχοντας, μὲ τοὺς ἄρχοντας τοῦ λαοῦ
ἀρχόντων, μετὰ ἀρχόντων λαοῦ ἀνθρώπους, μὲ τοὺς ἄρχοντας τοῦ ἐκλεκτοῦ του λαοῦ. του, τοὺς ὁποίους αὐτὸς ἐξέλεξε καὶ ἀνέδειξε τοιούτους.
αὐτοῦ·
112,9 ὁ κατοικίζων στεῖραν ἐν 9 Αὐτὸς ἐγκαθιστᾷ μόνιμον καὶ ἀμετακίνητον εἰς τὸν 9 Αὐτὸς ἐγκαθιστᾲ εἰς οἶκον τὴν στεῖραν καὶ τὴν εὐλογεῖ, ὥστε νὰ γίνῃ
οἴκῳ,

μητέρα

ἐπὶ

τέκνοις οἶκον της τὴν πρώην στεῖραν, διότι τὴν ἀναδεικνύει μήτηρ καὶ νὰ εὐφραίνεται διὰ τὰ ἀποκτηθέντα ὑπ’ αὐτῆς τέκνα.

εὐφραινομένην.

μητέρα εὐφραινομένην εἰς τὰ πολλὰ παιδιά της.

ΨΑΛΜΟΣ 113ος (ριγ΄)

Αρχαίο Κείμενο
113,1

Εν

ἐξόδῳ

Ἰσραὴλ

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

ἐξ Όταν ὁ ἰσραηλιτικὸς λαὸς ἐπραγματοποίησε τὴν Όταν ἐξῆλθεν ἐλεύθερος ὁ Ἰσραὴλ ἀπὸ τὴν Αἴγυπτον, καὶ ὅταν οἱ
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Γιὰ νὰ θεραπεύσει ὁ Θεὸς τὰ καθυστερημένα διανοητικὰ καὶ μογγόλαλα παιδιά

Αἰγύπτου, οἴκου Ἰακὼβ ἐκ λαοῦ ἔξοδόν του ἀπὸ τὴν Αἴγυπτον, ὅταν οἱ ἀπόγονοι τοῦ ἀπόγονοι τοῦ Ἰακώβ ἐβγῆκαν ἀπὸ τὸ μέσον λαοῦ βαρβάρου,
βαρβάρου,

Ἰακὼβ

ἐλεύθεροι

ἀπεμακρύνθησαν

ἀπὸ

τὸν

βάρβαρον αἰγυπτιακὸν λαόν,
113,2 ἐγενήθη Ἰουδαία ἁγίασμα 2 τότε κυρίως ἡ Ἰουδαία ἐξεχωρίσθη ἀπὸ τὰ ἀλλὰ 2 ἔγινεν ἡ Ἰουδαία χώρα ξεχωρισμένη καὶ ἀφιερωμένη εἰς τὸν Θεόν,
αὐτοῦ, Ἰσραὴλ ἐξουσία αὐτοῦ.

εἰδωλολατρικὰ ἔθνη καὶ ἔγινε ἀφιερωμένη εἰς τὸν καὶ ὁ ἰσραηλιτικὸς λαὸς ἐτέθη ὑπὸ τὴν ἄμεσον ἐξουσίαν καὶ πρόνοιαν
Θεόν, ὁ δὲ ἰσραηλιτικὸς λαός, ἐτέθη ὑπὸ τὴν τοῦ Θεοῦ.
ἰδιαιτέραν διακυβέρνησιν καὶ πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ.
Αὐτὸ ἄλλως τε μαρτυρεῖ τὸ πλῆθος τῶν θαυμαστῶν
ἔργων.

113,3 Ἡ θάλασσα εἶδε καὶ ἔφυγεν, 3 Ἡ Ἐρυθρὰ Θάλασσα εἶδε τὸν ἰσραηλιτικον λαὸν καὶ 3 Ἡ Ἐρυθρὰ θάλασσα εἶδε τὸν Ἰσραὴλ καὶ ἔφυγε σχισθεῖσα εἰς δύο διὰ
ὁ Ἰορδάνης ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω· ὑπεχώρησε, σχισθεῖσα εἰς δύο. Ὁ Ἰορδάνης ποταμὸς νὰ τοῦ ἀφήσῃ ἐλευθέραν τὴν δίοδον· ὁ Ἰορδάνης ἔστρεψε τὸ ρεῦμα του
ἀνέκοψε τὸ ρεῦμα του καὶ ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω, διὰ ὀπίσω καὶ ἐξηράνθη διὰ νὰ μὴ παρεμποδισθῇ ἡ εἴσοδος τοῦ Ἰσραὴλ εἰς
νὰ δώσῃ δίοδον εἰς τοὺς Ἰσραηλίτας.

τὴν γῆν Χαναάν.

113,4 τὰ ὄρη ἐσκίρτησαν ὡσεὶ κριοὶ 4 Τὰ ὄρη ἐσκίρτησαν ἀπὸ ἀγαλλίασιν ὡσὰν κριοὶ καὶ 4 Τὰ ὅρη ἀνεσκίρτησαν σὰν νὰ ἦσαν κριοὶ ἀπὸ τὸν φόβον τῆς
καὶ οἱ βουνοὶ ὡς ἀρνία προβάτων. τὰ βουνὰ σὰν τὰ ἀρνάκια τῶν προβάτων.

παρουσίας τοῦ Κυρίου, ὅταν ἔδιδεν εἰς τὸ Σινᾶ τὸν νόμον, καὶ τὰ βουνὰ
ἐπήδησαν σὰν ἀρνία προβάτων.

113,5 Τί σοί ἐστι, θάλασσα, ὅτι 5 Τί συνέβη εἰς σέ, ὦ θάλασσα, ποὺ ἐσχίσθης εἰς δύο 5 Τί σοῦ συνέβη, ὦ θάλασσα, καὶ ἔφυγες, καὶ τί ἔπαθες καὶ σύ, ὦ
ἔφυγες,

καὶ

σύ,

Ἰορδάνη,

ἐστράφης εἰς τὰ ὀπίσω;

ὅτι καὶ ὑπεχώρησες πρὸ τῶν Ἰσραηλιτῶν, καὶ σύ, Ἰορδάνη, ποὺ ἔστρεψας τὸ ρεῦμα σου ὀπίσω;
Ἰορδάνη, ποὺ ἀνέκοψες τὴν ροήν σου πρὸς τὴν
θάλασσαν, καὶ ἐγύρισες πρὸς τὰ ὀπίσω;

113,6 Τὰ ὄρη, ὅτι ἐσκιρτήσατε ὡσεὶ 6 Διατὶ σεῖς, ὄρη τοῦ Σινᾶ, ἐσκιρτήσατε ὡσὰν κριοὶ καὶ 6 Καὶ διατὶ τὰ ὅρη ἀνεσκιρτήσατε σὰν κριοί; Καὶ σεῖς βουνὰ διατὶ
κριοί, καὶ οἱ βουνοὶ ὡς ἀρνία τὰ βουνὰ ὡσὰν ἀρνάκια προβάτων;

ἀνεπηδήσατε σὰν ἀρνία προβάτων;

προβάτων;
113,7

Ἀπὸ

προσώπου

Κυρίου 7 Ἔγιναν αὐτά, ἐπειδὴ ἐσημειώθη ἐκεῖ ἡ παρουσία 7 Ἐπεφάνη ὁ Θεὸς καὶ ἀπὸ τὸν φόβον τὸν ὁποῖον ἐμπνέει τὸ

ἐσαλεύθη ἡ γῆ, ἀπὸ προσώπου τοῦ Κυρίου. Ἐσείσθη ἡ γῆ μὲ τὴν ἐμφάνισίν τοῦ Θεοῦ πρόσωπον τοῦ Κυρίου ἐσαλεύθη ἀπὸ σεισμὸν μέγαν ἡ γῆ, ἀπὸ τὸ
τοῦ Ἰακώβ.

πρόσωπον τοῦ Θεοῦ Ἰακώβ,

113,8 τοῦ στρέψαντος τὴν πέτραν 8 Αὐτοῦ, ὁ ὁποῖος μετέβαλε τὸν ξηρὸν βράχον εἰς 8 ὁ ὁποῖος μετέστρεψε καὶ μετέβαλε τὴν σκληρὰν καὶ ξηρὰν πέτραν
εἰς

λίμνας

ὑδάτων

καὶ

ἀκρότομον εἰς πηγὰς ὑδάτων.

τὴν λίμνας ὑδάτων καὶ τὸν ἀπότομον σκληρὸν γρανίτην εἰς λίμνας γεμάτας ἀπὸ ὕδατα καὶ τὸν συμπαγῆ καὶ ἀπότομον
εἰς πηγὰς ὑδάτων.

γρανίτην εἰς πηγὰς ὑδάτων.
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τοῦ Θεοῦ Ἰακὼβ

113,9 Μὴ ἡμῖν, Κύριε, μὴ ἡμῖν, ἀλλ' 9 Ἔγιναν αὐτὰ πρὸς χάριν ἡμῶν. Ὅμως ὀχι πρὸς 9 Ὅπως δὲ τότε θαυμαστὴ ὑπῆρξεν ἡ παρέμβασίς σου, οὕτω καὶ τώρα
ἢ τῷ ὀνόματί σου δὸς δόξαν ἐπὶ τῷ ἡμᾶς, Κύριε, ὄχι πρὸς ἡμᾶς, ἀλλὰ εἰς τὸ πάντιμον ἂς λάμψῃ ἡ ἐπιφάνεά σου. Ὄχι εἰς ἠμᾶς τοὺς εὐτελεῖς καὶ ἀναξίους,
ἐλέει σου καὶ τῇ ἀλήθείᾳ σου,

Ὄνομά σου δῶσε δόξαν. Εἰς σὲ καὶ μόνον πρέπει ἡ Κύριε· ὄχι εἰς ἠμᾶς, ἀλλὰ εἰς τὸ ὄνομά σου δὸς τὴν δόξαν. Δοξάσθητι,
δόξα διὰ τὴν πολλὴν εὐσπλαγχνίαν σου, ποὺ ἔδειξες Κύριε, διὰ τοῦ ἐλέους τὸ ὁποῖον θὰ δείξῃς οἰκτείρων ἡμᾶς τοὺς
καὶ δεικνύεις πρὸς ἡμᾶς, καὶ διὰ τὴν ἀλήθειαν, τὴν ἀναξίους, καὶ διὰ τῆς ἀληθείας σου, ἡ ὁποία θὰ καταδειχθῇ ἐν τῇ
ὁποίαν μᾶς φανερώνεις.

τηρήσει τῶν ἐπαγγελιῶν σου.

113,10 μήποτε εἴπωσι τὰ ἔθνη· ποῦ 10 Σῶζε μας πάντοτε σύμφωνα μὲ τὴν ὑπόσχεσίν σου, 10 Μὴ τύχη καὶ εἴπουν οἱ ἐθνικοί, ὅταν θὰ μᾶς ἴδουν ἀπροστατεύτους
ἐστιν ὁ Θεὸς αὐτῶν;

διὰ

νὰ

μὴ

καταστραφῶμεν

καὶ

εἴπουν

τὰ καὶ ἐγκαταλελειμμένους· Ποῦ εἶναι ὁ Θεός των; Διατὶ δὲν φαίνεται

εἰδωλολατρικὰ ἔθνη: Ποῦ εἶναι, λοιπόν, ὁ Θεός των;

πουθενά, ὅπως βοηθήσῃ αὐτούς;

113,11 Ὁ δὲ Θεὸς ἡμῶν ἐν τῷ 11 Καὶ ὅμως ὁ Θεός μας ὑπάρχει παντού, εἰς τὸν 11 Ὁ Θεός μας ὅμως τόσον εἰς τὸν οὐρανόν, ὅσον καὶ εἰς τὴν γῆν, ὅλα
οὐρανῷ καὶ ἐν τῇ γῇ πάντα, ὅσα οὐρανὸν καὶ εἰς τὴν γῆν, καὶ ὅλα τὰ ἔργα, τὰ ὁποῖα ὅσα ἠθέλησε τὰ ἔκαμε καὶ τίποτε δὲν παρουσιάσθη ἀδύνατον εἰς τὴν
ἠθέλησεν, ἐποίησε.

ἠθέλησε καὶ θέλει, ἔπραξε καὶ πράττει.

113,12 Τὰ εἴδωλα τῶν ἐθνῶν, 12
ἀργύριον

καὶ

χρυσίον,

χειρῶν ἀνθρώπων·

Ἀντιθέτως

τὰ

εἴδωλα

τῶν

δύναμίν του.
ἐθνῶν

εἶναι 12 Ἀντιθέτως τὰ εἴδωλα, ποὺ λατρεύουν οἱ ἐθνικοί, εἶναι μὲν ἀργυρᾶ

ἔργα κατασκευασμένα ἀπὸ ἄργυρον καὶ χρυσόν, ἔργα καὶ χρυσᾶ, ἀλλὰ δὲν παύουν νὰ εἶναι μέταλλα ἄψυχα, τὰ ὁποῖα
ἀνθρωπίνων χειρῶν,

κατειργάσθησαν καὶ προσέδωκαν εἰς αὐτὰ τὴν μορφὴν τῶν εἰδώλων
ἀνθρώπιναι χεῖρες.

113,13

στόμα

ἔχουσι

καὶ

οὐ 13 ποὺ ἔχουν στόμα ἄλλα δὲν ἠμποροῦν

νὰ 13 Στόμα ἔχουν, ἀλλὰ μὴ περιμένῃς νὰ ὁμιλήσουν καὶ νὰ ἐκφράσουν

λαλήσουσιν, ὀφθαλμοὺς ἔχουσι ὁμιλήσουν, ἔχουν ὀφθαλμοὺς καὶ δὲν ἠμποροῦν νὰ τὸ θέλημά των· μάτια ἔχουν, ἀλλὰ δὲν βλέπουν διόλου.
καὶ οὐκ ὄψονται,
113,14

ὦτα

ἴδουν,

ἔχουσι

καὶ

οὐκ 14 ἔχουν αὐτιὰ ἀλλὰ δὲν ἀκούουν, ἔχουν ρῖνας καὶ 14 Ἔχουν αὐτιά, ἀλλὰ δὲν θὰ ἀκούσουν, ρῖνας ἔχουν, ἀλλὰ δὲν θὰ

ἀκούσονται, ρῖνας ἔχουσι καὶ οὐκ δὲν ἠμποροῦν νὰ ὀσφρανθοῦν.

αἰσθανθοῦν τὴν μυρωδιὰ τοῦ λιβάνου ἢ τῆς κνίσης τῶν θυσιαζομένων

ὀσφρανθήσονται,

πρὸ αὐτῶν ζώων.

113,15

χεῖρας

ἔχουσι

καὶ

οὐ 15 Ἔχουν χέρια, ἀλλὰ δὲν δύνανται νὰ ψηλαφήσουν, 15 Ἔχουν χεῖρας, ἀλλὰ ποτὲ δὲν θὰ ἠμπορέσουν μὲ αὐτὰς νὰ ἐγγίσουν

ψηλαφήσουσι, πόδας ἔχουσι καὶ ἔχουν πόδια, χωρὶς καὶ νὰ ἠμποροῦν νὰ βαδίσουν, τινα ἢ νὰ τὸν ψηλαφήσουν· ἔχουν πόδας, ἀλλὰ δὲν θὰ περιπατήσουν,
περιπατήσουσιν,

οὐ οὔτε δύνανται νὰ ἀρθρώσουν λέξιν ἀπὸ τοὺς οὔτε θὰ σπεύσουν πρὸς βοήθειαν τῶν ἐπικαλουμένων αὐτούς. Δὲν θὰ

φωνήσουσιν ἐν τῷ λάρυγγι αὐτῶν. λάρυγγας αὐτῶν.

φωνάξουν μὲ τὸν λάρυγγά των, διὰ νὰ διδάξουν ἢ παραμυθήσουν ἢ
καὶ ἀπειλήσουν τοὺς λάτρεις των.

113,16 Ὅμοιοι αὐτοῖς γένοιντο οἱ 16 Ὅμοιοι μὲ τὰ εἴδωλα αὐτά, τὰ νεκρὰ καὶ τὰ ἄψυχα, 16 Ὅμοιοι πρὸς τοὺς ἀψύχους καὶ ἀσυναισθήτους τούτους θεοὺς θὰ
ποιοῦντες αὐτὰ καὶ πάντες οἱ ἂς γίνουν καὶ ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι τὰ κατασκευάζουν καὶ γίνουν καὶ ὅσοι κατασκευάζουν τὰ εἴδωλά των, καθὼς καὶ ὅλοι ὅσοι
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οὐ

πεποιθότες ἐπ' αὐτοῖς.

ὅλοι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι πιστεύουν εἰς αὐτά.

στηρίζουν τὴν πεποίθησιν καὶ ἐλπίδα των εἰς αὐτούς. Εἰς ἠθικὴν
ἀναισθησίαν θὰ καταλήξουν καὶ αὐτοὶ καὶ θὰ καταντήσουν νὰ γίνουν
αἰχμάλωτοι τῆς ματαιότητος, δουλεύοντες εἰς τὴν ὕλην καὶ εἰς ψευδῆ
ὄνειρα καὶ φαντασίας.

113,17 Οἶκος Ἰσραὴλ ἤλπισεν ἐπὶ 17 Ὁ δὲ ἰσραηλιτικὸς λαὸς ἤλπισεν ἀπ' ἀρχῆς καὶ θὰ 17 Ὁ οἶκος τοῦ Ἰσραὴλ ἀνέκαθεν ἤλπισεν εἰς τὸν Κύριον· αὐτὸς εἶναι ὁ
Κύριον· βοηθὸς καὶ ὑπερασπιστὴς ἐλπίζῃ εἰς τὸν Κύριον, διότι αὐτὸς εἶναι βοηθὸς εἰς τὰς βοηθὸς καὶ ὑπερασπιστής των.
αὐτῶν ἐστιν.

ἀνάγκας του, ὑπερασπιστὴς εἰς τοὺς διαφόρους
κινδύνους, ποὺ τὸν ἀπειλοῦν.

113,18 Οἶκος Ἀαρὼν ἤλπισεν ἐπὶ 18 Ὁ ἱερατικὸς οἶκος τοῦ Ἀαρὼν ἤλπισε καὶ ἐλπίζει 18 Οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἀαρών, ὁλόκληρον τὸ ἱερατικὸν γένος τοῦ Ἰσραήλ,
Κύριον· βοηθὸς καὶ ὑπερασπιστὴς πρὸς τὸν Κύριον. Βοηθὸς καὶ ὑπερασπιστὴς αὐτῶν ἤλπισαν εἰς τὸν Κύριον· αὐτὸς εἶναι ὁ βοηθὸς καὶ ὑπερασπιστής των.
αὐτῶν ἐστιν.

εἶναι ὁ ἀληθινὸς Θεός.

113,19 Οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον 19 Οἱ προσήλυτοι ἀπὸ τὰ διάφορα εἰδωλολατρικὰ 19 Οἱ ἐκ τῶν ἐθνικῶν γνωρίσαντες τὸν ἀληθινὸν Θέον καὶ φοβούμενοι
ἤλπισαν ἐπὶ Κύριον· βοηθὸς καὶ ἔθνη, ποὺ σέβονται τὸν ἀληθινὸν Θεόν, ἤλπισαν καὶ αὐτὸν ἤλπισαν ἐπὶ Κύριον· καὶ δὲν διεψεύσθησαν εἰς τὰς ἐλπίδας των,
ὑπερασπιστὴς αὐτῶν ἐστιν.

ἐλπίζουν

εἰς

αὐτόν.

Διότι

εἶναι

βοηθὸς

καὶ διότι ἀπεδείχθη βοηθὸς καὶ ὑπερασπιστής των.

ὑπερασπιστής των.
113,20

Κύριος

μνησθεὶς

ἡμῶν 20 Ὁ Κύριος μᾶς ἐνθυμεῖται, μᾶς ἔχει πάντοτε πρὸ 20 Ὁ Κύριος δὲν μᾶς ἐλησμόνησεν, ἀλλ' ἐνθυμηθεὶς ἡμᾶς μᾶς

εὐλόγησεν ἡμᾶς, εὐλόγησε τὸν ὀφθαλμῶν, μᾶς ηὐλόγησε μὲ τὴν προστασίαν καὶ τὰ ηὐλόγησε πλουσίως· ηὐλόγησε τοὺς ἀπογόνους τοῦ Ἰσραήλ· ηὐλόγησε
οἶκον Ἰσραήλ, εὐλόγησε τὸν οἶκον ἀγαθά του καὶ θὰ μᾶς εὐλογῇ. Θὰ εὐλογήσῃ τὴν τὸ ἱερατικὸν γένος, τὸ καταγόμενον ἀπὸ τὸν Ἀαρών·
Ἀαρών,

ἱερατικὴν οἰκογένειαν τοῦ Ἀαρών!

113,21

εὐλόγησε

τοὺς 21 Θὰ εὐλογήσῃ τοὺς προσηλύτους, οἱ ὁποῖοι τὸν 21 ηὐλόγησε τοὺς φοβουμένους τὸν Κύριον· ὅλους ἀνεξαιρέτως

φοβουμένους τὸν Κύριον, τοὺς σέβονται, τοὺς μικροὺς μαζῆ μὲ τοὺς μεγάλους.

ηὐλόγησεν, τόσον τοὺς μικροὺς εἴτε κατὰ τὴν ἡλικίαν εἴτε κατὰ τὴν

μικροὺς μετὰ τῶν μεγάλων.

δόξαν καὶ δύναμιν, ὅσον καὶ τοὺς μεγάλους.

113,22 Προσθείη Κύριος ἐφ' ὑμᾶς, 22 Εἴθε νὰ προσθέσῃ ὁ Κύριος εἰς σᾶς, εἰς σᾶς καὶ εἰς 22 Εἴθε νὰ προσθέση ὁ Κύριος ἐφ’ ὑμῶν καὶ ἐπὶ τῶν υἱῶν σας νέας
ἐφ' ὑμᾶς καὶ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς ὑμῶν. τὰ τέκνα σας νέας εὐλογίας.
113,23

Εὐλογημένοι

ὑμεῖς

εὐλογίας.

τῷ 23 Εἴθε νὰ εἷσθε σεῖς εὐλογημένοι παρὰ τοῦ Κυρίου 23 Εἴθε νὰ εἶσθε σεῖς εὐλογημένοι, πρὸς δόξαν καὶ ἔπαινον τοῦ Κυρίου,

καὶ τὴν γῆν.

σύμπαν, τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.

113,24 Ὁ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ τῷ 24 Ὁ ὑπεράνω τοῦ οὐρανοῦ τῶν ἀστέρων ὑπέρτατος 24 Ὁ ὑπέρτατος οὐρανὸς ὁ ὑπερκείμενος τοῦ οὐρανοῦ τῶν ἀστέρων,
Κυρίῳ, τὴν δὲ γῆν ἔδωκε τοῖς υἱοῖς οὐρανὸς ἀνήκει εἰς τὸν Κύριον ὡς ἰδικόν του κατ' εἶναι ἐνδιαίτημα καὶ κατοικία τοῦ Κυρίου, τὴν δὲ γῆν ἔδωκεν ὁ Κύριος
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Κυρίῳ τῷ ποιήσαντι τὸν οὐρανὸν καὶ εἰς δόξαν τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος ἐδημιούργησε τὸ ὁ ὁποῖος ἐποίησε τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.

τῶν ἀνθρώπων.

ἐξοχὴν

ἐνδιαίτημα·

τὴν

γῆν

ὅμως

ἔδωκεν

ὡς εἰς τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων ὡς κατοικητήριον κατὰ τὴν ἐξ αὐτῆς

κατοικίαν εἰς τοὺς ἀνθρώπους.

ὀλιγοχρόνιον διάβασίν των.

113,25 Οὐχ οἱ νεκροὶ αἰνέσουσί σε, 25 Βοήθησέ μας, Κύριε, νὰ ζήσωμεν εἰρηνικοὶ καὶ 25 Βοήθησέ μας, Κύριε, ἐφ' ὅσον ζῶμεν εἰς τὴν γῆν, διὰ νὰ ὑμνῶμεν
Κύριε,

οὐδὲ

πάντες

οἱ μακροχρόνιοι ἐδῶ εἰς τὴν γῆν, διὰ νὰ σε δοξάζωμεν, καὶ δοξάζωμεν τὸ ὄνομά σου. Δὲν θὰ σὲ ὑμνήσουν οἱ νεκροί, Κύριε,

καταβαίνοντες εἰς ᾅδου,

διότι οἱ νεκροὶ δὲν σὲ δοξάζουν, Κύριε. Αὐτοί, οἱ ὁποῖοι τῶν ὁποίων τὸ στόμα ἔκλεισε διὰ παντὸς καὶ αἱ χεῖρες δὲν εἶναι
κατεβαίνουν κάτω εἰς τὸ σκότος τοῦ ᾅδου, δὲν σὲ δυνατὸν
ἐνθυμοῦνται καὶ δὲν σὲ δοξολογοῦν.

113,26

ἀλλ'

ἡμεῖς

οἱ

νὰ

παίξουν

ὄργανον

καὶ

ψαλτήριον.

Οὔτε

θὰ

σὲ

δοξολογήσουν ὅσοι καταβαίνουν εἰς τὸν Ἅδην.

ζῶντες 26 Ἀλλὰ ἡμεῖς, ποὺ ζῶμεν, θὰ δοξολογήσωμεν τὸν 26 Ἀλλ ’ ἠμεῖς οἱ ζῶντες θὰ ὑμνοῦμεν τὸν Κύριον ἀπὸ τώρα, ἐνόσῳ

εὐλογήσομεν τὸν Κύριον ἀπὸ τοῦ Κύριον καθ' ὅλην τὴν ζωήν μας καὶ τώρα καὶ διὰ δὲ ζῶμεν ἡμεῖς, καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος θὰ τὸν ὑμνοῦμεν διὰ τῶν στομάτων
νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος.

τῶν ἀπογόνων μας εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

τῶν ἀπογόνων μας.

ΨΑΛΜΟΣ 114ος (ριδ΄)
Γιὰ νὰ δίνει ὁ Θεὸς εὐλογίες καὶ παρηγοριὰ στὰ δυστυχισμένα, φτωχὰ παιδάκια, γιὰ νὰ μὴν περιφρονοῦνται ἀπὸ τὰ παιδιὰ τῶν πλουσίων καὶ θλίβονται
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

114,1 Ηγάπησα, ὅτι εἰσακούσεται Ηγάπησα μὲ ὅλην μου τὴν καρδιὰ τὸν Κύριον, διότι Ηγάπησα τὸν Κύριον, διότι καὶ τώρα καὶ εἰς τὸ μέλλον θὰ εἰσακούσῃ
Κύριος τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς ἔκαμε δεκτὴν καὶ θὰ κάμνῃ καὶ εἰς τὸ μέλλον δεκτὴν τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου.
μου,

τὴν θερμὴν προσευχήν μου.

114,2 ὅτι ἔκλινε τὸ οὖς αὐτοῦ 2 Διότι ἔκλινε τὸ αὐτί του πρὸς ἐμέ, καὶ ἐγὼ θὰ τὸν 2 Διότι ηὐδόκησε νὰ κλίνῃ εἰς ἐμὲ εὐμενὲς τὸ οὖς αὐτοῦ· ὅθεν καὶ ἐγὼ
ἐμοί, καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις μου ἐπικαλοῦμαι εἰς ὅλας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου.

θὰ τὸν ἐπικαλοῦμαι καθ’ ὅλας τὰς ἡμέρας μου, ἐφ’ ὅσον θὰ ζῶ.

ἐπικαλέσομαι.
114,3

Περιέσχον

με

ὠδῖνες 3 Θανάσιμοι πόνοι καὶ ἀγωνίαι θανάτου μὲ ἔχουν 3 Μὲ ἐκύκλωσαν ἀγωνιώδεις φόβοι θανάτου, κίνδυνοι ἐπαπειλοῦντες

θανάτου, κίνδυνοι ᾅδου εὕροσάν περικυκλώσει. Φοβεροὶ κίνδυνοι μὲ εὑρῆκαν, οἱ ὁποῖοι νὰ μὲ στείλουν εἰς τὸν Ἅδην μὲ εὗρον θλῖψιν καὶ ὀδύνην συνήντησα.
με· θλῖψιν καὶ ὀδύνην εὗρον,

ἀπειλοῦν νὰ μὲ κρημνίσουν εἰς τὸν ᾅδην. Θλῖψιν καὶ
ὀδύνην συνήντησα εἰς τὴν πορείαν τῆς ζωῆς μου.

καὶ

τὸ

ὄνομά

Κυρίου 4 Ὑπὸ τὸ κράτος τῶν ἀγωνιωδῶν αὐτῶν περιστάσεων 4 Καὶ ἐν μέσῳ τῶν κινδύνων τούτων ποὺ ἠπείλουν τὴν ζωήν μου,

ἐπεκαλεσάμην· ὦ Κύριε, ρῦσαι ἐπεκαλέσθην διὰ τῆς προσευχῆς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἐπεκαλέσθην τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου καὶ εἶπον: Ὦ Κύριε, γλύτωσε τὴν
τὴν ψυχήν μου.

καὶ εἶπα: Ὦ Κύριε, σῶσε τὴν ζωήν μου ἀπὸ τοὺς ζωὴν καὶ τὴν ψυχήν μου ἀπὸ τοὺς κινδύνους καὶ τὰς στενοχωρίας της.
τρομεροὺς κινδύνους.
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114,4

114,5 Ἐλεήμων ὁ Κύριος καὶ 5 Ὁ Κύριος εἶναι εὔσπλαγχνος καὶ δίκαιος. Αὐτὸς 5 Εἶναι ἐλεήμων ὁ Κύριος καὶ δίκαιος, δι' αὐτὸ δὲ καὶ εὐσπλαγχνίζεται
δίκαιος, καὶ ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐλεεῖ.

στέλλει πλούσια τὰ ἐλέη του πρὸς ἡμᾶς.

τοὺς ἐπικαλουμένους αὐτόν, καὶ θέλει νὰ βλέπῃ τὸ δίκαιον
θριαμβεῦον. Μολονότι δὲ ἡ δικαιοσύνη του ἀπαιτεῖ τὴν τιμωρίαν μας,
τὸ ἔλεός του νικᾷ καὶ ὁ Θεὸς μᾶς ἐλεεῖ.

114,6 Φυλάσσων τὰ νήπια ὁ 6 Ὁ Κύριος φυλάσσει τὰ νήπια, τοὺς ἀδυνάτους, τοὺς 6 Φυλάσσει ὁ Κύριος τοὺς ταπεινοὺς καὶ ἀκάκους καὶ ἀπονηρεύτους, οἱ
Κύριος· ἐταπεινώθην καὶ ἔσωσέ ἀκάκους καὶ ἀδόλους κατὰ τὴν καρδίαν ἀνθρώπους. ὁποῖοι μόνοι των δὲν δύνανται νὰ προστατεύσουν ἑαυτούς, σὰν τὰ
με.

Ἐγὼ ἐταπεινώθην ὡς ἕνα νήπιον ἐνώπιόν του καὶ ὁ νήπια. Ἐταπεινώθην καὶ ἐγὼ καὶ ἔγινα ὡς νήπιον καὶ μὲ ἔσωσε.
Κύριος διὰ τὴν ταπείνωσίν μου αὐτὴν μὲ ἔσωσε.

114,7 Ἐπίστρεψον, ψυχή μου, εἰς 7 Ὦ ψυχή μου, σύνελθε ἀπὸ τὴν ταραχὴν καὶ ἀτονίαν, 7 Σύνελθε εἰς ἑαυτήν, ὦ ψυχή μου· ἀνάλαβε ἐκ τῆς καταπτώσεώς σου
τὴν ἀνάπαυσίν σου, ὅτι Κύριος εἰς τὴν ὁποίαν ἔχεις περιπέσει. Ξαναγύρισε εἰς τὴν καὶ ἐπάνελθε νὰ ἀπολαύσῃς τὴν ἀνάπαυσιν τῆς θείας προστασίας.
εὐηργέτησέ σε,

προτέραν σου ἀνάπαυσιν καὶ εἰρήνην, διότι ὁ Κύριος Παῦσε νὰ ἀδημονῇς καὶ νὰ θρηνῇς, διότι ὁ Κύριος σὲ εὐηργέτησε.
σὲ ἔχει πλέον εὐεργετήσει.

114,8 ὅτι ἐξείλατο τὴν ψυχήν μου 8 Πράγματι ὁ Κύριος ἐγλύτωσε τὴν ζωήν μου ἀπὸ τὸν 8 Διότι ἀπηλευθέρωσε τὴν ψυχήν μου ἀπὸ τὸν τρομερὸν κίνδυνον τοῦ
ἐκ θανάτου, τοὺς ὀφθαλμούς θάνατον, τοὺς ὀφθαλμούς μου τοὺς ἀπήλλαξεν ἀπὸ θανάτου, ποὺ ἀντιμετώπισα, ἐσφόγγισε τοὺς ὀφθαλμούς μου ἀπὸ τὰ
μου

ἀπὸ

δακρύων

καὶ

τοὺς τὰ δάκρυα καὶ τοὺς πόδας μου τοὺς διεφύλαξεν ἀπὸ δάκρυα, καὶ ἐπρόλαβε τοὺς πόδας μου ἀπὸ τοῦ νὰ ὀλισθήσουν καὶ

πόδας μου ἀπὸ ὀλισθήματος.
114,9

Εὐαρεστήσω

ὀλισθήματα.

σκοντάψουν.

ἐνώπιον 9 Διὰ τοῦτο, ἐφ' ὅσον θὰ ζῶ, ἐφ' ὅσον θὰ ὑπάρχω εἰς 9 Δι’ αὐτὸ καὶ ἐγὼ λυτρωθεῖς ἐκ τοῦ θανάτου θὰ διάγω ἐν τῇ χώρᾳ τῶν

Κυρίου ἐν χώρᾳ ζώντων.

τὴν γῆν τῶν ζώντων ἀνθρώπων, θὰ προσπαθῶ νὰ ζώντων, ὅπου ὁ Κύριος μὲ διετήρησε, ζωὴν εὐάρεστον καὶ εὐγνώμονα
πράττω πάντοτε τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον Κυρίου.

εἰς αὐτόν.

ΨΑΛΜΟΣ 115ος (ριε΄)
Γιὰ νὰ θεραπεύσει ὁ Θεὸς τὸ φοβερὸ πάθος τοῦ ψεύδους
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

115,1 Επίστευσα, διὸ ἐλάλησα· Επίστευσα εἰς τὸν Θεόν, καί, φωτιζόμενος ἀπὸ αὐτὴν Επίστευσα εἰς τὸν Θεόν, δι' αὐτὸ δὲ καὶ ἐξεδήλωσα δι’ ὁμολογίας τοῦ
τὴν πίστιν, ὡμίλησα τὴν ἀλήθειαν καὶ εἶπα· ἐξ αἰτίας στόματός μου τὴν πλημμυροῦσαν τὴν καρδίαν μου πίστιν καὶ
τῶν πολλῶν θλίψεων ἐταπεινώθηκα πάρα πολύ.

ἐμπιστοσύνην πρὸς αὐτόν. Ἰδοὺ δὲ τί εἶπον· Ἐγὼ ἀπὸ τοὺς σφοδροὺς
πειρασμοὺς περιῆλθον εἰς πολλὴν ταπείνωσιν καὶ ἐξευτελισμόν.

115,2 Ἐγὼ δὲ εἶπα ἐν τῇ ἐκστάσει 2 Ἐγὼ δὲ εἰς κατάστασιν ἐκστάσεως καὶ ἀναταραχῆς 2 Εἰς τὴν ψυχικὴν δὲ ἔκστασιν καὶ ἀναισθησίαν, τὴν ὁποίαν μοῦ
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ἐγὼ δὲ ἐταπεινώθην σφόδρα.

μου· πᾶς ἄνθρωπος ψεύστης.

εὑρισκόμενος εἶπα· Κάθε ἄνθρωπος εἶναι ψεύστης· εἰς προεκάλεσαν τὰ πολλὰ δεινά, εἶπα ὁ ταλαίπωρος ἐγώ· Πᾶς ἄνθρωπος
αὐτόν, λοιπόν, θὰ στηριχθῶ ἢ εἰς τὸν παντοδύναμον εἶναι ψεύστης, ὕπαρξις ἄστατος καὶ σαθρά. Εἰς ἀνθρώπους λοιπὸν θὰ
καὶ ἀληθινὸν Θεόν;

στηριχθῶ, καὶ ἀπὸ αὐτοὺς θὰ ἐλπίσω;

115,3 Τί ἀνταποδώσω τῷ Κυρίῳ 3 Τί ἀνταποδώσω εἰς τὸν Κύριον δι' ὅλας τὰς 3 Εἰς τὸν Θεὸν προσέφυγα καὶ ἐπροστατεύθην. Τί νὰ ἀνταποδώσω εἰς
περ' πάντων, ὧν ἀνταπέδωκέ εὐεργεσίας τὰς ὁποίας ἔχει κάμει πρὸς ἐμέ;

τὸν Κύριον δι’ ἅλα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰς προστασίας, τὰς ὁποίας ὡς νὰ

μοι;

μοῦ τὰς ἐχρεώστει πλουσίους ἔδωκεν εἰς ἐμέ;

115,4

Ποτήριον

σωτηρίου 4 Θὰ πάρω καὶ θὰ πιῶ οἶνον ἀπὸ τὸ ποτήριον τῆς 4 Κατὰ τὴν εἰρηνικὴν θυσίαν, ποὺ θὰ τοῦ προσφέρω ἐπὶ τῇ διασώσει

λήψομαι καὶ τὸ ὄνομα Κυρίου εἰρηνικῆς

θυσίας,

ἐπικαλέσομαι.

μου,

σωτηρίαν

ποὺ

καὶ

τοῦ

προσφέρω

πλήρης

διὰ

τὴν μου, θὰ λάβω ποτήριον εὐχαριστίας καὶ πλήρης εὐγνωμοσύνης θὰ

εὐγνωμοσύνης

θὰ ἐπικαλεσθῶ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου.

ἀναφέρω καὶ θὰ ἐπικαλεσθῶ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου.
115,5 Τὰς εὐχάς μου τῷ Κυρίῳ 5 Τὰ τάματα, τὰ ὁποῖα ἔχω κάμει, θὰ τὰ ἀποδώσω 5 Τὰς θυσίας ποὺ ἔταξα καὶ ὑπεσχεθην εἰς τὸν Κύριον, θὰ ἐκτελέσω
ἀποδώσω ἐναντίον παντὸς τοῦ πρὸς τὸν Κύριον ἔμπροσθεν ὅλου τοῦ λαοῦ.

καὶ θὰ τοῦ τὰς προσφέρω δημοσία καὶ πανηγυρικῶς ἔμπροσθεν ὅλου

λαοῦ αὐτοῦ.

τοῦ λαοῦ του.

115,6 Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ 6
θάνατος τῶν ὁσίων αὐτοῦ.

Τιμᾷ

ὁ

Θεός,

βραβεύει

καὶ

δοξάζει

τοὺς 6 Λογαριάζει πολὺ ὁ Κύριος τὸν θάνατον τῶν ἀφωσιωμένων εἰς αὐτὸν

ἀφωσιωμένους εἰς αὐτόν, ὅταν μάλιστα ἀποθνήσκουν καὶ στεφανώνει δι' ἀνυπολογίστων τιμῶν τοὺς ἀποθνήσκοντας διὰ
διὰ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν δόξαν του.

τὴν ἀγάπην του.

115,7 Ὦ Κύριε, ἐγὼ δοῦλος σός, 7 Ὦ Κύριε, ἐγὼ εἶμαι δοῦλος ἰδικός σου, εἶμαι δοῦλος 7 Ὦ Κύριε, καὶ ἐγὼ εἶμαι δοῦλος σου· καὶ ἐγὼ εἶμαι δοῦλος ἰδικός σου
ἐγὼ δοῦλος σὸς καὶ υἱὸς τῆς ἰδικός σου, παιδὶ τῆς δούλης σου. Σὺ ἔθραυσες τὶς καὶ εἶμαι υἱὸς τῆς δούλης σου, ἡ ὁποία ὑπὸ τὴν στέγην σου, ὡς
παιδίσκης σου. Διέρρηξας τοὺς ἁλυσίδες τῶν μεγάλων καὶ πολλῶν δεινῶν μου, ἐξ ἀνήκοντα ἐξ ὁλοκλήρου εἰς σέ, μὲ ἐγέννησε. Ἔσπασας τὰς ἁλύσεις καὶ
δεσμούς μου,

αἰτίας τῶν ὁποίων ἐκινδύνευα νὰ ἀποθάνω.

τὰ δεσμὰ τῶν δεινῶν, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἐκινδύνευον νὰ ἀποθάνω.

115,8 σοὶ θύσω θυσίαν αἰνέσεως 8 Εἰς σὲ λοιπὸν θὰ προσφέρω θυσίαν δοξολογίας διὰ 8 Εἰς σὲ λοιπὸν καὶ ἐγὼ τώρα θὰ προσφέρω θυσίαν αἰνέσεως καὶ
καὶ

ἐν

ὀνόματι

ἐπικαλέσομαι.

Κυρίου τὴν διάσωσίν μου καὶ τὸ Ὄνομά σου τὸ σεβαστὸν πλήρης εὐγνωμοσύνης θὰ σὲ ἐπικαλεσθῶ, ὅταν θὰ ὑψώνω εὐλαβῶς τὸ
ἐπικαλοῦμαι καὶ θὰ ἐπικαλοῦμαι.

ποτήριον διὰ νὰ ἐκφράσω τὰς εὐχαριστίας μου εἰς τὸ ὄνομά σου.

ἀποδώσω ἐναντίον παντὸς τοῦ ἐγὼ δημοσίᾳ, ἐνώπιον ὅλου τοῦ λαοῦ του,

ἐπεκαλούμην τὴν βοήθειάν του, θὰ τὰ ἐκτελέσω ἐπακριβῶς ὡς χρέος

λαοῦ αὐτοῦ,

ἱερὸν ἐνώπιον ὅλου τοῦ λαοῦ του,

115,10 ἐν αὐλαῖς οἴκου Κυρίου, ἐν 10 ἐκεῖ, εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ ναοῦ τοῦ Κυρίου ἐντὸς τῆς 10 προσφέρων τὰς θυσίας ποὺ ἔταξα εἰς τὰς ἱερὰς αὐλὰς τοῦ οἴκου τοῦ
μέσῳ σου, Ἱερουσαλήμ.

ἁγίας πόλεως Ἱερουσαλήμ.

Κυρίου, ἐν τῷ ναῷ, ὅστις ἔχει ἀνεγερθῇ εἰς τὸ κέντρον σου, ὦ
Ἱερουσαλήμ.
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115,9 Τὰς εὐχάς μου τῷ Κυρίῳ 9 Τὰ τάματά μου πρὸς τὸν Κύριον θὰ τὰ ἐκπληρώσω 9 Τὰ ὅσα ὑπεσχέθην ταξίματα εἰς τὸν Κύριον, ὅταν κινδυνεύων

ΨΑΛΜΟΣ 116ος (ριστ΄)
Γιὰ νὰ διατηροῦν ἀγάπη καὶ ὁμόνοια οἱ οἰκογένειες καὶ νὰ δοξολογοῦν τὸ Θεό
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

116,1 Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, πάντα Δοξολογεῖτε τὸν Κύριον ὅλα τὰ ἔθνη τῆς γῆς, Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ὅλα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτὸν πάντες οἱ λαοί,
τὰ

ἔθνη,

ἐπαινέσατε

αὐτόν, ἐπαινέσατέ τον ὅλοι οἱ λαοί.

ὑμνοῦντες τὸ μεγαλεῖον του καὶ τὴν ἄπειρον δόξαν του.

πάντες οἱ λαοί,
116,2 ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος 2 Ὑμνολογήσατέ τον, διότι τὸ ἔλεός του ἐδείχθη 2 Ὑμνήσατέ τον, διότι τὸ ἔλεος του ἐδείχθη πρὸς ἡμᾶς μέγα καὶ
αὐτοῦ ἐφ' ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια πρὸς ἡμᾶς μέγα καὶ ἀκατανίκητον, ἡ δὲ φιλαλήθειά κραταιόν, κατανικῆσαν κάθε ἐμπόδιον καὶ αὐτὸ ἀκόμη τὸ πλῆθος τῶν
τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα.

του καὶ ἡ ἀξιοπιστία εἰς τὰς ὑποσχέσεις του ἁμαρτιῶν μας. Καὶ ἐλεήσας ἠμᾶς ὁ Κύριος ἀπεδείχθη πιστὸς εἰς τὰς
παραμένει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ὑποσχέσεις αὐτοῦ καὶ διὰ τῆς ἐπαληθεὐσεως τούτων ἡ ἀλήθεια τοῦ
Κυρίου παραμένει ἀδιάψευατος καὶ ὑπερύμνητος εἰς τοὺς αἰῶνας.

ΨΑΛΜΟΣ 117ος (ριζ΄)
Γιὰ νὰ ταπεινώσει ὁ Θεὸς τοὺς βαρβάρους, ὅταν κυκλώνουν τὸ χωριὸ καὶ τὸ ἀπειλοῦν, καὶ νὰ ἀνατρέψει τὶς κακὲς διαθέσεις τους
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

117,1 Εξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι Δοξολογεῖτε συνεχῶς καὶ εὐχαριστεῖτε τὸν Κύριον, Δοξολογήσατε καὶ εὐχαριστήσατε τὸν Κύριον, διότι εἶναι ἀγαθός, διότι
ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος διότι
αὐτοῦ.

εἶναι

πανάγαθος,

διότι

αἰώνιον

πλουσιόδωρον εἶναι τὸ ἔλεός του.

καὶ πάντοτε καὶ διαρκῶς ἐλεεῖ καὶ ἡ εὐσπλαγχνία του εἶναι ἀστείρευτος
πηγὴ ἐλέους, ὥστε τὸ ἔλεός του να μένῃ ἀνεξάντλητον εἰς τὸν αἰῶνα.

117,2 Εἰπάτω δὴ οἶκος Ἰσραὴλ ὅτι 2 Ἂς διακηρύξῃ ὅλος ὁ ἰσραηλιτικὸς λαός, ὅτι εἶναι 2 Ἂς εἴπῃ λοιπὸν καὶ ἂς διακηρύξῃ ὁ οἶκος τοῦ Ἰσραήλ, ὅλοι γενικῶς οἱ
ἀγαθός. Ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ πανάγαθος, διότι εἶναι αἰώνιον καὶ πλουσιόδωρον Ἰσραηλῖται, ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ἀγαθός, διότι τὸ ἔλεός του εἶναι
ἔλεος αὐτοῦ·

τὸ ἔλεός του.

ἀστείρευτον καὶ μένει εἰς τὸν αἰῶνα.

117,3 εἰπάτω δὴ οἶκος Ἀαρὼν ὅτι 3 Ἂς διαλαλήσῃ τὸ ἱερατικὸν γένος τοῦ Ἀαρών, ὅτι 3 Ἂς εἴπῃ τώρα καὶ τὸ ἀπὸ τοῶ Ἀαρὼν καταγόμενον ἱερατικὸν γένος,
ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος εἶναι πανάγαθος, ὅτι αἰώνιον καὶ πλουσιόδωρον ὅτι ὁ Κύριος εἶναι ἀγαθός, διότι τὸ ἔλεός του παραμένει αἰώνιον.
εἶναι τὸ ἔλεός του.

117,4 εἰπάτωσαν δὴ πάντες οἱ 4 Ἂς διαλαλήσουν, λοιπόν, ὅλοι ὅσοι εὐλαβοῦνται 4 Ἂς διακηρύξουν καὶ ἂς τὸ φωνάξουν ὅλοι οἱ ἐξ ἐθνῶν προσήλυτοι,
φοβούμενοι

τὸν

Κύριον

ὅτι τὸν Κύριον, οἱ προσήλυτοι ἐκ τῶν ἐθνῶν, ὅτι ὁ ὅσοι φοβοῦνται τὸν Κύριον, ὅτι εἶναι ἀγαθός, διότι δὲν παύει ποτὲ ἀπὸ

ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος Κύριος

εἶναι

πανάγαθος,

ὅτι

αἰώνιον

καὶ τοῦ να ἐλεῇ διὰ μέσου πάντων τῶν αἰώνων.
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αὐτοῦ·

αὐτοῦ.

πλουσιόδωρον εἶναι τὸ ἔλεός του.

117,5 Ἐκ θλίψεως ἐπεκαλεσάμην 5

Ὅταν

εὑρισκόμην

εἰς

μεγάλην

θλῖψιν, 5 Ἐκ μέσου τῆς κυκλωσάσης μὲ θλίψεως ἐπεκαλέσθην τὸν Κύριον καὶ

τὸν Κύριον, καὶ ἑπήκουσέ μου εἰς παρεκάλεσα τὸν Κύριον καὶ ὁ Κύριος ἔκαμε δεκτὴν ἑπήκουσε τῆς προσευχῆς μου καὶ ἐκ τῆς στενοχώρίας μου μὲ
πλατυσμόν.

τὴν προσευχήν μου καί μοῦ ἔστειλεν ἄνεσιν.

ὠδήγησεν εἰς εὐρυχωρίαν καὶ ἀνακούφισιν.

117,6 Κύριος ἐμοὶ βοηθός, καὶ οὐ 6 Ὅταν ὁ Κύριος εἶναι βοηθὸς καὶ συμπαραστάτης 6 Ὁ Κύριος ἐγένετο εἰς ἐμὲ βοηθὸς καὶ δὲν θὰ φοβηθῶ τί θὰ μοῦ κάμῃ
φοβηθήσομαι

τί

ποιήσει

ἄνθρωπος.

μοι μου, δὲν θὰ φοβηθῶ ποτὲ ἀπὸ τὰς ἀπειλὰς καὶ τὰς οἰοσδήποτε ἄνθρωπος.
κακότητας τοῦ οἰουδήποτε ἀνθρώπου.

117,7 Κύριος ἐμοὶ βοηθός, κἀγὼ 7 Ὁ Κύριος εἶναι ὁ παντοδύναμος βοηθός μου, διὰ 7 Ὃ Κύριος εἶναι βοηθὸς καὶ σύμμαχός μου, δι’ αὐτὸ δὲ καὶ ἐγὼ θὰ ἴδω
ἐπόψομαι τοὺς ἐχθρούς μου.

τοῦτο καὶ θὰ ἴδω ταπεινωμένους πρὸ τῶν ποδῶν τοὺς
μου τοὺς ἐχθρούς μου.

117,8

Ἀγαθὸν

Κύριον

ἢ

πεποιθέναι
πεποιθέναι

ἄνθρωπον·

ἐπὶ 8

Εἶναι

ἐχθρούς

μου

πρὸ

τῶν

ποδῶν

μου

ἡττημένους

καὶ

κατησχυμμένους.

ἀσυγκρίτως

προτιμότερον

καὶ 8 Ἀσυγκρίτως καλύτερον καὶ ἀσφαλέστερον νὰ στηρίζῃ τις τὴν ἐλπίδα

ἐπ' ἐπωφελέστερον νὰ ἔχῃ κανεὶς στηριγμένην τὴν καὶ πεποίθησή του εἰς τὸν Κύριον, παρὰ νὰ βασίζεται εἰς τὴν βοήθειαν
πεποίθησίν του εἰς τὸν Κύριον ἢ νὰ ἐμπιστεύεται καὶ συμμαχίαν ἀνθρώπου.
τὸν ἑαυτόν του εἰς τοὺς ἀνθρώπους.

117,9 ἀγαθὸν ἐλπίζειν ἐπὶ Κύριον 9 Προτιμότερον καὶ ἐπωφελέστερον εἶναι νὰ ἐλπίζῃ 9 Εἶναι ἀσυγκρίτως προτιμότερον νὰ ἐλπίῃ τις εἰς τὸν Κύριον, παρὰ νὰ
ἢ ἐλπίζειν ἐπ' ἄρχουσι.

κανεὶς εἰς τὸν Κύριον, παρὰ νὰ ἐλπίζῃ εἰς τὴν ἐλπίζῃ εἰς ἄρχοντας καὶ ἡγεμόνας.
βοήθειαν τῶν ἀρχόντων.

117,10 Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν 10 Ὅλα τὰ γύρω ἔθνη ἐχθρικῶς μὲ περιεκύκλωσαν, 10 Ὅλα τὰ γειτονικὰ ἔθνη μὲ περιεκύκλωσαν καὶ ὐμύνθην κατ’ αὐτῶν
με,

καὶ

τῷ

ὀνόματι

ἠμυνάμην αὐτούς·

Κυρίου ἐγὼ ὅμως μὲ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου, τὸ ὁποῖον καὶ ἐπικαλεσθεὶς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου καὶ τὴν βοήθειαν αὐτοῦ.
ἐπεκαλέσθην, τοὺς ἀπέκρουσα καὶ ὑπερήσπισα τὸν
ἑαυτόν μου.

117,11 κυκλώσαντες ἐκύκλωσάν 11 Μὲ πολλὴν ὁρμὴν καὶ μανίαν μὲ περιεκύκλωσαν, 11 Μὲ πολλὴν ὁρμὴν μὲ περιεκύκλωσαν καὶ μὲ τὴν ἐπίκλησιν τοῦ
με,

καὶ

τῷ

ὀνόματι

Κυρίου καὶ ἐγὼ ἐν ὀνόματι Κυρίου τοὺς ἀπέκρουσα.

ἠμυνάμην αὐτούς.
117,12

Ἐκύκλωσάν

ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἀντεπεξῆλθον καὶ ἠμύνθην νικηφόρως κατ’
αὐτῶν.

με

ὡσεὶ 12 Μὲ περιεκύκλωσαν, ὅπως περικυκλώνουν αἱ 12 Ἔπεσαν ἐπάνω μου καὶ μὲ περιεκύκλωσαν, ὅπως κυκλώνουν καὶ

ὡς πῦρ ἐν ἀκάνθαις, καὶ τῷ μέσα των ἐναντίον μου, ὡσὰν ἡ φωτιὰ εἰς τὰ ὅταν κατακαίῃ ἀκάνθας καὶ φρύγανα. Λάβρως ἐπέπεσαν κατ’ ἐμοῦ.
ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς. ἀγκάθια.

Καὶ

ἀπέκρουσα.

ἐγὼ

ἐν

ὀνόματι

Κυρίου

τοὺς Καὶ διὰ τῆς ἐπικλήσεως τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἠμύνθην νικηφόρως
κατ’ αὐτῶν.
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μέλισσαι κηρίον καὶ ἐξεκαύθησαν μέλισσαι τὴν κηρήθραν, ἤναψε πυρκαϊὰ μανίας σωρεύονται εἰς τὴν κηρήθραν αἱ μέλισσαι, καὶ ἤναψαν ὅπως ἡ φωτιά,

117,13

Ὠσθεὶς

ἀνετράπην

τοῦ 13 Μὲ ἔσπρωξαν ἐχθρικαὶ χεῖρες, ἔχασα τὴν 13 Μὲ ἔσπρωξαν χωρὶς νὰ τὸ περιμένω χεῖρες ἐχθρικαὶ καὶ ὀλίγον

πεσεῖν, καὶ ὁ Κύριος ἀντελάβετό ἰσορροπίαν μου καὶ ἐκινδύνευσα νὰ πέσω κάτω, ἔλειψε νὰ πέσω. Καὶ ὁ Κύριος μὲ ὑπεστήριξε διὰ τῆς χειρός του καὶ μὲ
μου.

ἀλλὰ ὁ Κύριος μὲ ἔπιασε μὲ τὸ χέρι του καὶ μὲ ἐβοήθησε.
ἐστήριξε.

117,14 Ἰσχύς μου καὶ ὕμνησίς μου 14 Ὁ Κύριος εἶναι ἡ δύναμίς μου, εἶναι ἡ δοξολογία 14 Διὰ τῆς ἐνισχύσεως καὶ προστασίας, τὴν ὁποίαν μοῦ παρέχει ὁ
ὁ Κύριος καὶ ἐγένετό μοι εἰς μου, αὐτὸς πάντοτε ὑπῆρξε δι' ἐμὲ σωτήρ.

Κύριος, γίνεται αὐτὸς ἰσχὺς καὶ δύναμίς μου, ἀλλὰ καὶ δόξα μου καὶ

σωτηρίαν.

ὕμνησίς μου, θρίαμβος καὶ κλέος μου, καὶ ἡ βοήθειά του μοῦ
ἐξησφάλισε τὴν σωτηρίαν.

117,15 Φωνὴ ἀγαλλιάσεως καὶ 15 Φωναὶ χαρᾶς καὶ ἀγαλλιάσεως, λόγῳ τῆς 15 Καὶ τώρα ἐκεῖ ὅπου λυτρωμένοι καὶ νικηταὶ ἔχουν κατασκηνώσει οἱ
σωτηρίας

ἐν

σκηναῖς

δικαίων· σωτηρίας μας, ἀκούονται εἰς τὰς κατοικίας τῶν δίκαιοι, ἀκούεται πανηγυρικὴ φωνὴ χαρᾶς καὶ ἀγαλλιάσεως, καὶ

δεξιὰ Κυρίου ἐποίησε δύναμιν,

δικαίων Ἰσραηλιτῶν. Ἡ παντοδύναμος δεξιὰ τοῦ ὕμνοι σωτηρίας ἀντηχοῦν. Ἡ δεξιὰ τοῦ Κυρίου συνετέλεσεν ἔργα
Κυρίου

ἐπραγματοποίησεν

ἔργα

δυνατὰ

καὶ δυνατὰ καὶ ἀξιοθαυμάστοὺς θριάμβους.

ἀξιοθαύμαστα.
117,16 δεξιὰ Κυρίου ὕψωσέ με, 16 Ἡ παντοδύναμος δεξιὰ τοῦ Κυρίου μὲ ὕψωσε και 16 Ἡ δεξιὰ Κυρίου μὲ ἀνύψωσε καὶ μὲ ἀνέδειξε νικητὴν κατὰ τῶν
δεξιὰ Κυρίου ἐποίησε δύναμιν.

μὲ ἐδόξασε, ἡ δεξιὰ τοῦ Κυρίου ἐπραγματοποίησεν ἐχθρῶν μου. Ἡ δεξιὰ Κυρίου κατειργάσθη δυνάμεις.
ἔργα δυνατὰ καὶ θαυμαστά.

117,17 Οὐκ ἀποθανοῦμαι, ἀλλὰ 17 Πιστεύω ἀπολύτως εἰς τὴν παντοδύναμον 17 Δὲν θὰ ἀποθάνω καὶ δὲν θὰ ἐκλείψω ἐγὼ ὁ λαὸς τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ
ζήσομαι καὶ διηγήσομαι τὰ ἔργα βοήθειάν του καὶ διαλαλῶ, ὅτι δὲν θὰ ἀποθάνω ἐγὼ θὰ ζήσω καὶ θὰ διηγοῦμαι τὰ θαυμάσια ἔργα τοῦ Κυρίου.
Κυρίου.

καὶ ὁ λαός μου, ἀλλὰ θὰ ζήσωμεν καὶ θὰ
διηγούμεθα τὰ θαυμαστὰ καὶ καταπληκτικὰ αὐτὰ
ἔργα τοῦ Κυρίου.

117,18 Παιδεύων ἐπαίδευσέ με ὁ 18
Κύριος

καὶ

τῷ

θανάτῳ

παρέδωκέ με.

Διὰ

μέσου

πολλῶν

δοκιμασιῶν

καὶ 18 Δι' ἐθνικῶν συμφορῶν καὶ δοκιμασιῶν μὲ ἐπαιδαγώγησε καὶ μὲ

οὐ παιδαγωγικῶν θλίψεων μὲ ἐπαιδαγώγησε καὶ μὲ ἐτιμώρησεν ὁ Κύριος, δὲν μὲ παρέδωκεν ὅμως εἰς τὸν θάνατον καὶ τὸν
ἐτιμώρησεν ὁ Κύριος, ἀλλὰ δὲν μὲ παρέδωκεν εἰς παντελῆ ἀφανισμόν.
τὸν θάνατον καὶ τὸν ἀφανισμόν.

Ἀνοίξατέ

μοι

πύλας 19 Καὶ τώρα σεῖς, ἱερεῖς, ἀνοίξατέ μου τὰς πύλας τοῦ 19 Καὶ τώρα ποὺ ἡ λιτανεία μας κατέφθασεν εἰς τὸν ναόν, ἀνοίξατέ

δικαιοσύνης· εἰσελθὼν ἐν αὐταῖς ναοῦ τοῦ Θεοῦ. Θὰ εἰσέλθω εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ ναοῦ μου σεῖς οἱ ἱερεῖς τὰς πύλας τοῦ ναοῦ, εἰς τὸν ὁποῖον κατοικεῖ ὁ δίκαιος
ἐξομολογήσομαι τῷ Κυρίῳ.

καὶ θὰ δοξολογήσω τὸν Κύριον.

καὶ ἐν δικαιοσύνῃ κρίνων Θεός. Ἀφοῦ δι’ αὐτῶν εἰσέλθω εἰς τὸν ναόν,
θὰ ὑμνήσω καὶ θὰ εὐχαριστήσω μετὰ θερμῆς εὐγνωμοσύνης τὸν
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117,19

Κύριον.
117,20 Αὕτη ἡ πύλη τοῦ Κυρίου, 20 Αὐτὴ εἶναι ἡ πύλη τοῦ ναοῦ τοῦ Κυρίου καὶ μόνον 20 Αὕτη ἡ πύλη, τὴν ὁποίαν ἀπὸ ἡμᾶς τοὺς ἱερεῖς ζητεῖτε να
δίκαιοι εἰσελεύσοναι ἐν αὐτῇ.

δίκαιοι καὶ ἐνάρετοι ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ διέλθουν ἀνοίξωμεν, εἶναι ἡ πύλη τοῦ Κυρίου. Καὶ μόνον ὅσοι εἶναι δίκαιοι καὶ
δι' αὐτῆς πρὸς τὸν ναόν.

ἐνάρετοι ἔχουν δικαίωμα νὰ εἰσέλθουν καὶ νὰ διαβοῦν αὐτήν.

117,21 Ἐξομολογήσομαί σοι, ὅτι 21 Ἐγώ, Κύριε, θὰ σὲ δοξολογήσω διὰ τὰ μεγαλεῖα 21 Θὰ σὲ εὐχαριστήσω καὶ θὰ σὲ ὑμνήσω εὐγνωμόνως, διότι μὲ
ἑπήκουσάς μου καὶ ἐγένου μοι εἰς σου, θὰ ἐκφράσω τὴν εὐγνωμοσύνην μου διὰ τὰς ἤκουσες καὶ ἔγινες σωτήρ μου.
σωτηρίαν.

εὐεργεσίας σου, διότι ἤκουσες εὐμενῶς καὶ ἐδέχθης
τὴν προσευχήν μου καὶ ἀνεδείχθης σωτήρ μου.

117,22 Λίθον, ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ 22 Ἐγώ, ποὺ εἰς τὴν περίστασιν αὐτὴν προεικονίζω 22 Ἐγὼ ὁ Ἰσραήλ, προτυπῶν καὶ τὸν Μεσσίαν, εἶμαι ὁ λίθος, τὸν
οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς καὶ προαναγγέλλω τὸν σωτῆρα, ὁμοιάζω μὲ λίθον, ὁποῖον ἀπέρριψαν ὡς ἀκατάλληλον καὶ ἄχρηστον οἱ κτίσται, οἱ
κεφαλὴν γωνίας·

τὸν ὁποῖον κατεφρόνησαν ὀκνηροὶ καὶ ἀνίκανοι ῥυθμίζοντες διὰ τῆς σπάθης καὶ τῶν συμμαχιῶν των τὰς τύχας τῶν
οἰκοδόμοι. Αὐτὸς ὅμως ὁ λίθος ἔγινεν εἰς τὰς χεῖρας ἀσημοτέρων λαῶν. Ἀλλ’ ὁ λίθος αὐτὸς ἔγινε τῆς ὅλης οἰκοδομῆς
τοῦ ἐμπείρου οἰκοδόμου θεμέλιος καὶ ἀκρογωνιαῖος κεφαλὴ καὶ ἀκρογωνιαῖος λίθος. Οὕτω καὶ ὁ Χριστός, μολονότι
λίθος τοῦ θείου οἰκοδομήματος.

ἀπερρίφθη ὡς ἄχρηστος ἀπὸ τοὺς οἰκοδόμους τῆς συναγωγῆς,
συνήνωσε τοὺς δύο λαούς, Ἰουδαίους καὶ ἐθνικούς, εἰς μίαν Ἐκκλησίαν
καὶ ἐγένετο ταύτης ἀρχηγὸς καὶ κεφαλὴ καὶ ποιμήν.

117,23 παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη 23 Αὐτὴ ἡ πνευματικὴ οἰκοδομή, ἡ Ἐκκλησία τῆς 23 Ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἐγένετο τοῦτο καὶ εἶναι θαυμαστὸν εἰς τοὺς
καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς λυτρώσεως

καὶ

ἡμῶν.

ἐκ

οἰκοδομήθη

σωτηρίας,
μέρους

τοῦ

ἐθεμελιώθη
Κυρίου

καὶ

καὶ ὀφθαλμοὺς ἠμῶν τῶν πιστευόντων.
εἶναι

ἀξιοθαύμαστος εἰς τοὺς ὀφθαλμούς μας.
117,24 Αὕτη ἡ ἥμερα, ἣν ἐποίησεν 24 Αὐτὴ εἶναι ἡ πανηγυρικὴ καὶ χαρμόσυνος ἡμέρα, 24 Αὐτὴ ἡ λαμπρὰ καὶ πανηγυρικὴ ἡμέρα, καθ’ ἢν ἀνυψώθη ὁ Ἰσραήλ,
ὁ Κύριος· ἀγαλλιασώμεθα
εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ.

καὶ τὴν ὁποίαν ὁ Κύριος ἔκαμε. Ἂς ἀγαλιασθῶμεν καὶ πολὺ δὲ περισσότερον ἡ ἡμέρα τῆς ἀνυψώσεως τοῦ Μεσαίου, εἶναι
ἂς εὐφρανθῶμεν κατ' αὐτήν.

ἡμέρα τὴν ὁποίαν ἐποίησεν

ὁ Κύριος. Ἂς

χαρῶμεν καὶ ἂς

εὐφρανθῶμεν κατ’ αὐτήν.
εὐόδωσον δή.

Ὦ

Κύριε,

Κατευόδωσον

σῶσον
αὐτόν,

λοιπὸν
εἰς

τὸ

τὸν
νὰ

λαόν
ἐπιτύχῃ

σου. 25 Ὦ Κύριε, σῶσον μας λοιπὸν τώρα· ὦ Κύριε, καθοδήγησέ μας
τὸν ἀσφαλῶς πρὸς αἴσιον καὶ εὐτυχὲς τέρμα.

προορισμόν του.
117,26 Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος 26 Εὐλογημένος ἂς εἶσαι σύ, ὁ εὐσεβὴς ἰσραηλιτικὸς 26 Εὐλογημένος ἐσο σύ, ὦ Ἰσραήλ, ὁ ὁποῖος ἔρχεσαι εἰς τὸν ναόν, καὶ
ἐν ὀνόματι Κυρίου· εὐλογήκαμεν λαός, ὁ ὁποῖος ἔρχεσαι εἰς τὸν ναὸν τοῦ Κυρίου. Εἰς διαβαίνεις τὰς πύλας του ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου· σοῦ ἀπενείμαμεν τὰς
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117,25 Ὦ Κύριε, σῶσον δή, ὦ Κύριε, 25

ὑμᾶς ἐξ οἴκου Κυρίου.

σᾶς τοὺς εὐλαβεῖς δίδομεν τὰς εὐλογίας, αἱ ὁποῖαι εὐλογίας, αἱ ὁποῖαι ἀναβρύουν ἀπὸ τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου. Ἀλλ’
ἀναβλύζουν ἀπὸ τὸν ναὸν τοῦ Κυρίου.

εὐλογημένος ἐσο καὶ ὁ ὑπὸ τοῦ Ἰσραὴλ προτυπούμενος Μεσσίας, ὁ
ὁποῖος ἔρχεσαι σταλμένος ἀπὸ τὸν Κύριον ὡς ἀντιπρόσωπος αὐτοῦ.

117,27 Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν 27 Ὁ Θεὸς καὶ Κύριός μας μᾶς ἐφώτισε μὲ τὸ φῶς 27 Θεὸς εἶναι ὁ Κύριός μας, πλήρης ἰσχύος καὶ δυνάμεως, καὶ
ἡμῖν· συστήσασθε ἑορτὴν ἐν τοῖς τῆς

θείας

πυκάζουσιν ἕως τῶν κεράτων τοῦ εὐτρεπίσατε
θυσιαστηρίου.

του

παρουσίας·

ἐορταστικὴν

Ὀργανώσατε

πομπήν,

καὶ ἐφανερώθη

ἔνδοξος

καὶ

εὐμενὴς

πρὸς

ἡμᾶς·

τακτοποιήσατε

κρατοῦντες ἐορταστικὴν πομπὴν σείοντες τοὺς πυκνοὺς κλάδους τῶν φοινίκων

πυκνοφύλλους κλάδους καὶ προχωροῦντες μέχρι καὶ προχωροῦντες εὐλαβῶς καὶ χαρμοσύνως μέχρι τῶν κεράτων τοῦ
τῶν

κεράτων

τοῦ

θυσιαστηρίου

τῶν θυσιαστηρίου τῶν ὁλοκαυτωμάτων.

ὁλοκαυτωμάτων.
117,28

Θεός

μου

εἶ

σύ,

καὶ 28 Καὶ ὁ λαὸς ἀπαντᾷ: Σύ, Κύριε, εἶσαι ὁ Θεός μου, 28 Θεός μου εἶσαι σὺ καὶ θὰ σὲ εὐχαριστήσω ἐγκωμιάζων σέ· Θεός μου

ἐξομολογήσομαί σοι· Θεός μου εἶ καὶ σὲ ἐγὼ θὰ δοξολογῶ πάντοτε. Σὺ εἶσαι ὁ Θεός εἶσαι σὺ καὶ θὰ σὲ ἀνευφημήσω καὶ θὰ διακηρύξω τὸ μεγαλεῖον καὶ τὸ
σύ,

καὶ

ἐξομολογήσομαί

ὑψώσω

σε· μου καὶ ἐγὼ θὰ ἀνυμνῶ τὸ μεγαλεῖον καὶ τὴν δόξαν ὕψος σου. Θὰ σὲ ἀνυμνήσω καὶ θὰ διαλαλήσω τὴν πρὸς σὲ

σοι,

ὅτι σου. Θὰ σὲ δοξολογῶ διὰ τὸ μεγαλεῖον σου, θὰ σὲ εὐγνωμοσύνην μου, διότι εἱσήκουσας τὴν προσευχήν μου καὶ

ἑπήκουσάς μου καὶ ἐγένου μοι εἰς εὐγνωμονῶ διὰ τὰς εὐεργεσίας σου, διότι, Κύριε, ἀνεδείχθης σωτήρ μου.
σωτηρίαν.

ἔκαμες δεκτὴν τὴν προσευχήν μου καὶ ἔγινες ὁ
σωτήρ μου.

117,29 Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, 29 Δοξολογεῖτε, λοιπὸν τὸν Κύριον, διότι εἶναι 29 Εὐχαριστεῖτε καὶ δοξολογεῖτε τὸν Κύριον, διότι εἶναι ἀγαθὸς καὶ
ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ πανάγαθος, διότι εἶναι αἰώνιον καὶ πλουσιόδωρον μᾶς εὐεργετεῖ· διότι ἀνεξάντλητον καὶ αἰώνιον εἶναι τὸ ἔλεός του.
ἔλεος αὐτοῦ.

τὸ ἔλεός του.

ΨΑΛΜΟΣ 118ος (ριη΄)
Γιὰ νὰ πατάξει ὁ Θεὸς τοὺς βαρβάρους, καὶ νὰ ταπεινώσει τὴν δράση τους, ὅταν σφάζουν ἀθῶα γυναικόπαιδα
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

118,1 Μακάριοι οἱ ἄμωμοι ἐν ὁδῷ Μακάριοι εἶναι οἱ ἄμεμπτοι καὶ ἀνεπίληπτοι εἰς τὰς Μακάριοι εἶναι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι εἱς τὴν διαγωγήν των καὶ εἱς τὸν
πορείας τῆς ζωῆς των. Αὐτοί, οἱ ὁποῖοι ζοῦν καὶ δρόμον τῆς ζωῆς των εἶναι ἄμεμπτοι, οἱ ὁποῖοι βαδίζουν καὶ
πορεύονται σύμφωνα μὲ τὸν νόμον τοῦ Κυρίου.

συμπεριφέρονται σύμφωνα μὲ τὸν νόμον τοῦ Κυρίου.

118,2 Μακάριοι οἱ ἐξερευνῶντες τὰ 2 Μακάριοι εἶναι αὐτοί, ποὺ ἐρευνοῦν μὲ ἐνδιαφέρον 2 Μακάριοι εἶναι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι μὲ ἐνδιαφέρον καὶ εὐλάβειαν
μαρτύρια αὐτοῦ· ἐν ὅλῃ καρδίᾳ καὶ μελετοῦν μὲ εὐλάβειαν τὰς μαρτυρίας καὶ τὰ ἐξετάζουν τὰς μαρτυρίας τοῦ Κυρίου, ἵνα μανθάνοντες αὐτὰς
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οἱ πορευόμενοι ἐν νόμῳ Κυρίου.

ἐκζητήσουσιν αὐτόν.

θελήματα τοῦ Κυρίου, διὰ νὰ τὰ γνωρίσουν καὶ τὰ συμμορφωθοῦν πρὸς ταύτας. Αὐτοὶ μὲ ὅλην των τὴν καρδίαν θὰ
ἐφαρμόσουν εἰς τὴν ζωήν των. Αὐτοὶ μὲ ὅλην των ζητήσουν νὰ εὔρουν καὶ νὰ γνωρίσουν αὐτὸν τὸν ἴδιον.
τὴν καρδίαν θὰ ἀναζητήσουν καὶ θὰ ἀνεύρουν τὸν
Κύριον.

118,3 Οὐ γὰρ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν 3 Δὲν εἶναι μακάριοι οἱ ἁμαρτωλοί· διότι αὐτοὶ 3 Διότι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἐργάζονται τὴν ἀνομίαν, δὲν ἐπορεύθησαν εἰς
ἀνομίαν

ἐν

ταῖς

ὁδοῖς

αὐτοῦ ἐργάζονται καὶ ἐφαρμόζουν εἰς τὴν ζωήν των τὴν τὰς ὁδοὺς τὰς δεικνυομένας ἀπὸ τὸν νόμον τοῦ Κυρίου καὶ εἶναι

ἐπορεύθησαν.

παρανομίαν καὶ δὲν ζοῦν σύμφωνα μὲ τὰς ἐντολὰς ἀδύνατον αὐτοὶ νὰ εὔρουν καὶ νὰ πλησιάσουν αὐτόν.
τοῦ Θεοῦ.

118,4 Σὺ ἐνετείλω τὰς ἐντολάς σου 4 Σύ, ἔδωσες τὰς ἐντολάς σου εἰς ἡμᾶς, διὰ νὰ τὰς 4 Σὺ παρήγγειλες καὶ ἔδωκες εἱς ἡμᾶς τὰς ἐντολάς σου διὰ νὰ τὰς
τοῦ φυλάξασθαι σφόδρα.

τηρήσωμεν μὲ κάθε προσοχὴν καὶ ἀκρίβειαν.

φυλάξωμεν καὶ τὰς τηρήσωμεν μὲ πᾶσαν προθυμίαν καὶ ἀκρίβειαν.

118,5 Ὄφελον κατευθυνθείησαν οἱ 5 Εἴθε νὰ εὐοδωθοῦν αἱ πορεῖαι καὶ αἱ προσπάθειαί 5 Εἴθε νὰ συμμορφωθῇ καὶ νὰ κατευθυνθῇ ἡ διαγωγὴ καὶ ἡ ὅλη μου
ὁδοί μου τοῦ φυλάξασθαι τὰ μου,
δικαιώματά σου.

εἰς

τὸ

νὰ

φυλάττω

μὲ

ἀκρίβειαν

προστάγματά σου.

τὰ συμπεριφορά, ὥστε νὰ φυλάττω τὰ προστάγματά σου, τῶν ὁποίων τὴν
τήρησιν δικαιούσαι ν’ ἀξιοῖς παρ' ἡμῶν.

118,6 Τότε οὐ μὴ αἰσχυνθῶ ἐν τῷ 6 Τότε δὲν θὰ ἐντροπιασθῶ, ὅταν μὲ προσοχὴν καὶ 6 Τότε καὶ μόνον δὲν θὰ καταληφθῶ ἀπὸ ἐντροπήν, ὅταν μὲ προσοχὴν
με ἐπιβλέπειν ἐπὶ πάσας τὰς εὐλάβειαν ἔχω ἐστραμμένα τὰ βλέμματά μου εἰς καὶ μὲ φόβον καὶ μὲ ἀπόφασιν εὐλαβῆ ἔχω ἐστραμμένα τὰ βλέμματά
ἐντολάς σου.
118,7

ὅλας τὰς ἐντολάς σου.

Ἐξομολογήσομαί

εὐθύτητι

καρδίας

σοι
ἐν

μου εἰς ὅλας τὰς ἐντολάς σου διὰ νὰ τὰς τηρῶ.

ἐν 7 Θὰ σὲ δοξολογῶ μὲ εἰλικρίνειαν καρδίας, ὅταν θὰ 7 Θὰ σὲ δοξάζω καὶ θὰ σὲ ἀνυμνῶ μὲ εὐθύτητα καὶ εἰλικρίνειαν
τῷ ἔχω μάθει καὶ θὰ προσπαθῶ νὰ ἐφαρμόζω τὰς καρδίας, ὅταν θὰ ἔχω μάθει τὰς ἐντολάς, μὲ τὰς ὁποίας ἐν πάσῃ

μεμαθηκέναι με τὰ κρίματα τῆς ἐντολάς τῆς δικαιοσύνης σου.

δικαιοσύνῃ θὰ κρίνῃς τοὺς ἀνθρώπους.

δικαιοσύνης σου.
118,8 Τὰ δικαιώματά σου φυλάξω· 8 Θέλω μὲ ὅλην μου τὴν καρδιὰ νὰ φυλάξω τὰς 8 Ποθῶ νὰ φυλάξω τὰς ἐντολὰς καὶ τὰ δικαιώματά σου· μὴ μὲ ἀφήσῃς
μή με ἐγκαταλίπῃς ἕως σφόδρα.

ἐντολάς σου, σὺ δέ, Κύριε, ποτὲ μὴ μὲ ἐγκαταλείψῃς ἀβοήθητον οὐδ' ἐπὶ μίαν στιγμὴν καὶ ἀσφαλῶς διὰ τῆς βοηθείας σου
εἰς τὴν προσπάθειάν μου αὐτήν.

θὰ ἐπιτύχω τοῦτο.

118,9 Ἐν τίνι κατορθώσει νεώτερος -9 Μὲ ποιὸν τρόπον θὰ κατορθώσῃ καὶ θὰ ἐπιτύχῃ ὁ 9 Διὰ τίνος μέσου θὰ ἐπιτύχῃ εἰς τὴν ζωήν του ὁ νέος καὶ θὰ
ὁδὸν

αὐτοῦ;

Ἐν

φυλάξασθαι τοὺς λόγους σου.
118,10

Ἐν

ὅλῃ

καρδίᾳ

τῷ νεώτερος εἰς τὴν ζωήν του; Μόνον ὅταν τηρῇ τοὺς κατορθώσῃ νὰ προφυλαχθῇ ἀπὸ κάθε κίνδυνον καὶ παγίδα κατ’
λόγους σου.

μου 10 Μὲ ὅλην μου τὴν καρδίαν σὲ ἀνεζήτησα, Κύριε, 10 Μὲ ὅλην μου τὴν καρδίαν καὶ μὲ πόθον πολὺν σὲ ἐζήτησα. Μὴ μὲ

ἐξεζήτησά σε· μὴ ἀπώσῃ με ἀπὸ μὴ
τῶν ἐντολῶν σου.

αὐτήν; Διὰ τῆς ἀκριβοῦς τηρήσεως τῶν λόγων σου.

παραχωρήσῃς

ἐντολάς σου.

νὰ

ἀπομακρυνθῶ

ἀπὸ

τὰς ἀφήσῃς νὰ ἀπομακρυνθῶ ἀπὸ τὰς ἐντολάς σου, ἀλλὰ διατήρησόν με
ἐν τῇ ὑπακοῇ αὐτῶν.
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τὴν

118,11 Ἐν τῇ καρδίᾳ μου ἔκρυψα 11 Εἰς τὰ βάθη τῆς καρδίας μου, ὡς πολύτιμον 11 Εἰς τὰ βάθη τῆς καρδίας μου ὡς πολύτιμον καὶ ἀσύλητον θησαυρὸν
τὰ λόγια σου, ὅπως ἂν μὴ ἁμάρτω θησαυρόν, ἔκρυψα τὰ λόγια σου, διὰ νὰ μὴ ἔκρυψα τὰ θεῖα σοῦ λόγια, ἵνα ἐνθυμούμενος πάντοτε ταῦτα μὴ
σοι.

ἁμαρτάνω ἀπέναντί σου.

118,12

Εὐλογητὸς

εἶ,

ὑποπέσω εἰς ἁμαρτίαν τινα ἐνώπιόν σου.

Κύριε· 12 Δοξασμένος εἶσαι, Κύριε· δίδαξέ με σαφέστερον 12 Εἶσαι, Κύριε, ἄξιος νὰ εὐλογῆσαι καὶ νὰ δοξάζεσαι. Διὰ τοῦ

δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.

καὶ βαθύτερον τὰς ἐντολάς σου.

φωτισμοῦ σου δίδαξόν με τὰς ἐντολάς σου, τῶν ὁποίων τὴν τήρησιν
δικαιούσαι ν’ ἀξιοῖς ἀπὸ ὅλουςμας.

118,13

Ἐν

τοῖς

χείλεσί

μου 13 Μὲ τὰ χείλη μου διεκήρυξα πρὸς ὅλους ὅλας τὰς 13 Ὅλας τὰς ἐν τῷ νόμῳ σου κρίσεις καὶ ἀποφάνσεις σου, σύμφωνα μὲ

ἐξήγγειλα πάντα τὰ κρίματα τοῦ ἐντολάς σου, τὰς ὁποίας σὺ μᾶς ἐδίδαξες.

τὰς ὁποίας θὰ μᾶς κρίνῃς, τὰς ἐξήγγειλα διὰ τῶν χειλέων μου καὶ

στόματός σου.

διεκήρυξα αὐτὰς καὶ εἰς τοὺς ἄλλους.

118,14 Ἐν τῇ ὁδῷ τῶν μαρτυρίων 14 Βαδίζων καὶ συμπεριφερόμενος σύμφωνα μὲ τὰς 14 Βαδίσας καὶ πολιτευθεὶς σύμφωνα μὲ τὰς ἐν τῷ νόμῳ μαρτυρίας
σου

ἐτέρφθην

ὡς

ἐπὶ

παντὶ ἐντολάς σου, ἐδοκίμασα τέρψεις, ὡς ἐὰν ἥμην σου, ᾐσθάνθην τέρψεις ὁποίας θὰ ἐδοκίμαζεν ἐκεῖνος, ποὺ θὰ ἐγίνετο

πλούτῳ.
118,15

κάτοχος ὅλου τοῦ πλούτου τῆς γῆς.

Ἐν

ταῖς

ἐντολαῖς

κάτοχος ὅλου τοῦ γηΐνου πλούτου.

σου 15 Εἰς τὴν μελέτην τῶν ἐντολῶν σου θὰ ἐπιδοθῶ μὲ 15 Τὰς ἐντολάς σου θὰ μελετήσω καὶ εἰς αὐτὰς θὰ ἐντρυφήσω καὶ θὰ

ἀδολεσχήσω καὶ κατανοήσω τὰς χαρὰν καὶ θὰ καταβάλλω κάθε προσπάθειαν νὰ κατανοήσω τὰς ὁδοὺς καὶ τὰ προστάγματά σου, συμφώνως πρὸς τὰ
ὁδούς σου.

κατανοήσω τοὺς δρόμους σου.

ὁποῖα πρέπει νὰ συμμορφώνωμεν τὴν διαγωγήν μας.

118,16 Ἐν τοῖς δικαιώμασί σου 16 Θὰ μελετήσω μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τοῦ νοῦ καὶ 16 Θὰ συγκεντρώσω τὸν νοῦν μου εἰς τὰ παραγγέλματα, τὰ ὁποῖα
μελετήσω, οὐκ ἐπιλήσομαι τῶν τῆς καρδίας μου τὰ προστάγματά σου. Δὲν θὰ δικαιωματικῶς νομοθετεῖς εἰς ἡμᾶς. Δὲν θὰ λησμονήσω ποτὲ τοὺς
λόγων σου.

λησμονήσω ποτὲ τὰ λόγια σου.

νόμους σου.

118,17 Ἀνταπόδος τῷ δούλῳ σου· 17 Ἀνταπόδος εἰς ἐμὲ τὸν δοῦλον σου τὰς δωρεάς 17 Ἀντάμειψον τὸν ζῆλον τοῦτον τοῦ δούλου σου· δός μου ζωὴν καὶ
ζήσομαι καὶ φυλάξω τοὺς λόγους σου ἀνάλογα μὲ τὸν ζῆλον, ποὺ ἔχω πρὸς μελέτην προστάτευσέ με κατὰ τῶν ἐπαπειλούντων με κινδύνων, καὶ πλήρης
σου.

τῶν ἐντολῶν σου. Ἔτσι θὰ ζήσω καὶ θὰ φυλάξω ἐγὼ εὐγνωμοσύνης θὰ φυλάξω καὶ ἐγὼ τοὺς λόγους σου.
τοὺς λόγους σου.

118,18

Ἀποκάλυψαν

τοὺς 18

Ἀπομάκρυνε

κάθε

ἐπισκίασμα

καὶ

κάμε 18 Ἀπομάκρυνε κάθε κάλυμμα ἀπὸ τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς ψυχῆς μου,

ὀφθαλμούς μου, καὶ κατανοήσω καθαροὺς καὶ φωτεινοὺς τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς ψυχῆς καὶ δός μοι φωτισμὸν διανοίας ἵνα κατανοήσω δι' αὐτοῦ τὸ θαυμαστὸν
τὰ θαυμάσια ἐκ τοῦ νόμου σου.

μου, καὶ τότε ἐγὼ θὰ κατανοήσω βαθύτερον τὸ βάθος τῆς σοφίας καὶ χρησιμότητος τοῦ νόμου σου.

118,19 Πάροικος ἐγώ εἰμι ἐν τῇ γῇ· 19 Προσωρινὸς καὶ παρεπίδημος εἶμαι ἐγὼ εἰς τὴν 19 Προσωρινὸς εἶμαι εἰς τὴν γῆν, διὰ τῆς τηρήσεως δὲ τῶν ἐντολῶν
μὴ

ἀποκρύψῃς

ἐντολάς σου.

ἀπ'

ἐμοῦ

τὰς γῆν αὐτήν. Μὴ ἀποκρύψῃς, λοιπόν, ἀπὸ ἐμὲ τὰς σου θὰ ὁδηγηθῶ ἀσφαλῶς εἰς τὴν πραγματικὴν καὶ αἰωνίαν πατρίδα.
ἐντολάς σου.

Μὴ ἀποκρύψῃς λοιπὸν ἀπ’ ἐμοῦ τὰς ἐντολάς σου, ἀλλὰ φώτισέ με να
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θαυμάσιον περιεχόμενον τοῦ Νόμου σου.

ἐμβαθύνω εἰς αὐτάς.
118,20 Ἐπεπόθησεν ἡ ψυχή μου 20 Ἀπὸ φλογερὸν πόθον πλημμυρίζει ἡ ψυχή μου, 20 Σφοδρὸν πόθον ἔχει ἡ ψυχή μου διὰ νὰ ἐπιθυμῇ καὶ διὰ νὰ
τοῦ ἐπιθυμῆσαι τὰ κρίματά σου ἐν εἰς τὸ νὰ ἐπιθυμῇ νὰ γνωρίζῃ, νὰ ἐφαρμόζῃ καὶ νὰ ἀπολαμβάνῃ πάντοτε καὶ εἰς πάντα καιρὸν τὴν μελέτην καὶ τήρησιν
παντὶ καιρῷ.

ἀπολαμβάνῃ τὴν μελέτην τῶν ἐντολῶν σου εἰς ὅλας τῶν ἐντολῶν σου, ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ὁποίων θὰ μᾶς κρίνῃς.
τὰς περιστάσεις τῆς ζωῆς της.

118,21 Ἐπετίμησας ὑπερηφάνοις· 21 Ἐπέπληξες τοὺς ἀλαζόνας καὶ ὑπερηφάνους, ποὺ 21

Ἐπέπληξας

ἐπικατάρατοι οἱ ἐκκλίνοντες ἀπὸ δὲν καταδέχονται νὰ γνωρίσουν καὶ ἐφαρμόσουν καταφρονοῦν
τῶν ἐντολῶν σου.

καὶ

καὶ
δὲν

κατέκρινας

τοὺς

ὑπακούουν

εἰς

ὑπερηφάνους,
τὰ

οἵτινες

προστάγματά

σου·

τὸν Νόμον σου. Κατηραμένοι εἶναι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἐπικατάρατοι εἶναι ἀπὸ σὲ ὅσοι παρεκκλίνουν ἀπὸ τὰς ἐντολάς σου.
παρεκκλίνουν ἀπὸ τὴν τήρησιν τῶν ἐντολῶν σου.

118,22 Περίελε ἀπ' ἐμοῦ ὄνειδος 22 Ἀφαίρεσε καὶ ἀπομάκρυνε ἀπὸ ἐμὲ ὀνειδισμοὺς 22 Σήκωσε τοὺς ὀνειδισμοὺς καὶ τὰς ἐξουδενώσεις, μὲ τὰς ὁποίας
καὶ ἐξουδένωσιν, ὅτι τὰ μαρτύριά καὶ ἐξευτελισμοὺς ἐκ μέρους τῶν ἐχθρῶν μου, διότι ζητοῦν νὰ μὲ ἐξευτελίσουν οἱ ὑπερήφανοι. Εὐπροσώπησόν με, διότι μὲ
σου ἐξεζήτησα.

ἐγώ μὲ πόθον πολὺν ἀνεζήτησα καὶ ἠθέλησα νὰ πόθον πολὺν ἐζήτησα τὴν ἐφαρμογὴν καὶ πιστὴν τήρησιν τῶν ἐν τῷ
γνωρίσω τὰς ἐντολάς σου.

νόμῳ μαρτυρίων σου.

118,23 Καὶ γὰρ ἐκάθισαν ἄρχοντες 23 Διότι πονηροὶ ἄρχοντες ἐκάθησαν εἰς συνέδριον 23 Σοῦ ἀπευθύνῳ τὴν παράκλησιν αὐτήν, διότι ἄρχοντες καὶ ἡγεμόνες
καὶ κατ' ἐμοῦ κατελάλουν, ὁ δὲ καὶ εἰς σύσκεψιν, καὶ κατεφέρθησαν ἐναντίον μου. τῆς γῆς ἐκάθισαν εἰς συνέδριον κατ’ ἐμοῦ καὶ ὡμίλουν ἐναντίον μου
δοῦλός σου ἠδολέσχει ἐν τοῖς Ἐγὼ ὅμως ὁ δοῦλος σου μὲ ἐνδιαφέρον καὶ περιϋβρίζοντες καὶ ζητοῦντες τὴν ἐξουδένωσίν μου. Ἐγὼ ὅμως ὁ
δικαιώμασί σου.

εὐλάβειαν ἐμελετοῦσα συνεχῶς τὰ προστάγματά ἀφωσιωμένος
σου.

δοῦλος

σου

τὸν

νοῦν

μου

ὁλόκληρον

εἶχον

προσηλωμένον εἰς τὰ προστάγματά σου, τῶν ὁποίων τὴν τήρησιν
δικαιοῦσαι νὰ ἀξιοῖς παρ’ ἡμῶν.

118,24 Καὶ γὰρ τὰ μαρτύριά σου 24 Πράγματι, εὐλαβὴς πάντοτε μελέτη μου ἔχουν 24 Εἶναι γεγονὸς ὅτι αἱ μαρτυρίαι, ποὺ μᾶς δίδεις εἰς τὰς Γραφάς, εἶναι
μελέτη

μού

ἐστι,

καὶ

αἱ γίνει αἱ μαρτυρίαι, τὰς ὁποίας ἡ Γραφὴ μᾶς δίδει διὰ διαρκὴς μελέτη μου, καὶ τὰ δικαιώματά σου εἶναι πηγὴ ἀπὸ τὴν

συμβουλίαι μου τὰ δικαιώματά σέ, τὰ δὲ προστάγματά σου εἶναι οἱ πολύτιμοι ὁποίαν νουθετοῦμαι καὶ λαμβάνω συμβουλάς.
σου.

σύμβουλοί μου.

118,25 Ἐκολλήθη τῷ ἐδάφει ἡ -25 Ἀπὸ τὸ βάρος τῆς θλίψεως καὶ τοῦ πόνου μου 25 Ἡ ζωή μου κατέπεσεν ἀπὸ τὴν πολλὴν θλῖψιν εἰς τὸ χῶμα καὶ δι’
ψυχή μου· ζῆσόν με κατὰ τὸν ἔπεσα λιπόθυμος καὶ ἀναίσθητος· ἐκόλλησα εἰς τὸ ἀνθρωπίνης δυνάμεως εἶναι ἀδύνατον ν’ ἀποσπασθῇ ἀπὸ τὰ χείλη
ἔδαφος. Κανεὶς δὲν ἠμπορεῖ νὰ μὲ βοηθήσῃ. Σὺ τοῦ τάφου. Ζωογόνησέ με σύμφωνα μὲ τὰς ἐπαγγελίας ποὺ
ὅμως, Κύριε, σύμφωνα μὲ τὰς ὑποσχέσεις σου δῶσε περιέχονται εἰς τὸν λόγον σου.
μου ζωήν.
118,26 Τὰς ὁδούς μου ἐξήγγειλα 26 Ἐξωμολογήθην πρὸς σὲ ὅλας ἐν γένει τὰς 26 Τὴν συμπεριφοράν μου καὶ ὅλας ἐν γένει τὰς πράξεις μου καὶ τὰς
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λόγον σου.

καὶ ἑπήκουσάς μου· δίδαξόν με τὰ πράξεις μου καὶ τὴν πορείαν τῆς ζωῆς μου. Σὺ δὲ μὲ ἀνάγκας μου σοῦ τὰς ἐξωμολογήθην, καὶ σὺ ηὐδόκησας νὰ μὲ
δικαιώματά σου.

ἤκουσες. Δίδαξε εἰς ἐμὲ τὰς ἐντολάς σου, διὰ νὰ τὰς ἀκούσῃς· δίδαξόν με διὰ τοῦ φωτισμοῦ σου τὰ δικαιώματά σου, ὥστε
γνωρίσω καὶ συμμορφωθῶ πρὸς αὐτάς.

τελείως νὰ συμμορφωθῶ πρὸς αὐτά, ἀπαλλασσόμενος καὶ παντὸς ἐξ
ἀγνοίας παραπτώματός μου.

118,27

Ὁδὸν

δικαιωμάτων

σου 27 Συνέτισέ με, σύμφωνα μὲ τὴν σοφίαν τῶν 27 Συνέτισέ με ὥστε νὰ βαδίζω πάντοτε τὴν ὁδὸν τῶν ἐντολῶν, τὰς

συνέτισόν με, καὶ ἀδολεσχήσω ἐν διδαγμάτων σου, καὶ ἐγὼ θὰ ἐντρυφῶ μελετῶν τὰ ὁποίας δικαιωματικῶς ζητεῖς ἀπὸ ἡμᾶς νὰ τηρῶμεν. Καὶ τότε ἔχων τὴν
τοῖς θαυμασίοις σου.

θαυμάσια ἔργα σου.

σύνεσιν ταύτην θὰ καταγίνωμαι εἰς τὴν μελέτην τῶν θαυμασίων σου,
μὴ παρασυρόμενος ἀπὸ τὴν ἀπατηλὴν ματαιότητα.

118,28 Ἐνύσταξεν ἡ ψυχή μου ἀπὸ 28 Ἀπὸ νυσταγμὸν καὶ ἀτονίαν κατελήφθη ἡ ψυχή 28 Ἐχαλαρώθη καὶ κατελήφθη ἀπὸ νυσταγμὸν ἡ ψυχή μου λόγῳ τῆς
ἀκηδίας· βεβαίωσόν με ἐν τοῖς μου λόγῳ τῆς ἀθυμίας, ποὺ δημιουργεῖ ἡ θλῖψις. χαυνώσεως, τὴν ὁποίαν προκαλεῖ ἡ θλῖψις καὶ μικροψυχία. Ἐνθάρρυνέ
λόγοις σου.

Ἐνίσχυσέ με μὲ τὰ λόγια σου καὶ ἁπάλλαξέ με ἀπὸ με σὺ καὶ στήριξέ με διὰ τῶν λόγων σου, ἐνισχύων τὴν ἀτονίαν τῆς
αὐτὴν τὴν κατάστασιν.

ψυχῆς μου.

118,29 Ὁδὸν ἀδικίας ἀπόστησον 29 Κάθε δρόμον ἀδικίας, συμπεριφορὰν ἁμαρτωλὴν 29 Ἀπομάκρυνε ἀπὸ ἐμὲ πᾶσαν συμπεριφορὰν ἄδικον· ἀπομάκρυνέ με
ἀπ' ἐμοῦ καὶ τῷ νόμῳ σου ἐλέησόν καὶ παράνομον, ἀπομάκρυνέ την ἀπὸ ἐμέ. Μὲ τὴν ἀπὸ τὸν δρόμον τῆς ἁμαρτίας καὶ ἐλέησέ με φωτίζων με ἵνα κατανοῶ
με.

γνῶσιν δὲ καὶ τὸ φῶς τοῦ Νόμου σου ἐλέησέ με καὶ τὸν νόμον σου, καὶ ἐνισχύων με ἵνα συμμορφοῦμαι πρὸς αὐτόν.
ἐνίσχυσέ με.

118,30 Ὁδὸν ἀληθείας ἠρετισάμην, 30 Ἐξέλεξα καὶ ἐπροτίμησα μὲ ὅλην μου τὴν 30 Ἐπόθησα καὶ ἐπροτίμησα τὸν δρόμον τῆς ἀρετῆς, τὸν ὁποῖον μᾶς
καὶ

τὰ

κρίματά

σου

ἐπελαθόμην.

οὐκ καρδίαν τὸν δρόμον τῆς ἰδικῆς σου ἀληθείας. Διὰ δεικνύει ἡ ἀλήθεια τοῦ νόμου σου, καὶ δὲν μοῦ ἔφυγαν ποτὲ ἀπὸ τὴν
τοῦτο καὶ τὰς ἐντολάς σου, ποὺ εἶναι ἡ ἀλήθεια, δὲν μνήμην αἱ τῆς πανσόφου σοῦ κρίσεως ἐντολαί, ἐπὶ τῇ βάσει τῶν
τὰς ἐλησμόνησα.

ὁποίων θὰ μᾶς κρίνῃς.

118,31 Ἐκολλήθην τοῖς μαρτυρίοις 31 Προσεκολλήθην, Κύριε, μὲ τὴν καρδιάν μου εἰς 31 Προσεκολλήθην, Κύριε, μὲ πόθον καὶ θεῖον ἔρωτα εἰς τὰς
σου, Κύριε· μή με καταισχύνῃς.

τὰς ἐντολάς σου, αἱ ὁποῖαι μαρτυροῦν τὸ μεγαλεῖον μαρτυρίας, τὰς ὁποίας μᾶς παρέχεις διὰ τοῦ νόμου σου καὶ τῶν
σου ἀλλὰ καὶ τὸν δρόμον τῆς πορείας μας. Μὴ μὲ ἐπαγγελιῶν σου· μὴ μὲ ἀφήσῃς ἀβοήθητον, διὰ νὰ μὴ παραβαίνω
ἀφήσῃς

καὶ

κατεντροπιασθῶ

ἐνώπιον

τῶν αὐτὰς καὶ ἐντροπιάζωμαι.

ἀνθρώπων.
ὅταν ἐπλάτυνας τὴν καρδίαν μου. στενοχωρίαν τῆς θλίψεως καὶ ἔδωσες εἰς αὐτὴν τῆς παρηγορίας καὶ ἐνισχύσεώς σου, τότε ἀκούραστος ἔτρεξα εἰς τὸν
ἄνεσιν καὶ χαράν, τότε ἔτρεξα ἀκούραστος καὶ δρόμον τῶν ἐντολῶν σου.
χαρούμενος τὸν δρόμον τῶν ἐντολῶν σου.
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118,32 Ὁδὸν ἐντολῶν σου ἔδραμον, 32 Ὅταν ἀπήλλαξες τὴν καρδίαν μου ἀπὸ τὴν 32 Ὅταν εἰς τὴν στενοχωρημένην μου καρδίαν ἔδωκες τὴν εὐρυχωρίαν

118,33 Νομοθέτησόν με, Κύριε, τὴν -33 Φανέρωσέ μου, Κύριε, τὸν δρόμον τῶν ἐντολῶν 33 Φανέρωσέ μου, Κύριε, διὰ τοῦ φωτισμοῦ σου, τὴν ὁδὸν τῶν ἐντολῶν
ὁδὸν τῶν δικαιωμάτων σου, καὶ σου καὶ θὰ ζητῶ μὲ πόθον νὰ βαδίζω πάντοτε σου καὶ θὰ ζητήσω μὲ ἀπόφασιν στερεὰν νὰ βαδίζω πάντοτε εἰς
ἐκζητήσω αὐτὴν διαπαντός.
118,34

Συνέτισόν

αὐτόν.

με,

αὐτήν.

καὶ 34 Δός μου σύνεσιν καὶ θὰ ἐρευνῶ, διὰ νὰ μανθάνω 34 Δός μου τὴν σύνεσιν τῆς χάριτός σου καὶ θὰ ἐμβαθύνω δι’ αὐτῆς εἰς

ἐξερευνήσω τὸν νόμον σου καὶ λεπτομερέστερον καὶ βαθύτερον τὸν Νόμον σου, καὶ τὸν νόμον σου πρὸς πλήρη κατανόησιν αὐτοῦ καὶ μὲ ὅλην μου τὴν
φυλάξω αὐτὸν ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου. θὰ τὸν ἐφαρμόζω μὲ ὅλην μου τὴν καρδίαν.

καρδίαν θὰ τὸν φυλάξω.

118,35 Ὁδήγησόν με ἐν τῇ τρίβῳ 35 Ὁδήγησέ με, λοιπόν, σὺ εἰς τὸν δρόμον τῶν 35 Ὁδήγησόν με εἰς τὸν δρόμον τῶν ἐντολῶν σου, φωτίζων με καὶ
τῶν

ἐντολῶν

σου,

ὅτι

αὐτὴν ἐντολῶν σου, διότι αὐτὸν ἐπόθησε ἡ ψυχή μου καὶ βοηθῶν πάντοτε ἵνα βαδίζω εἰς αὐτόν, διότι τὸν δρόμον αὐτὸν

ἠθέλησα.

ἠθέλησε.

ἠγάπησα καὶ μὲ τὴν καρδίαν μου ἠθέλησα.

118,36 Κλῖνον τὴν καρδίαν μου εἰς 36 Κάμε τὴν καρδίαν μου νὰ αἰσθάνεται κλίσιν, 36 Ἔμπνευσον σὺ εἰς τὴν καρδίαν μου κλίσιν καὶ ἔρωτα πρὸς τὰς
τὰ μαρτύριά σου καὶ μὴ εἰς πόθον καὶ ἀγάπην εἰς τὰς ἐντολάς σου καὶ ὄχι εἰς μαρτυρίας, ποὺ μᾶς παρέχεις ἐν τῷ νόμῳ σου, καὶ ἐνίσχυσέ την νὰ μὴ
πλεονεξίαν.

τὴν πλεονεξίαν καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ πλούτου.

κλίνῃ πρὸς τὴν πλεονεξίαν καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ πλούτου, ὁ ὁποῖος
πάντοτε καθιστᾷ ἀχόρταστον αὐτήν.

118,37

Ἀπόστρεψον

ὀφθαλμούς

μου

τοῦ

τοὺς 37 Στρέψε ἀλλοῦ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς μου, διὰ νὰ μὴ 37 Στρέψε μακρὰν τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς ψυχῆς μου διὰ νὰ μὴ ἴδω καὶ
μὴ

ἰδεῖν ἴδω καὶ ἐπιθυμήσω τὰ μάταια καὶ προσωρινὰ καὶ νὰ μὴ ἐπιθυμήσω τὰ μάταια καὶ παροδικὰ ἀγαθὰ καὶ ἐπινοήματα τῶν

ματαιότητα, ἐν τῇ ὁδῷ σου ζῆσόν ἐπιβλαβῆ τοῦ κόσμου αὐτοῦ. Βοήθησέ με νὰ προσκολλημένων εἰς τὴν ὕλην ἀνθρώπων, καὶ δός μοι νὰ ζήσω εἰς τὸν
με.

πορεύωμαι καθ' ὅλην μου τὴν ζωὴν τὸν δρόμον τῶν δρόμον τῆς τηρήσεως τῶν ἐντολῶν σου.
ἐντολῶν σου.

118,38 Στῆσον τῷ δούλῳ σου τὸ 38 Ἀσάλευτον καὶ ἀνεπισκίαστον ἐγκαθίδρυσε μέσα 38 Ἀπόδειξόν μοι διὰ τῶν πραγμάτων τὸ ἀσάλευτον καὶ βέβαιον τῶν
λόγιόν σου εἰς τὸν φόβον σου.

εἰς τὴν καρδίαν τοῦ δούλου σου τὸν λόγον σου, διὰ ἐν τοῖς θείοις σου ἀποφθέγμασιν ὑποσχέσεων, καὶ στήριξόν με εἰς τὴν
νὰ αὐξηθῇ ἔτσι ἡ πρὸς σὲ εὐλάβειά μου.

πρὸς αὐτὰς ἐμπιστοσύνην, ἵνα αὐξηθῇ ἐπὶ μᾶλλον ὁ φόβος μου καὶ ἡ
εὐλάβειά μου πρὸς σέ.

118,39 Περίελε τὸν ὀνειδισμόν μου, 39 Διῶξε μακρυὰ ἀπὸ ἐμὲ τὰς λοιδωρίας καὶ τὰς 39 Ἀπομάκρυνε ἀπὸ ἐμὲ τὰς ὕβρεις καὶ τοὺς χλευασμούς, τοὺς ὁποίους
ὃν ὑπώπτευσα· ὅτι τὰ κρίματά σου ὕβρεις τῶν ἐχθρῶν μου, τὰς ὁποίας διαισθάνομαι μὲ βλέμμα γεμᾶτον δειλίαν παρακολουθῶ νὰ μοῦ ἀπευθυνοῦν οἱ
χρηστά.

καὶ δειλιάζω. Ζητῶ δὲ ἀπὸ σὲ τοῦτο, διότι αἱ κρίσεις ἐχθροί μου διὰ τὴν συμμόρφωσίν μου πρὸς τὸν νόμον σου. Ἀπάλλαξέ
ἡμᾶς.

σου, σύμφωνα μὲ τὰ ὁποῖα θὰ μᾶς κρίνῃς, φέρουν τιμὴν καὶ εὐτυχίαν
εἰς τοὺς τηροῦντας αὐτά.

118,40

Ἰδοὺ

ἐπεθύμησα

τὰς 40 Ἰδού, ἐπόθησα τὰς ἐντολάς σου. Σύ, ποὺ εἶσαι 40 Ἰδοὺ ἐπεθύμησα καὶ ἐπόθησα τὴν τήρησιν τῶν ἐντολῶν σου. Ὡς
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σου εἶναι πάντοτε ὠφέλιμοι καὶ εὐεργετικαὶ δι' με ἀπὸ τὴν δειλίαν καὶ τὸν δισταγμὸν αὐτόν, διότι τὰ παραγγέλματά

ἐντολάς σου· ἐν τῇ, δικαιοσύνῃ δίκαιος, περιφρούρησε καὶ παράτεινε τὴν ζωήν μου. δίκαιος ποὺ εἶσαι, δός μου βοήθειαν καὶ ζωὴν καὶ μὴ μὲ ἀφίνῃς νὰ
σου ζῆσόν με.

θανατωθῶ ἀπὸ τὴν ἐπιβουλὴν τῶν ἐχθρῶν μου καὶ ἀπὸ τὰς παγίδας
τῆς ἁμαρτίας.

118,41 Καὶ ἔλθοι ἐπ' ἐμὲ τὸ ἔλεός 41 Εἴθε νὰ ἔλθῃ εἰς ἐμέ, Κύριε, τὸ ἔλεός σου καὶ δι' 41 Καὶ εἴθε νὰ ἔλθῃ ἐπ’ ἐμοῦ τὸ ἔλεός σου. Κύριε, καὶ δι’ αὐτοῦ νὰ
σου, Κύριε, τὸ σωτήριόν σου κατὰ αὐτοῦ νὰ σωθῶ σύμφωνα μὲ τὸν ἰδικόν σου λόγον σωθῶ σύμφωνα μὲ τὴν ὑπόσχεσίν σου.
τὸν λόγον σου.

καὶ τὴν ὑπόσχεσίν σου.

118,42 Καὶ ἀποκριθήσομαι τοῖς 42 Καὶ τότε θὰ εἶμαι εἰς θέσιν νὰ δίδω ἀπάντησιν εἰς 42 Καὶ τότε θὰ ἔχω νὰ δώσω ἀπάντησιν καὶ ἀπολογίαν εἰς ἐκείνους οἱ
ὀνειδίζουσί μοι λόγον, ὅτι ἤλπισα ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι μὲ ἐμπαίζουν καὶ μὲ ὑβρίζουν, ὁποῖοι μὲ περιγελοῦν, ἐπειδὴ ἐστήριξα τὰς ἐλπίδας μου εἰς τοὺς
ἐπὶ τοῖς λόγοις σου.

διότι θὰ ἔχω στηρίξει τὰς ἐλπίδας μου εἰς τὴν λόγους καὶ τὰς ὑποσχέσεις σου.
ἀξιοπιστίαν τῶν λόγων σου.

118,43 Καὶ μὴ περιέλθῃς ἐκ τοὺς 43 Ποτὲ μὴ ἀφαιρέσῃς ἀπὸ τὸ στόμα μου, Κύριε, τὸν 43 Καὶ μὴ ἀφαιρέσῃς ἀπὸ τὸ στόμα μου, ἀλλὰ χάρισε εἰς αὐτὸ
στόματός μου λόγον ἀληθείας ἕως λόγον τῆς ἀληθείας σου καὶ τὸ θάρρος νὰ ὁμολογῶ ἰσχυροτάτην καὶ ἀνδρικωτάτη ὁμολογίαν τῆς ἀληθείας τοῦ νόμου σου
σφόδρα, ὅτι ἐπὶ τοῖς κρίμασί σου αὐτήν. Διότι ἐγὼ εἰς τὰς ἰδικάς σου δικαίας κρίσεις καὶ τῶν κριμάτων σου, διότι εἰς αὐτὰ ἐστήριξα ὁλόκληρον τὴν ἐλπίδα
ἐπήλπισα.

καὶ ἀποφάσεις ἔχω ἐλπίσει.

μου.

118,44 Καὶ φυλάξω τὸν νόμον σου 44 Ἔτσι ἀπὸ σὲ βοηθούμενος θὰ τηρήσω καθ' ὅλον 44 Καὶ οὕτω βοηθούμενος καὶ ἐμπνεόμενος ἀπὸ σὲ θὰ φυλάξω τὸν
διαπαντός, εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸ διάστημα τῆς ζωῆς μου τὸν Νόμον σου, εἰς τὸν νόμον σου διαπαντός, καθ’ ὅλους τοὺς ἀτελευτήτους αἰῶνας.
τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
118,45

Καὶ

αἰῶνα καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ἐπορευόμην

ἐν 45 Ἐβάδιζα τὴν πορείαν τῆς ζωῆς μου μὲ ἄνεσιν καὶ 45 Καὶ δὲν ἐδοκίμασα καμμίαν στενοχώριαν, ἀλλ’ ἐβάδιζον καὶ

πλατυσμῷ, ὅτι τὰς ἐντολάς σου ἠρεμίαν, διότι ἐζήτησα μὲ πόθον νὰ ἐφαρμόζω τὰς διηρχόμην τὰς ἡμέρας μου μὲ εὐρυχωρίαν ἀνακουφίσεως καὶ εἰρήνης,
ἐξεζήτησα.
118,46

ἐντολάς σου.

Καὶ

ἐλάλουν

μαρτυρίοις

σου

ἐν

Καὶ

ἐντολαῖς

ἐμελέτων
σου,

ἃς

τοῖς 46 Ὡμιλοῦσα περὶ τῶν ἐντολῶν σου ἐνώπιον τῶν 46 Καὶ ὡμίλουν περὶ τῶν ἐν τῷ νόμῳ μαρτυριῶν σου καὶ ἐντολῶν σου

ἐναντίον βασιλέων καὶ δὲν ᾐσθανόμην καμμίαν ἐντροπήν, ἔμπροσθεν βασιλέων καὶ δὲν ἐνετρεπόμην, ἀλλὰ μετὰ πάσης

βασιλέων καὶ οὐκ ᾐσχυνόμην.
118,47

διότι ἐζήτησα μὲ πόθον τὴν ἐφαρμογὴν τῶν ἐντολῶν σου.

ἐν

κανένα δισταγμόν.

παρρησίας ἐλάλουν πρὸς αὐτούς.

ταῖς 47 Ἐπέμενα εἰς τὴν μελέτην τῶν ἐντολῶν σου, τὰς 47 Καὶ ἐνετρύφων ἐν τῇ μελέτῃ τῶν ἐντολῶν σου, τὰς ὁποίας ἠγάπησα

ἠγάπησα ὁποίας πάρα πολὺ ἠγάπησα.

διαπύρως.

118,48 Καὶ ᾖρα τὰς χεῖράς μου 48 Μὲ πολλὴν εὐλάβειαν καὶ ἱερὸν πόθον ἐσήκωσα 48 Καὶ ἐσήκωσα τὰς χεῖράς μου μετ’ εὐλαβείας καὶ πολλοῦ πόθου
πρὸς

τὰς

ἐντολάς

σου

ἃς τὰ χέρια μου πρὸς τὰ βιβλία, ποὺ περιέχουν τὰς πρὸς τὰς ἐντολάς σου, διὰ τὰς ὁποίας μὲ κατέλαβε ἔρως καὶ ἀγάπη

ἠγάπησα, καὶ ἠδολέσχουν ἐν τοῖς ἐντολάς σου, τὰς ὁποίας ἠγάπησα καὶ εἰς τὴν σφοδρά, καὶ ἐπὶ ὤρας ὁλοκλήρους ἀπερροφώμην μελετῶν καὶ
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σφόδρα.

δικαιώμασί σου.

μελέτην τῶν δικαιωμάτων σου ἐγὼ ἐντρυφοῦσα.

σκεπτόμενος τὰ δικαιώματά σου.

118,49 Μνήσθητι τῶν λόγων σου -49 Ἐνθυμήσου τὰς ὑποσχέσεις σου πρὸς ἐμὲ τὸν 49 Ἐνθυμήσου τὰς ὑποσχέσεις ποὺ ἔδωκες εἰς ἐμὲ τὸν δοῦλον σου περὶ
τῷ δούλῳ σου, ὧν ἐπίλπισάς με.

δοῦλον σου, εἰς τὰς ὁποίας ἐγὼ ἔχω στηρίξει τὰς τῆς διασώσεώς μου, ἐπὶ τῶν ὁποίων ἐστήριξα τὰς σαλευομένας
ἐλπίδας μου.

ἄλλοτε ἐλπίδας μου καὶ ἀνεπτέρωσας αὐτάς.

118,50 Αὕτη με παρεκάλεσεν ἐν τῇ 50 Ἡ ὑπόσχεσίς σου αὐτὴ μὲ παρηγόρησεν εἰς τὰς 50 Αὕτη ὑπῆρξε παρηγορία καὶ στηριγμὸς εἰς τὴν ἐκ τῶν συμφορῶν
ταπεινώσει μου, ὅτι τὸ λόγιόν σου περιπετείας καὶ θλίψεις τῆς ζωῆς μου, διότι αὐτὸς ὁ καὶ κινδύνων ταπείνωσή μου, ἡ ἐκ τῆς πείρας μου πληροφορία, ὅτι τὴν
ἔζησέ με.

λόγος σου ἐχάρισε καὶ περιεφρούρησε τὴν ζωήν μου. ζωήν μου καὶ κατὰ τὸ παρελθὸν ἐχρεώστουν εἰς τὸν ἅγιον σου λόγον.

118,51 Ὑπερήφανοι παρηνόμουν 51

Ἀλαζονικοὶ

καὶ

ἀδιάντροποι

ἄνθρωποι 51 Ἄνθρωποι, μὴ λογαριάζοντες ἐν τῇ ὑπερηφανείᾳ καὶ ἀλαζονείᾳ

ἕως σφόδρα, ἀπὸ δὲ τοῦ νόμου σου ἀσυστόλως καταπατοῦσαν τὸν Νόμον σου. Ἐγὼ των κανένα, διέπραττον συνεχῶς καὶ ἀφόβως παρανομίας, ἐγὼ ὅμως
οὐκ ἐξέκλινα.

ὅμως δὲν παρεξέκλινα ἀπὸ αὐτόν.

οὐδὲ κατὰ κεραίαν δὲν παρεξέκλινα ἀπὸ τὸν νόμον σου.

118,52 Ἐμνήσθην τῶν κριμάτων 52 Ἐνεθυμήθην πάντοτε τὰς αἰωνίας καὶ δικαίας 52 Ἐνεθυμήθην τὰ αἰώνια τοῦ νόμου σου κρίματα, Κύριε, τὰ ἀπ’
σου

ἀπ'

αἰῶνος,

Κύριε,

καὶ κρίσεις καὶ ἐντολάς σου, Κύριε, καὶ εἰς αὐτὰς εὑρῆκα αἰώνων δοθέντα εἰς τοὺς προγόνους μας καὶ διὰ μέσου τῶν αἰώνων

παρεκλήθην.

παρηγορίαν.

μυριάκις ἐπιβεβαιωθέντα δι’ ἀμοιβῶν τῶν δικαίων καὶ τιμωρίας τῶν
ἁμαρτωλῶν, καὶ παρηγορήθην εἰς τὰς δοκιμασίας μου.

118,53 Ἀθυμία κατέσχε με ἀπὸ 53
ἁμαρτωλῶν

Ἀποκαρδίωσις

καὶ

μελαγχολία

μὲ 53 Ἀθυμία πολλὴ μὲ κατέλαβεν, ὅταν ἔβλεπα τοὺς ἁμαρτωλούς, οἱ

τῶν κατελάμβανεν, ὅταν ἔβλεπα τοὺς ἁμαρτωλούς, ὁποῖοι

ἐγκαταλιμπανόντων τὸν νόμον αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι ἐγκατέλιπον τὸν Νόμον σου.

ἐγκατέλειπον

καὶ

ἠθέτουν

τὸν

νόμον

σου,

διὰ

νὰ

ἀκολουθήσουν τὰς ἁμαρτωλάς των κλίσεις.

σου
118,54

Ψαλτὰ

δικαιώματά

ἦσάν
σου

μοι

ἐν

παροικίας μου.

τὰ 54 Εἰς τὸν τόπον, ὅπου ἐξόριστος κατοικοῦσα, 54 Δὲν ἔψαλλον ἄλλο τι εἰς τὸν τόπον τῆς ξενιτείας καὶ ἐξορίας μου

τόπῳ ἔψαλλα τὰ προστάγματά σου, Κύριε, καὶ τίποτε παρὰ τὰ προστάγματα, τῶν ὁποίων τὴν τήρησιν παρ' ἠμῶν δικαίως
ἄλλο.

ἀξιοῖς. Αὐτὰ ἦσαν τὰ μόνα ᾄσματα ποὺ ἔψαλλον πρὸς διασκέδασιν
τῶν θλίψεών μου.

118,55 Ἐμνήσθην ἐν νυκτὶ τοῦ 55 Ὄχι μόνον κατὰ τὴν ἡμέραν ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν 55 Ἐνεθυμήθην κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς νυκτὸς τὸ ὄνομά σου, Κύριε,
ὀνόματός σου, Κύριε, καὶ ἐφύλαξα νύκτα ἐνεθυμούμην, Κύριε, τὸ πάντιμον Ὄνομά σου, καὶ ἡ ἐνθύμησις αὐτὴ μὲ προητοίμασε καὶ μὲ διέθεσεν, ὥστε ἐφύλαξα
τὸν νόμον σου.

καὶ αὐτὴ ἡ ἀνάμνησις μὲ ἐνίσχυσε καὶ ἐφύλαξα τὸν τὸν νόμον σου·

118,56 Αὕτη ἐγενήθη μοι, ὅτι τὰ 56 Πόθος, ποὺ ἐγεννήθη μέσα μου καὶ συνεχὴς 56 ἄλλοι ἐσχεδίαζαν ἀλλα κατὰ τὴν νύκτα καὶ εἰς ἄλλας προέβησαν
δικαιώματά σου ἐξεζήτησα.

προσπάθειά μου, ἦτο αὐτή, νὰ ἐπιζητῶ καὶ νὰ ἀποφάσεις καὶ ἐνεργείας. Ἀλλ’ ὁ ἰδικός μου πόθος καὶ ἡ ἰδική μου
προσπαθῶ νὰ ἐφαρμόζω τὰ δικαιώματά σου.

προσπάθεια καὶ ἐνέργεια ὑπῆρξεν αὕτη, τὸ νὰ ζητῶ ἐξ ὅλης καρδίας
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Νόμον σου.

ὅπως μάθω καὶ φυλάξω τὰ δικαιώματά σου.
118,57 Μερίς μου εἶ, Κύριε, εἶπα 57 Σὺ εἶσαι, Κύριε, ἡ κληρονομικὴ μερίς μου· διὰ 57 Μερίδιον κληρονομίας μου καὶ ἀτίμητος πλοῦτος μου εἶσαι, Κύριε.
τοῦ φυλάξασθαι τὸν νόμον σου.

τοῦτο ἐγὼ ἀπεφάσισα καὶ εἶπα νὰ φυλάττω πάντοτε Διὰ τοῦτο, ἵνα μὴ χωρισθῶ ἀπὸ σοῦ, ἔλαβον τὴν ἀπόφασιν καὶ
τὸν Νόμον σου.

ὑπεσχέθην νὰ φυλάξω τὸν νόμον σου.

118,58 Ἐδεήθην τοῦ προσώπου σου 58 Παρεκάλεσα μὲ ὅλην μου τὴν καρδίαν τὸ ἅγιον 58 Παρεκάλεσα ἐκ βάθους καρδίας τὸ πρόσωπόν σου· ἐλέησόν με
ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου· ἐλεησόν με πρόσωπόν σου. Ἐλέησέ με σύμφωνα μὲ τὰς σύμφωνα μὲ τὴν ὑπόσχεσίν σου.
κατὰ τὸ λόγιόν σου.

ὑποσχέσεις, ποὺ μᾶς ἔχεις δώσει.

118,59 Διελογισάμην τὰς ὁδούς 59 Μὲ τὸν νοῦν μου ἐσκεπτόμην πάντοτε τοὺς 59 Τὸν νοῦν μου προσήλωσα εἰς τὸ νὰ γνωρίσω καὶ διακρίνω
σου καὶ ἐπέστρεψα τοὺς πόδας δρόμους, τοὺς ὁποίους ἐχάραξε τὸ ἅγιον θέλημά καλύτερα τοὺς δρόμους τῆς ἀρετῆς, τοὺς ὁποίους ὁ νόμος σου
μου εἰς τὰ μαρτύριά σου.

σου,

καὶ

χάρις

εἰς

τοὺς

εὐλαβεῖς

αὐτοὺς καθορίζει. Τί ζητεῖς καὶ τί θέλεις νὰ πράττω, αὐτὸ ἦτο ὁ διαρκὴς

διαλογισμοὺς ἐπανέφερα τοὺς πόδας μου εἰς τὸ λογισμός μου. Καὶ συνέπεια τούτου ὑπῆρξεν, ὅτι ἐπανέφερα τοὺς
θέλημά σου καὶ συνεμόρφωσα τὴν ζωήν μου πρὸς πόδας μου εἰς τὰ μαρτύριά σου καὶ συνεμόρφωσα κατὰ πάντα τὴν
αὐτό.
118,60

Ἡτοιμάσθην

καὶ

οὐκ 60

ζωήν μου πρὸς αὐτά.
Προετοιμάσθηκα

καταλλήλως

ἐν

ὄψει 60 Προητοιμάσθην διὰ καταλλήλων σκέψεων καὶ ἀποφάσεων καὶ δὲν

ἐταράχθην τοῦ φυλάξασθαι τὰς ἐνδεχομένων πειρασμῶν καὶ δὲν ἐκλονίσθην εἰς τὴν ἠσθάνθην κλονισμὸν καὶ ἀμφιταλάντευσιν τινα διὰ νὰ φυλάξω τὰς
ἐντολάς σου.
118,61

Σχοινία

ἀπόφασίν μου νὰ τηρήσω τὰς ἐντολάς σου.

ἐντολάς σου.

ἁμαρτωλῶν 61 Αἱ παγίδες καὶ αἱ ἐπιβουλαὶ τῶν ἁμαρτωλῶν, ὡς 61 Αἱ ἐπιβουλαὶ καὶ συκοφαντίαι τῶν ἁμαρτωλῶν ὡς ἄλλα σχοινία

περιεπλάκησάν μοι, καὶ τοῦ νόμου ἄλλα σχοίνινα δίκτυα, περιεπλέχθησαν ἐπάνω μου. παγιδευτικῶν δικτύων περιεπλέχθησαν εἰς ἐμέ, ἀλλὰ δὲν ἐλησμόνησα
σου οὐκ ἐπελαθόμην

Ἀλλὰ ἐγὼ οὔτε τότε δὲν ἐλησμόνησα τὸν Νόμον οὐδὲ κατὰ τὰς ὥρας αὐτὰς τῶν κατ’ ἐμοῦ ἐπιβουλῶν τὰς ὑποχρεώσεις
σου.

ποὺ μοῦ ἐπιβάλλει ὁ νόμος σου.

118,62 Μεσονύκτιον ἐξεγειρόμην 62 Κατὰ τὸ μεσονύκτιον ἐξυπνοῦσα, ἐσηκωνόμην 62 Πλήρης δὲ εὐγνωμοσύνης ἐσηκωνόμην τὸ μεσονύκτιον ἀπὸ τὴν
τοῦ ἐξομολογεῖσθαί σοι ἐπὶ τὰ ἀπὸ τὴν κλίνην μου, διὰ νὰ σὲ ἀνυμνολογήσω καὶ σὲ κλίνην μου διὰ νὰ σὲ δοξολογήσω καὶ σὲ ἀνυμνήσω διὰ τὰ ἐν τῷ νόμῳ
κρίματα τῆς δικαιοσύνης σου.

δοξάσω διὰ τὰς δικαίας κρίσεις σου καὶ ἐνεργείας σου δίκαια παραγγέλματα, διὰ τῆς τηρήσεως τῶν ὁποίων ἐσώθην ἐκ
σου.

τῶν παγίδων.

118,63 Μέτοχος ἐγώ εἰμι πάντων 63 Εἶμαι καὶ ἐγὼ ἔνας ἀπὸ ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι 63 Οὐδεμίαν σχέσιν καὶ συμμετοχὴν ἔχω μετὰ τῶν παρανόμων·
φοβουμένων

σε

καὶ

τῶν σὲ

φυλασσόντων τὰς ἐντολάς σου.

εὐλαβοῦνται,

Κύριε,

φυλάττουν τὰς ἐντολάς σου.

καὶ

προσπαθοῦν

νὰ φιλίας καλλιεργῶ καὶ συνάπτω σχέσεις μὲ ὅλους ὅσοι σὲ φοβοῦνται
καὶ φυλάσσουν τὰς ἐντολάς σου.

118,64 Τοῦ ἐλέους σου, Κύριε, 64 Ἀπὸ τὰ ἔργα τῆς φιλανθρωπίας καὶ ἀγαθότητός 64 Ἀπὸ τὸ ἔλεός σου, Κύριε, εἶναι γεμάτη ὅλη ἡ γῆ, διότι σὺ
πλήρης ἡ γῆ· τὰ δικαιώματά σου σου εἶναι γεμάτη ἡ γῆ. Δίδαξέ με περισσότερον καὶ εὐσπλαγχνίζεσαι καὶ εὐεργετεῖς ὅλα τὰ πλάσματά σου· ἐλλεησον
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τῶν

δίδαξόν με.

ἀναλυτικώτερον, διὰ νὰ γνωρίσω βαθύτερον τὰ λοιπὸν καὶ ἐμὲ καὶ δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου, ὥστε καὶ διὰ τῆς
δικαιώματά σου.

πλήρους τούτων ἐφαρμογῆς νὰ τὰ μάθω καὶ νὰ καταστήσω ταῦτα
κτῆμα μου.

118,65 Χρηστότητα ἐποίησας μετὰ 65 Ἀγαθότητα καὶ εὐεργεσίας ἔδειξες καὶ ἔπραξες 65 Ἐδείχθης ἀγαθὸς καὶ εὐεργετικός, Κύριε, πρὸς τὸν δοῦλον σου,
τοῦ δούλου σου, Κύριε, κατὰ τὸν πρὸς τὸν δοῦλον σου, Κύριε, σύμφωνα μὲ τὴν συμφώνως πρὸς τὰς ἐν ταῖς Γραφαῖς ὑποσχέσεις σου.
λόγον σου.

ὑπόσχεσίν σου.

118,66 Χρηστότητα καὶ παιδείαν 66 Δίδαξέ με καλωσύνην καὶ εὐεργετικότητα, 66 Τὴν καλωσύνην καὶ εὐεργετικότητα καὶ τὴν διὰ τῆς παιδαγωγίας
καὶ γνῶσιν δίδαξόν με, ὅτι ταῖς ἀληθινὴν παιδείαν καὶ γνῶσιν, διότι ἐγὼ ἀκλονήτως σου σοφίαν καὶ σύνεσιν καὶ τελείαν τοῦ νόμου σου γνῶσιν δίδαξόν με,
ἐντολαῖς σου ἐπίστευσα.

ἐπίστευσα εἰς τὰς ἐντολάς σου.

διότι ἐπίστευσα εἰς τὰς ἐντολάς σου καὶ ἐπόθησα ἀκριβὴς τηρητλής
των νὰ ἀναδειχθῶ.

118,67 Πρὸ τοῦ μὴ ταπεινωθῆναι 67 Πρὶν διὰ τῆς πατρικῆς σου διαπαιδαγωγήσεως 67 Προτοῦ νὰ ταπεινωθῶ διὰ τῆς δοκιμασίας καὶ θλίψεως, ἐγὼ
ἐγὼ ἐπλημμέλησα, διὰ τοῦτο τὸ ἐγὼ ταπεινωθῶ, εἶχα ἁμαρτήσει ἐνώπιόν σου. Διὰ ἡμάρτησα. Ἀλλὰ διότι ἐπαιδαγωγήθην καὶ ἐταπεινώθην ὑπὸ τῆς
λόγιόν σου εφύλαξα.

τοῦτο τώρα ἐσυνετίσθην καὶ ἐφύλαξα τοὺς λόγους θλίψεως, δι’ αὐτὸ ἐφύλαξα τὰς ἐντολάς σου.
σου.

118,68 Χρηστὸς εἶ σύ, Κύριε, καὶ ἐν 68 Πανάγαθος, Κύριε, καὶ εὐεργετικὸς εἶσαι σύ. Καὶ 68 Γεμᾶτος ἀγαθότητα καὶ καλωσύνην εἶσαι σύ, Κύριε· καὶ ἐν τῇ
τῇ χρηστότητί σου δίδαξόν με τὰ σύμφωνα μὲ τὴν καλωσύνην σου καὶ μακροθυμίαν καλωσύνῃ σου αὐτῇ παραβλέπων τὰ ὅσα ἔπταισα ἐνώπιόν σου
δικαιώματά σου.

αὐτὴν δίδαξέ με τὰς ἐντολάς σου.

δίδαξόν με τὰς ἐντολάς σου φωτίζων με καὶ ἐνισχύων με, ὥστε ὄχι
μόνον νὰ τὰς ἐννοῶ, ἀλλὰ καὶ νὰ τὰς φυλάττω πλήρως.

118,69 Ἐπληθύνθη ἐπ' ἐμὲ ἀδικία 69 Πολλὰς καὶ μεγάλας ἀδικίας ἔχουν διαπράξει 69 Πλῆθος πολὺ ἀδικημάτων διέπραξαν κατ' ἐμοῦ οἱ ὑπερήφανοι, οἱ
ὑπερηφάνων,

ἐγὼ

ἐν

ὅλῃ ἐναντίον μου ἀλαζονικοὶ καὶ ἐγωπαθεῖς ἄνθρωποι. περιφρονοῦντες τὸν νόμον σου καὶ τὴν δικαιοσύνην σου· ἐγὼ ὅμως δὲν

καρδίᾳ

ἐξερευνήσω

τὰς Ἐγὼ ὅμως παρ' ὅλα αὐτὰ θὰ ἐρευνῶ, θὰ μελετῶ καὶ ἐσκέφθην νὰ τοὺς ἀνταποδώσω κακά, ἀλλὰ μὲ ὅλην τὴν καρδίαν μου

μου

δὲ

ἐντολάς σου.

θὰ μανθάνω πάντοτε τὰς ἐντολάς σου.

ἐξήτασα καὶ ἐμελέτησα τὰς ἐντολάς σου, διὰ νὰ φυλάξω αὐτάς.

118,70 Ἐτυρώθη ὡς γάλα ἡ καρδία 70 Ὅπως σκληρύνεται τὸ γάλα, ὅταν γίνεται τυρί, 70 Ὅπως τὸ γάλα, ὅταν πήγνυται εἰς τυρόν, σκληρύνεται, οὕτως
αὐτῶν, ἐγὼ δὲ τὸν νόμον σου ἔτσι ἐσκληρύνθη καὶ ἐπωρώθη ἡ καρδία τῶν ἐπωρώθη καὶ ἡ καρδία των, ἐγὼ ὅμως ἐμελέτησα τὸν νόμον σου, διὰ
ἐμελέτησα.

ἀλαζονικῶν καὶ ἐγωπαθῶν. Ἐγὼ ὅμως ἐμελετοῦσα νὰ ἔχω αὐτὸν παντοτεινὸν ὁδηγόν μου.

118,71

Ἀγαθόν

μοι

ὅτι 71 Εὐεργετικὸν καὶ σωτήριον ὑπῆρξε δι' ἐμὲ τὸ 71 Εὐεργετικὸν καὶ σωτηριῶδες ὑπῆρξε δι' ἐμὲ τὸ ὅτι διὰ τῶν θλίψεων

ἐταπείνωσάς με, ὅπως ἂν μάθω γεγονός, ὅτι διὰ τῆς πατρικῆς σου παιδαγωγίας καὶ μὲ ἐταπείνωσες, διότι διὰ τῆς παιδαγωγίας σου ταύτης ὠδηγήθην εἰς
τὰ δικαιώματά σου.

τῶν θλίψεων μὲ ἐταπείνωσες, διὰ νὰ μάθω ἔτσι τὸ νὰ μάθω τὰ δικαιώματά σου.
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καὶ θὰ μελετῶ τὸν Νόμον σου.

καλύτερα τὰς ἐντολάς σου.
118,72 Ἀγαθός μοι ὁ νόμος τοῦ 72 Ὁ ἰδικός σου Νόμος, ποὺ ἐβγῆκεν ἀπὸ τὸ 72 Πολύτιμος θησαυρὸς εἶναι δι’ ἐμὲ ὁ νόμος, τὸν ὁποῖον τὸ στόμα σου
στόματός

σου

ὑπὲρ

χιλιάδας πανάγιον

χρυσίου καὶ ἀργυρίου.

στόμα

σου,

εἶναι

ἀσυγκρίτως ὥρισε, καὶ τὸν προτιμῶ πολὺ περισσότερον ἀπὸ χιλιάδας καὶ σωροὺς

προτιμότερος εἰς ἐμὲ ἀπὸ θησαυροὺς χρυσίου καὶ χρυσῶν καὶ ἀργυρῶν νομισμάτων.
ἀργυρίου.

118,73 Αἱ χεῖρές σου ἐποίησάν με 73 Τὰ χέρια σου μὲ ἐδημιούργησαν ἀπὸ τὸ χῶμα. 73 Αἱ χεῖρες σου μὲ ἐποίησαν καὶ μὲ ἔπλασαν· μόρφωσόν μου καὶ τὸν
καὶ ἔπλασάν με· συνέτισόν με καὶ Αὐτὰ μὲ διέπλασαν καὶ μοῦ ἔδωσαν μορφὴν καὶ νοῦν πληρῶν αὐτὸν συνέσεως, ὁπότε θὰ μάθω ἐν τῇ ἐφαρμογῇ τὰς
μαθήσομαι τὰς ἐντολάς σου.

σῶμα. Δός μου, λοιπὸν καὶ σύνεσιν διὰ νὰ μάθω ἐντολάς σου καὶ θὰ ἀναδειχθῶ πραγματικὴ εἰκὼν καὶ ὁμοίωμά σου.
βαθύτερον καὶ εὐρύτερον τὰς ἐντολάς σου.

118,74 Οἱ φοβούμενοί σε ὄψονταί 74 Οἱ πιστοὶ εἰς σέ, ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι σὲ εὐλαβοῦνται, 74 Οὕτω κατηρτισμένον καὶ προκόπτοντα θὰ μὲ ἴδουν ὅσοι σὲ
με καὶ εὐφρανθήσοντοι, ὅτι εἰς θὰ μὲ ἴδουν προκόπτοντα εἰς τὴν ἀρετὴν καὶ θὰ φοβοῦνται καὶ θὰ εὐφρανθοῦν, διότι τὸ θαυμαστὸν αὐτὸ ἀποτέλεσμα
τοὺς λόγους σου ἐπήλπισα.

εὐφρανθοῦν. Διότι ἐγὼ εἶχα στηρίξει καὶ στηρίζω ἐπῆλθε, ἐπειδὴ ἐστήριξα τὰς ἐλπίδας μου εἰς τοὺς λόγους σου.
τὰς ἐλπίδας μου εἰς τὰ λόγια σου.

118,75

Ἔγνων,

Κύριε,

ὅτι 75 Ἐγνώρισα καὶ ἔμαθα, Κύριε, ὅτι τὰ προστάγματα 75 Ἔμαθα, Κύριε, διὰ τῆς παιδαγωγίας σου, ὅτι τὰ ἐν τῷ νόμῳ

δικαιοσύνη τὰ κρίματά σου, καὶ τοῦ Νόμου σου εἶναι ἔκφρασις καὶ πραγματοποίησις προστάγματά σου ἐνσαρκώνουν καὶ ἐκφράζουν τὴν δικαιοσύνην καὶ
ἀληθείᾳ ἐταπείνωσάς με.

τῆς δικαιοσύνης. Δικαίως δὲ καὶ ἐπωφελῶς δι' ἐμέ μὲ κατὰ τὰς ἀπαιτήσεις τῆς ἀληθείας ἐπέτρεψας νὰ ταπεινωθῶ καὶ νὰ
ἐταπείνωσες διὰ τῶν θλίψεων.

ἐμπέσω εἰς θλίψεις.

118,76 Γενηθήτω δὴ τὸ ἔλεός σου 76 Τώρα ὅμως ἂς ἔλθῃ ἡ εὐσπλαγχνία σου νὰ μὲ 76 Ἀλλ’ εἶναι καιρὸς νὰ παρέλθῃ τὸ ποτήριον τῆς δοκιμασίας σου· ἂς
τοῦ παρακαλέσαι με κατὰ τὸ παρηγορήσῃ σύμφωνα μὲ τὴν ὑπόσχεσιν, τὴν ἔλθῃ τώρα πλέον τὸ ἔλεός σου καὶ ἡ εὐσπλαγχνία σου νὰ μὲ
λόγιόν σου τῷ δούλῳ σου.

ὁποίαν ἔχεις δώσει εἰς τὸν δοῦλον σου.

παρηγορήσουν σύμφωνα πρὸς τὴν ὑπόσχεσιν, τὴν ὁποίαν ἔδωκας εἰς
τὸν δοῦλον σου.

118,77 Ἐλθέτωσάν μοι οἱ οἰκτιρμοί 77 Ἂς ἔλθουν, λοιπόν, εἰς ἐμὲ οἱ οἰκτιρμοί σου καὶ 77 Ἂς ἔλθουν εἰς ἐμὲ οἱ οἰκτιρμοί σου διὰ νὰ μοῦ δώσουν ζωήν, διότι
σου, καὶ ζήσομαι, ὅτι ὁ νόμος σου ἔτσι ἐγὼ θὰ διαφύγω θανασίμους κινδύνους καὶ θὰ καὶ μέσα εἰς τὰς θλίψεις μου δὲν σὲ ἐλησμόνησα, ἀλλ’ ὁ νόμος σου
μελέτη μού ἐστιν.

ζήσω, διότι ὁ Νόμος σου εἶναι μελέτη μου.

118,78 Αἰχυνθήτωσαν ὑπερήφανοι, 78

Ἂς

κατεντροπιασθοῦν

οἱ

ἀλαζονικοὶ

ἀποτελεῖ τὴν διαρκῆ σκέψιν καὶ ἀπασχόλησιν τοῦ νοῦ μου.
καὶ 78 Ἂς καταισχυνθοῦν οἱ ὑπερήφανοι, οἱ ἀγερώχως καὶ σκληρῶς πρὸς

δὲ ἀδελσχήσω ἐν ταῖς ἐντολαῖς ἀφορμήν, χωρὶς νὰ τοὺς ἀδικήσω εἰς τίποτε, βάρος μου, ἐγὼ δὲ ὅπως εἰς τὸ παρελθὸν οὕτω καὶ εἰς τὸ μέλλον δὲν
σου.

παρανομοῦν ἐναντίον μου. Ἐγὼ ὅμως, ἀπολύτως θὰ ἀπαοχολοῦμαι ἀπὸ αἰσθήματα μίσους καὶ ἐκδικήσεως κατ’ αὐτῶν,
ἥσυχος, θὰ ἐντρυφῶ συχνὰ εἰς τὴν μελέτην τοῦ ἀλλὰ θὰ ἐντρυφῶ ἐν τῇ μελέτῃ τῶν ἐντολῶν σου.
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ὅτι ἀδίκως ἠνόμησαν εἰς ἐμέ· ἐγὼ ἐγωπαθεῖς, διότι, χωρὶς ἐγὼ νὰ τοὺς δώσω καμμίαν ἐμὲ συμπεριφερόμενοι, διότι ἀδίκως καὶ ἀναιτίως παρανομοῦν εἰς

Νόμου σου.
118,79

Ἐπιστρεψάτωσάν

με

οἱ 79 Απὸ τὸν ἐξευτελισμὸν αὐτὸν τῶν ὑπερηφάνων 79 Ἂς ἐνθαρρυνθοῦν ἐκ τῆς καταισχύνῃς τῶν ὑπερηφάνων καὶ ἂς

φοβούμενοί σε καὶ οἱ γινώσκοντες ἂς διδαχθοῦν καὶ ἂς ἐπιστρέψουν πρὸς ἐμέ, ὅσοι ἐπιστρέψουν πρὸς ἐμὲ ὅσοι ἐκ δειλίας ἀπεμακρύνθησαν προσκαίρως
τὰ μαρτύριά σου.

προηγουμένως ἐδειλίασαν καὶ ἀπεμακρύνθησαν καὶ ἀπ' ἐμοῦ, ἀλλ’ οἱ ὁποῖοι σὲ φοβοῦνται καὶ γνωρίζουν τὰς ἐν τῷ νόμῳ
οἱ ὁποῖοι ἐν τούτοις σὲ εὐλαβοῦνται, Κύριε, καὶ μαρτυρίας καὶ ἐντολάς σου.
γνωρίζουν τὰς ἐντολάς σου.

118,80 Γενηθήτω ἡ καρδία μου 80 Εἴθε ἡ καρδία μου, μὲ τὸν ἰδικόν σου φωτισμόν, 80 Εἴθε ἡ καρδία μου νὰ γίνῃ διὰ τοῦ φωτισμοῦ καὶ τῆς ἐνισχύσεώς
ἄμωμος ἐν τοῖς δικαιώμασί σου, νὰ γίνῃ ἄμεμπτος καὶ ἀκεραία εἰς τὴν τήρησιν τῶν σου ἄμεμπτος ἐν τῇ τηρήσει τῶν δικαιωμάτων σου, διὰ νὰ μὴ
ὅπως ἂν μὴ αἰσχυνθῶ.

ἐντολῶν σου, διὰ νὰ μὴ ἐντροπιασθῶ καὶ ἐγώ, ὅπως ἐντροπιασθῶ ὡς παραβάτης καὶ ἔνοχος, οὔτε ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων
οἱ ὑπερήφανοι.

οὔτε ἐνώπιον τοῦ φοβεροῦ κριτηρίου σου.

118,81 Ἐκλείπει εἰς τὸ σωτήριόν 81 Ἀπέκαμεν ἡ ψυχή μου νὰ σὲ παρακαλῇ καὶ νὰ 81 Ἀπέκαμεν ἡ ψυχή μου προσμένουσα τὴν παρὰ σοῦ σωτηρίαν· ἐν
σου ἡ ψυχή μου, εἰς τοὺς λόγους περιμένῃ ἀπὸ σὲ τὴν σωτηρίαν μου. Ἐν τούτοις ἐγὼ τούτοις δὲν ἔπαυσα νὰ στηρίζω τὴν ἐλπίδα μου εἰς τοὺς λόγους καὶ
σου ἐπήλπισα.

εἰς τοὺς λόγους σου ἔχω στηρίξει τὰς ἐλπίδας μου.

τὰς ὑποσχέσεις σου.

118,82 Ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοί μου 82 Ἠτόνησαν καὶ κοντεύουν νὰ σβήσουν οἱ 82 Κινδυνεύουν νὰ χάσουν τὸ φῶς των οἱ ὀφθαλμοί μου ἀπὸ τὴν
εἰς τὸ λόγιόν σου λέγοντες· πότε ὀφθαλμοί μου ἀπὸ τὴν μελέτην τῶν λόγων καὶ τῶν προσήλωσίν των εἰς τὰς ἐπαγγελίας τοῦ ἀλανθάστου λόγου σου καὶ
παρακαλέσεις με;

ὑποσχέσεών σου καὶ μὲ κάνουν συνεχῶς νὰ λέγω· μὲ ἀναγκάζουν νὰ διερωτῶμαι: Πότε λοιπὸν θὰ μὲ παρηγόρησης;
Πότε, Κύριε, θὰ μὲ παρηγορήσῃς;

118,83 Ὅτι ἐγενήθην ὡς ἀσκὸς ἐν 83 Ἐκακουχήθηκα πάρα πολύ. Ἔγινα κατάξηρος 83 Τόσον πολὺ ἐκακουχήθην καὶ ἐταλαιπωρήθην, ὥστε ἔγινα
πάχνῃ· τὰ δικαιώματά σου οὐκ σὰν τὸ ἀσκί, ποὺ ἐσκληρύνθη εἰς τὴν παγωνιὰν καὶ κατάξηρος καὶ σκασμένος, ὅπως ὁ ἀσκὸς τὸν ὁποῖον ἔπηξε καὶ
ἐπελαθόμην.

τὴν πάχνην. Ἐν τούτοις οὔτε πρὸς στιγμὴν δὲν ἐσκλήρυνε ἡ πάχνη καὶ ἡ παγωνιά. Δὲν ἐλησμόνησα ὅμως οὐδ’ ἐπὶ
ἐλησμόνησα τὰ δικαιώματά σου.

στιγμὴν τὰ δικαιώματά σου.

118,84 Πόσαι εἰσὶν αἱ ἡμέραί του 84 Πόσαι εἶναι ἀκόμη αἱ ἡμέραι τῆς ζωῆς τοῦ 84 Πόσαι εἶναι αἱ ἡμέραι τοῦ δούλου σοῦ; Ὠλιγόστευσαν αὖται πολύ.
δούλου σου; Πότε ποιήσεις μοι ἐκ δούλου σου; Ὀλίγαι. Πότε, λοιπόν, σὺ θὰ ἀναλάβῃς Πότε θὰ ἐπέμβῃς διὰ να κάμῃς ὑπὲρ ἐμοῦ κρίσιν ἐκείνων ποὺ μὲ
τῶν καταδιωκόντων με κρίσιν;

τὴν ὑπόθεσίν μου, θὰ ἐκφέρῃς καὶ θὰ ἐφαρμόσῃς καταδιώκουν, ὥστε νὰ ἀπολαύσω καὶ ἐγὼ ὀλίγην εἰρήνην καὶ
τὴν δικαίαν σου κρίσιν ἐναντίον ἐκείνων, ποὺ μὲ ἀνάπαυσιν κατὰ τὰς ἐναπομένουσας εἰς ἐμὲ ἡμέρας;

118,85 Διηγήσαντό μοι παράνομοι 85 Φλυαρίας καὶ ματαιότητας μοῦ διηγοῦντο οἱ 85 Φλυαρίας ἀνοήτων σκέψεων τῆς ματαίας τῶν διανοίας μου
ἀδολεσχίας, ἀλλ' οὐχ ὡς ὁ νόμος παράνομοι. Αὐτὰ ὅμως δὲν εἶναι δυνατὸν κατὰ ἀνέπτυξαν
σου, Κύριε.

καὶ

ἐξέθεσαν

ἄνθρωποι

παράνομοι,

διὰ

νὰ

μὲ

κανένα τρόπον νὰ συγκριθοῦν μὲ τὸν Νόμον σου, ἀπομακρύνουν ἀπὸ τὸ καθῆκον, ἀλλ’ αὐτὰ ποὺ μοῦ εἶπαν δὲν
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καταδιώκουν;

Κύριε.
118,86

Πᾶσαι

αἱ

ἐντολαί

δύνανται οὐδὲ κἀν νὰ συγκριθοῦν πρὸς τὸν νόμον σου, Κύριε.

σου 86 Ὅλαι αἱ ἰδικαί σου ἐντολαὶ εἶναι ἀλήθεια. Ἀδίκως 86 Ἀντιθέτως πρὸς τὰς φλυαρίας καὶ τὰ ψεύδη τῆς ἀπάτης ποὺ μοῦ

ἀλήθεια· ἀδίκως κατεδίωξάν με, αὐτοὶ μὲ κατεδίωξαν. Σύ, λοιπόν, ποὺ μισεῖς τὴν εἶπον αὐτοί, αἱ ἐντολαί σου ὅλαι εἶναι ἀλήθεια καὶ φῶς· ἀδίκως αὐτοὶ
βοήθησόν μοι.

ἀδικίαν καὶ ἀγαπᾷς τὴν ἀλήθειαν, σπεῦσε νὰ μὲ μὲ κατεδίωξαν, σὺ λοιπὸν ποὺ μισεῖς τὴν ἀδικίαν, σπεῦσον εἰς
βοηθήσῃς καὶ νὰ μὲ προστατεύσῃς.

βοήθειαν καὶ προστασίαν μου.

118,87 Παρὰ βραχὺ συνετέλεσάν 87 Ὀλίγον ἀκόμη καὶ οἱ μανιώδεις ἐχθροί μου θά μὲ 87 Ὁ κατ’ ἐμοῦ διωγμός των ἦτο τόσον μανιώδης καὶ ἐξοντωτικός,
με

ἐν

τῇ

γῇ

ἐγὼ

δὲ

ἐγκατέλιπον τὰς ἐντολάς σου.

οὐκ ἀπετελείωναν καὶ θὰ μὲ ἔρριπταν νεκρὸν κάτω εἰς ὥστε παρ' ὀλίγον νὰ μὲ ἀποτελειώσουν ἐν τῇ γῇ καὶ νὰ μὲ
τὴν γῆν. Ἐγὼ ὅμως δὲν ἐγκατέλειψα οὔτε παρέβην ἐξαφανίσουν ἐξ αὐτῆς· ἐγὼ ὅμως δὲν ἐγκατέλιπον οὐδὲ ἠθέτησα τὰς
τὰς ἐντολάς σου.

ἐντολάς σου.

118,88 Κατὰ τὸ ἔλεός σου ζῆσόν 88 Σύμφωνα μὲ τὸ ἄπειρον ἔλεός σου γλύτωσέ με 88 Εἶσαι ἐλεήμων καὶ εὔσπλαγχνος· σύμφωνα λοιπὸν μὲ τὸ ἔλεός σου
με, καὶ φυλάξω τὰ μαρτύρια τοῦ ἀπὸ
στόματός σου.

τοὺς

φοβεροὺς

αὐτοὺς

κινδύνους

καὶ γλύτωσέ με ἀπὸ τοὺς φοβεροὺς αὐτοὺς κινδύνους καὶ δῶσε μου ζωήν·

περιφρούρησε τὴν ζωήν μου. Ἐγὼ δέ, πλήρης καὶ τότε πλήρης εὐγνωμοσύνης διὰ τὴν σωτηρίαν σου ἐγὼ θὰ
εὐγνωμοσύνης διὰ τὴν σωτηρίαν μου, θὰ φυλάξω προσκολληθῶ ἀκόμη περισσότερον εἰς σὲ καὶ θὰ φυλάξω τὰς
ἀκόμη περισσότερον τὰς ἐντολάς, ποὺ προέρχονται μαρτυρίας καὶ τὰς ἐντολὰς τοῦ στόματός σου.
ἀπὸ τὸ ἅγιον στόμα σου.

118,89 Εἰς τὸν αἰῶνα, Κύριε, ὁ 89 Ὁ λόγος σου, Κύριε, παραμένει ἀναλλοίωτος καὶ 89 Ὁ λόγος σου, Κύριε, ἔχει αἰώνιον κῦρος, διότι τὴν προέλευσίν του
λόγος σου διαμένει ἐν τῷ οὐρανῷ. αἰώνιος εἰς τὸν οὐρανόν, διότι ἔχει ἔδραν καὶ πηγήν καὶ τὰ θεμέλιά του δὲν τὰ ἔχει εἰς τὴν εὐμετάβλητον ματαιότητα τοῦ
του σὲ τὸν οὐράνιον Θεόν.

παρόντος κόσμου, ἀλλ’ εἰς τὸν αἰώνιον καὶ ἀναλλοίωτον πνευματικὸν
κόσμον τοῦ οὐρανοῦ.

118,90 Εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν ἡ 90 Ἡ ἀλήθειά σου παραμένει ἀμετακίνητος ἀπὸ 90 Ἡ ἐν τῇ Ἁγίᾳ Γραφῇ ἀποκαλυφθεῖσα εἰς ἡμᾶς ἀλήθειά σου
ἀλήθειά σου· ἐθεμελίωσας τὴν γενεᾶς εἰς γενεάν. Ἐθεμελίωσες αὐτὴν ἀσφαλῆ, παραμένει ἀδιάσειστος διὰ μέσου τῶν γενεῶν διδάσκουσα καὶ
γῆν καὶ διαμένει.

ὅπως τὴν γῆν, ἡ ὁποία διὰ τοῦτο παραμένει.

φρονηματίζουσα ταύτας, διότι εἶναι ἀλήθεια ἰδική σου, ὁ ὁποῖος
ἐθεμελίωσας τὴν γῆν καὶ διαμένει αὕτη χωρὶς κανεὶς νὰ δύναται νὰ
τὴν ταράξῃ.

118,91 Τῇ διατάξει σου διαμένει 91 Σὺ ἔδωσες τὴν παντοδύναμον προσταγήν σου 91 Δυνάμει τοῦ προστακτικοῦ λόγου, τὸν ὁποῖον εἶπες σύ, παραμένει
εἶναι δοῦλα καὶ ὑποτεταγμένα εἰς τὸ ἅγιον θέλημά δὲ καὶ διατηροῦνται, διότι δουλικῶς ἐμμένουν εἰς τοὺς φυσικοὺς
σου.

νόμους, ποὺ ὤρισες σύ.

118,92 Εἰ μὴ ὅτι ὁ νόμος σου 92 Ἐὰν ὁ Νόμος σου δὲν ἦτο προσφιλὴς μελέτη καὶ 92 Ἐὰν ὁ νόμος σου δὲν ἦτο προσφιλὴς καὶ παρηγορητικὴ μελέτη μου,
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ἡμέρα, ὅτι τὰ σύμπαντα δοῦλα σά. καὶ παραμένει ἡ ἡμέρα. Διότι ὅλα ὅσα ὑπάρχουν ἡ ἡμέρα. Διότι ὅλα ὅσα ὑπάρχουν δουλικῶς ὑπακούουν εἰς σέ, δι' αὐτὸ

μελέτη

μού

ἐστι,

τότε

ἂν ἐντρύφημά μου, ἐγὼ θὰ ἐχανόμην ἐξ ὁλοκλήρου θὰ ἐχανόμην ὁλοτελῶς ἐν μέσῳ τῶν θλίψεων ποὺ τόσον πολὺ μὲ

ἀπωλόμην ἐν τῇ ταπεινώσει μου.

ἀνάμεσα εἰς τὰς περιπετείας καὶ τὰς θλίψεις, ποὺ ἐταπείνωσαν.
τόσον πολύ μὲ εἶχαν ταπεινώσει.

118,93

Εἰς

ἐπιλάθωμαι

τὸν
τῶν

αἰῶνα

οὐ

μὴ 93 Εἰς τὸν αἰῶνα δὲν θὰ ξεχάσω τὰ δικαιώματά σου, 93 Δὲν θὰ ξεχάσω ποτὲ εἰς τὸν αἰῶνα τὰ δικαιώματά σου, διότι διὰ τῆς

δικαιωμάτων διότι διὰ μέσου αὐτῶν σὺ μοῦ ἔδωκες καὶ διετήρησες παρηγορίας καὶ ἐνισχύσεως τὴν ὁποίαν μὲ αὐτὰ μοῦ ἔδιδες, μὲ

σου, ὅτι ἐν αὐτοῖς ἔζησάς με.

τὴν ζωήν μου.

ἐζωοποίησας.

118,94 Σός εἰμι ἐγώ, σῶσόν με, ὅτι 94 Ἰδικός σου ἄνθρωπος, ἰδικός σου δοῦλος εἶμαι 94 Ἰδικός σου δοῦλος εἶμαι ἐγώ, σῶσόν με· μὴ μὲ ἀφίνῃς
τὰ δικαιώματά σου ἐξεζήτησα.

ἐγώ, Κύριε. Σῶσε με, διότι τὰς ἐντολάς σου μὲ πολὺν ἀπροστάτευτον, διότι μὲ ὅλην τὴν καρδίαν μου ἐζήτησα νὰ μάθω καὶ
πόθον ἐζήτησα καὶ ἠρεύνησα νὰ μάθω.

νὰ φυλάξω τὰ δικαιώματά σου.

118,95 Ἐμὲ ὑπέμειναν ἁμαρτωλοὶ 95 Μὲ παρεμόνευσαν μὲ πολλὴν ὑπομονὴν οἱ 95 Μὲ παρεμόνευσαν οἱ ἁμαρτωλοὶ διὰ νὰ μὲ ἐξοντώσουν ἀλλ’ ἐγὼ
τοῦ ἀπολέσαι με· τὰ μαρτύριά σου ἁμαρτωλοί, διὰ νὰ μὲ ἐξοντώσουν. Ἀλλ' ἐγὼ πρὸς πρὸς τὰς μαρτυρίας τοῦ νόμου σου εἶχον ἐστραμμένην ὅλην τὴν
συνῆκα.

τὸν Νόμον σου εἶχα ἐστραμμένην τὴν προσοχὴν καὶ προσοχήν μου.
τὴν διάνοιάν μου.

118,96 Πάσης συντελείας εἶδον 96 Εἶδα ὅτι ὅλα αὐτά, ποὺ οἱ ἄνθρωποι τὰ θεωροῦν 96 Πὰν ὅ,τι θεωροῦν οἱ ἄνθρωποι τέλειον καὶ εἰς πλοῦτη καὶ εἰς δόξαν
πέρας· πλατεῖα ἡ ἐντολή σου τέλεια, πλούτη καὶ δόξαν καὶ τὰ ἄλλα ἀγαθὰ τοῦ καὶ εἰς εὐτυχίαν εἶδον νὰ ἔχῃ πέρας καὶ τέλος. Ἡ ἐντολή σου ἔχει
σφόδρα.

κόσμου τούτου, εἶδα νὰ ἔχουν ἕνα τέλος. Ἡ ἐντολή πλάτη χρόνου καὶ διαρκείας καὶ γνώσεως καὶ ἀνέσεως ἀπέραντα καὶ
σου

ὅμως ἐκτείνεται

εἰς

ἀπέραντον

χρονικὸν χαρίζει εἰς τοὺς τηρητάς της αἰωνίαν καὶ ἀνέκφραστον εὐτυχίαν.

διάστημα, ἀναλλοίωτος καὶ ἔγκυρος.
118,97 Ὡς ἠγάπησα τὸν νόμον σου, 97 Πόσον πολὺ ἠγάπησα πράγματι τὸν Νόμον σου, 97 Πόσον τῷ ὄντι ἠγάπησα τὸν νόμον σου, Κύριε, καθ’ ὅλην τὴν
Κύριε· ὅλην τὴν ἡμέραν μελέτη Κύριε! Ὅλην τὴν ἡμέραν αὐτὸς εἶναι ἡ μελέτη μου ἡμέραν ἐντρυφῶ ἐν τῇ μελέτῃ του.
μού ἐστιν.

καὶ τὸ ἐντρύφημά μου.

118,98 Ὑπὲρ τοὺς ἐχθρούς μου 98 Μὲ ἀνέδειξες σοφώτερον ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς μου, 98 Μὲ ἔκαμες σοφώτερον ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς μου, διδάξας με τὴν
ἐσόφισάς με τὴν ἐντολήν σου, ὅτι μὲ τὸ νὰ μὲ διδάξῃς τὴν ἐντολήν σου, διότι αὐτὴ ἐντολήν σου· καὶ ἡ σοφία μου αὐτὴ ὀφείλεται εἰς τὸ ὅτι διὰ τῆς μελέτης
εἰς τὸν αἰῶνα ἐμή ἐστιν.

παραμένει πάντοτε κτῆμα μου, γνῶσις καὶ σοφία καὶ ἐφαρμογῆς τῆς ἐντολῆς σου ἔγινεν αὕτη αἰώνιον καὶ ἀναφαίρετον
μου.

Ὑπὲρ

πάντας

τοὺς 99 Ἐξεπέρασα ὅλους τοὺς διδασκάλους μου εἰς 99 Ὅλους τοὺς διδασκάλους μου, ποὺ μοῦ ἐδίδασκον τὴν γνῶσιν καὶ

διδάσκοντάς με συνῆκα, ὅτι τὰ γνῶσιν καὶ σοφίαν καὶ σύνεσιν, διότι τὰ μαρτύρια σοφίαν τοῦ κόσμου, τοὺς ὑπερέβην εἰς γνῶσιν καὶ εἰς σύνεσιν, διότι αἱ
μαρτύριά σου μελέτη μού ἐστιν.
118,100

Ὑπὲρ

τοῦ Νόμου σου εἶναι ἡ προσφιλὴς μελέτη μου.

μαρτυρίαι τοῦ νόμου σου εἶναι ἡ προσφιλὴς μελέτη μου.

πρεσβυτέρους 100 Ἀπέκτησα σύνεσιν πολὺ μεγαλυτέραν καὶ ἀπὸ 100 Τοὺς γεροντοτέρους μου, οἱ ὁποῖοι προβάλλουν τὴν πεῖραν των ὡς
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118,99

κτῆμα μου.

συνῆκα,

ὅτι τὰς ἐντολάς σου τοὺς γεροντοτέρους μου, διότι ἐγὼ μὲ πόθον πολὺν πηγὴν σοφίας, τοὺς ἐξεπέρασα εἰς σύνεσιν καὶ γνῶσιν, διότι τὰς

ἐξεζήτησα.

ἐζήτησα νὰ μάθω καὶ νὰ ἐφαρμόσω τὰς ἐντολάς ἐντολάς σου μὲ πόθον πολὺν ἐζήτησα νὰ μάθω καὶ νὰ ἐφαρμόσω.
σου.

118,101 Ἐκ πάσης ὁδοῦ πονηρᾶς 101 Ἐπροφύλαξα τὸν ἑαυτόν μου, ὥστε νὰ μὴ 101 Προεφύλαξα τὸν ἑαυτόν μου νὰ μὴ βαδίσω ποτὲ ὁδὸν πονηράν·
ἐκώλυσα τοὺς πόδας μου, ὅπως ἂν βαδίσω ποτὲ δρόμους πονηρίας. Καὶ ἠγωνίσθην ἐξ ἠμπόδισα τὸν ἑαυτόν μου ἀπὸ τοῦ νὰ διαπράξῃ οἱανδήποτε ἁμαρτίαν,
φυλάξω τοὺς λόγους σου.

ἀντιθέτου νὰ φυλάξω ὅλας τὰς ἐντολάς σου.

ὥστε νὰ ἀποδειχθῶ ἀκριβῆς καὶ τέλειος τηρητὴς τῶν λόγων σου.

118,102 Ἀπὸ τῶν κριμάτων σου 102 Ἀπὸ τὰς ἐντολάς σου δὲν παρεξέκλινα, διότι 102 Ἀπὸ τὰς ἐντολάς, τὰς ὁποίας ἡ σοφία σου μᾶς ὥρισε, καὶ ἐπὶ τῇ
οὐκ

ἐξέκλινα,

ὅτι

ἐνομοθέτησάς με.

σὺ ἀναγνωρίζω

ὅτι

σὺ

τὰς

ἐνομοθέτησες

πρὸς βάσει τῶν ὁποίων θὰ μᾶς κρίνῃς, δὲν παρεξέκλινα, διότι οὐχὶ

καθοδήγησίν μου.

ἄνθρωπος, ἀλλὰ σὺ ὁ ἴδιος ἐνομοθέτησας ταύτας εἰς ἐμέ.

118,103 Ὡς γλυκέα τῷ λάρυγγί μου 103 Πόσον γλυκέα καὶ εὐχάριστα εἶναι τὰ λόγιά σου 103 Πόσον γλυκέα εἶναι τὰ θεῖα σου λόγια εἰς τὴν μελετῶσαν αὐτὰ
τὰ λόγιά σου, ὑπὲρ μέλι τῷ εἰς τὸν λάρυγγά μου! Ὅταν τὰ προφέρω διὰ τοῦ ψυχήν μου καὶ εἰς τὸν ἐκφωνοῦντα αὐτὰ λάρυγγά μου. Εἶναι
στόματί μου.

στόματός μου, εἶναι γλυκύτερα παρὰ πάνω ἀπὸ τὸ ἀσυγκρίτως ἀνώτερα ἀπὸ ὅ,τι τὸ μέλι εἶναι εἰς τὸ στόμα μου.
μέλι.

118,104 Ἀπὸ τῶν ἐντολῶν σου 104 Μελετῶν τὰς ἐντολάς σου ἐπῆρα σύνεσιν καὶ 104 Σύνεσιν πολλὴν καὶ σοφίαν ἔλαβον ἀπὸ τὴν μελέτην καὶ τήρησιν
συνῆκα· διὰ τοῦτο ἐμίσησα πᾶσαν σοφίαν. Φωτισμένος δὲ ἀπὸ αὐτὰς ἐμίσησα κάθε τῶν ἐντολῶν σου· δι' αὐτὸ ἐμίσησα πάντα δρόμον ἀδικίας, εἰς τὸν
ὁδὸν ἀδικίας.

δρόμον ἀδικίας, εἰς τὸν ὁποῖον πλανῶνται οἱ ὁποῖον πλανῶνται οἱ ἀγνοοῦντες σὲ καὶ τὸν νόμον σου.
ἁμαρτωλοὶ ἄνθρωποι.

118,105 Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ 105 Φωτοβόλος λύχνος εἰς τὴν πορείαν τῆς ζωῆς μου 105 Ὁ νόμος σου εἶναι φῶς καθοδηγοῦν με διὰ νὰ πολιτεύωμαι ὀρθῶς
νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις εἶναι, ὁ Νόμος σου. Φῶς πλούσιον εἰς τοὺς δρόμους καὶ ἀπροσκόπτως, ὅπως καὶ ὁ λύχνος φωτίζει ἐν καιρῷ νυκτὸς ἵνα μὴ
μου.

μου.

σκοντάπτουν οἱ πόδες μου. Ὁ θεῖος σου οὗτος λύχνος εἶναι φῶς ποὺ
φωτίζει τὰς ὁδοὺς τῆς ζωῆς μου.

118,106 Ὤμοσα καὶ ἔστησα τοῦ 106 Ὡρκίσθην καὶ ἀνέλαβα τὴν ὑποχρέωσιν νὰ τηρῶ 106 Ἐνόρκως ὑπεσχέθην καὶ ἐμπράκτως ἐπεκύρωσα τὸν ὅρκον μου,
φυλάξασθαι

τὰ

κρίματα

τῆς ἀκριβῶς τὰς ἐντολὰς τοῦ Νόμου σου.

δικαιοσύνης σου.

περὶ τοῦ ὅτι θὰ τηρῶ ἐπακριβῶς τὰς δικαίας κρίσεις τοῦ νόμου σου καὶ
τῶν ἐντολῶν σου.

118,107 Ἐταπεινώθην ἕως σφόδρα· 107 Μεγάλας ταλαιπωρίας καὶ ταπεινώσεις ὑπέστην 107 Ὑφίσταμαι μεγάλας καὶ ἀγρίας ταπεινώσεις ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς
σου.

ὑπόσχεσίν σου, περιφρούρησε τὴν κινδυνεύουσαν
ζωήν μου.

118,108 Τὰ ἐκούσια τοῦ στόματός 108 Δέξου, Κύριε, μὲ εὐμένειαν τὰς δοξολογίας καὶ 108 Τὰς δοξολογίας καὶ εὐχαριστίας, ποὺ μὲ ὅλην μου τὴν θέλησιν
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Κύριε, ζῆσόν με κατὰ τὸν λόγον ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς μου. Κύριε, σύμφωνα μὲ τὴν μου. Ζωοποίησέ με σύμφωνα μὲ τὴν ὑπόσχεσίν σου.

μου εὐδόκησον δή, Κύριε, καὶ τὰ ἐκφράσεις εὐγνωμοσύνης, τὰς ὁποίας μὲ ὅλην μου προσφέρω διὰ τοῦ στόματός μου εἰς σέ, δέχθητι εὐμενῶς, Κύριε, καὶ
κρίματά σου δίδαξόν με.

τὴν

καρδίαν

εὐρύτερον

ἀναπέμπω

καὶ

πρὸς

βαθύτερον

σέ.

τὰς

Δίδαξέ

ἐντολὰς

με βλέπων τὴν εὐγνώμονα διάθεσίν μου δίδαξόν με βαθύτερον τὰ
τῆς προστάγματά σου, διὰ τῶν ὁποίων θὰ μᾶς κρίνῃς.

δικαιοσύνης σου.
118,109 Ἡ ψυχή μου ἐν ταῖς χερσί 109 Ἡ ζωή μου εὑρίσκεται πάντοτε εἰς τὰ χέρια σου. 109 Ἡ ψυχή μου εἶναι πάντοτε εἰς τὰς χεῖρας σου καὶ δὲν ἐλησμόνησα
σου διαπαντός, καὶ τοῦ νόμου σου Ἐγὼ δὲ ποτὲ δὲν ἐλησμόνησα νὰ μελετῶ καὶ νὰ ποτὲ τὸν νόμον σου. Κάτεχέ με λοιπὸν ὑπὸ τὴν προστασίαν σου καὶ
οὐκ ἐπελαθόμην.

ἐφαρμόζω τὸν Νόμον σου.

διεύθυνέ με, ὅπου σὺ θέλεις.

118,110 Ἔθεντο ἁμαρτωλοὶ παγίδα 110 Οἱ ἁμαρτωλοὶ μοῦ ἔστησαν παγίδας, ἐγὼ ὅμως 110 Οἱ ἁμαρτωλοὶ μοῦ ἔστησαν παγίδα καὶ ἐμηχανεύθησαν δόλους
μοι, καὶ ἐκ τῶν ἐντολῶν σου οὐκ δὲν ἐπλανήθην καὶ δὲν ἀπεμακρύνθην ἀπὸ τὰς κατ’ ἐμοῦ, ἐγὼ ὅμως ἀντιθέτως πρὸς αὐτοὺς δὲν ἐπλανήθην ἀπὸ τὰς
ἐπλανήθην.
118,111

ἐντολάς σου.
Ἐκληρονόμησα

ἐντολάς σου, ἀλλ’ ἐνέμεινα πιστῶς εἰς τὴν τήρησιν αὐτῶν.

τὰ 111 Κληρονομία μου καὶ ἀναφαίρετος περιουσία μου 111 Αἱ ἐν τῷ νόμῳ σου μαρτυρίαι ἐγένοντο κληρονομία μου

μαρτύριά σου εἰς τὸν αἰῶνα, ὅτι ἔγιναν τὰ μαρτύριά σου. Διότι, αὐτὰ ἀποτελοῦν τὴν ἀναφαίρετος καὶ αἰωνία, διότι ἐνεχάραξα αὐτὰς εἰς τὴν καρδίαν μου
ἀγαλλίαμα τῆς καρδίας μού εἰσιν. εὐφροσύνην καὶ ἀγαλλίασαν τῆς καρδίας μου.

καὶ εἶναι δι’ αὐτὴν πηγὴ ἀγαλλιάσεως καὶ εὐφροσύνης.

118,112 Ἔκλινα τὴν καρδίαν μου 112 Ἔστρεψα μὲ ὅλην μου τὴν διάθεσιν τὴν καρδίαν 112 Ἔδωκα σταθερὰν κλίσιν εἰς τὴν καρδίαν μου μὲ τὴν ἀπόφασιν νὰ
τοῦ ποιῆσαι τὰ δικαιώματά σου εἰς μου, εἰς τὸ νὰ ἐφαρμόζω τὰς ἐντολάς σου πάντοτε. ἐκτελῶ τὰς ἐντολὰς καὶ τὰ δικαιώματά σου διαρκῶς καὶ ἀπαύστως,
τὸν αἰῶνα δι' ἀντάμειψιν.

Διότι οἱ τηρηταὶ αὐτῶν θὰ ἀμειφθοῦν.

ὥστε νὰ ἀπολαύσω καὶ τῆς ἀνταμοιβῆς, ἥτις θὰ δοθῇ εἰς τοὺς τηρητάς
των.

118,113 Παρανόμους ἐμίσησα, τὸν 113 Ἀνθρώπους παρανόμους ἐμίσησα, τὸν δὲ Νόμον 113 Τοὺς μὴ ἐμμένοντας εἰς τὴν τήρησιν τοῦ νόμου σου, ἀλλ'
δὲ νόμον σου ἠγάπησα.

σου ἠγάπησα.

ἀθετοῦντας αὐτὸν τοὺς ἀπεστράφην καὶ τοὺς ἐμίσησα, ἠγάπησα δὲ μὲ
ὅλην μου τὴν καρδίαν τὸν νόμον σου, τὸν ὁποῖον αὐτοὶ παραβαίνουν.

118,114

Βοηθός

μου,

καὶ 114 Βοηθὸς καὶ προστάτης μου εἶσαι σύ, Κύριε. Ἐγὼ 114 Εἶσαι σὺ ὁ βοηθός μου καὶ ὁ ὑποβαστάζων με προστάτης·

ἀντιλήπτωρ μου εἶ σύ· εἰς τοὺς δὲ εἰς τοὺς λόγους καὶ τὰς ὑποσχέσεις καὶ τὰς ὁλόκληρον τὴν ἐλπίδα μου ἐστήριξα εἰς τοὺς λόγους καὶ τὰς
λόγους σου ἐπήλπισα.
118,115

Ἐκκλίνατε

ἐντολάς σου ἔχω στηρίξει τὰς ἐλπίδας μου.
ἀπ'

ὑποσχέσεις σου.

ἐμοῦ, 115 Φύγετε μακρὰν ἀπὸ ἐμὲ οἱ ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι 115 Φύγετε μακρὰν ἀπὸ ἐμὲ ὅσοι ἐσυνηθίσατε νὰ πράττετε τὸ

πονηρευόμενοι, καὶ ἐξερευνήσω μελετᾶτε καὶ ἀγαπᾶτε καὶ πράττετε τὴν πονηρίαν. πονηρόν, καὶ ἐλεύθερος τότε ἀπὸ τὰ ἐμπόδιά σας θὰ μελετῶ καὶ θὰ
Ἐγὼ δὲ θὰ ἐρευνήσω βαθύτερον καὶ θὰ μάθω ἐμβαθύνω εἰς τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ μου, ἀπὸ τὸν ὁποῖον σεῖς μὲ τὰ
σαφέστερον τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ μου.

ἔργα καὶ τὰς διαθέσεις σας ἀπεξενώθητε.

118,116 Ἀντιλαβοῦ μου κατὰ τὸ 116 Ἄπλωσε τὸ προστατευτικό σου χέρι πιάσε με καὶ 116 Ἔκτεινον τὴν προστατευτικὴν χεῖρα σου καὶ ὑποβάστασόν με
λόγιόν σου, καὶ ζήσόν με, καὶ μὴ συγκράτησέ με, σύμφωνα μὲ τὴν ὑπόσχεσίν σου. σύμφωνα μὲ τὴν ἀψευδῆ σου ὑπόσχεσιν· καὶ ἀπομάκρυνον κάθε
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τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ μου.

καταισχύνῃς

με

ἀπὸ

προσδοκίας μου.

τῆς Σῶσε καὶ περιφρούρησε τὴν ζωήν μου ἀπὸ τοὺς κίνδυνον ἐπαπειλοῦντα τὴν ζωήν μου· δός μοι ζωὴν καὶ μὴ μὲ
κινδύνους καὶ μὴ μὲ ἐντροπιάσῃς σχετικῶς μὲ τὰς ἐντροπιάσῃς ἀρνούμενος τὴν βοήθειαν καὶ σωτηρίαν, τὴν ὁποίαν
ἐλπίδας, ποὺ ἔχω στηρίξει εἰς σέ.

118,117

Βοήθησόν

μοι,

γεμᾶτος ἐλπίδα περιμένω νὰ μοῦ στείλῃς.

καὶ 117 Βοήθησέ με, διότι μὲ τὴν ἰδικήν σου βοήθειαν θὰ 117 Βοήθησόν με ἐν μέσῳ τῶν παγίδων καὶ τῶν κινδύνων, ὑπὸ τῶν

σωθήσομαι καὶ μελετήσω ἐν τοῖς σωθῶ ἀπὸ τοὺς κινδύνους καὶ ἔτσι ἀσφαλὴς καὶ ὁποίων κυκλοῦμαι. Καὶ ὅταν ἔχω σὲ βοηθόν, ἀσφαλῶς θὰ σωθῶ καὶ
δικαιώμασί σου διαπαντός.

ἀπερίσπαστος θὰ μελετῶ πάντοτε τὰς ἐντολάς σου. θὰ ἀφιερώσω τότε τὴν ζωήν μου εἰς τὸ νὰ μελετῶ πάντοτε τὰς ἐν τῷ
νόμῳ σου ἐντολάς, ἵνα καὶ τελειότερον συμμορφοῦμαι πρὸς αὐτάς.

118,118 Ἐξουδένωσας πάντας τοὺς 118 Ἐξουθένωσες καὶ ἐξηυτέλισες ὅλους ἐκείνους, οἱ 118 Ἐξηυτέλισας καὶ ἐξεμηδένισας ὅλους ὅσοι ἀποστατοῦν ἀπὸ τὰς
ἀποστατοῦντας

ἀπὸ

τῶν ὁποῖοι ἀπεμακρύνθησαν ἀπὸ τὰς ἐντολάς σου, διότι ἐντολάς σου, καὶ ἀντιτίθενται εἰς αὐτάς, διότι ὅσα συνέλαβον καὶ

δικαιωμάτων σου, ὅτι ἄδικον τὸ οἱ διαλογισμοὶ τῆς διανοίας των καὶ αἱ ἐπιθυμίαι τῆς ἐσχεδίασαν κατὰ νοῦν εἶναι ἀπατηλὰ καὶ σαθρά.
ἐνθύμημα αὐτῶν.
118,119

καρδίας των ἦσαν ἄδικοι.
Παραβαίνοντας 119 Ἠρεύνησα μὲ τὸν νοῦν μου, ἐσκέφθην καὶ εἶδα 119 Ἔβαλα μὲ τὸν νοῦν μου ἕνα πρὸς ἕνα ὅλους τοὺς ἁμαρτωλοὺς τῆς

ἐλογισάμην

πάντας

τοὺς ὅτι παρέρχονται ὅλοι οἱ ἁμαρτωλοὶ τῆς γῆς καὶ γῆς καὶ τοὺς εἶδα νὰ διαβαίνουν καὶ νὰ ἀφανίζωνται ὅλοι. Δι' αὐτὸ δὲ

ἁμαρτωλοὺς τῆς γῆς· διὰ τοῦτο ἐξαφανίζονται. Διὰ τοῦτο ἐγὼ ἠγάπησα τὸν Νόμον καὶ ἐγὼ ἠγάπησα καὶ προοεκολλήθην εἰς τὰς μαρτυρίας τοῦ νόμου
ἠγάπησα τὰ μαρτύριά σου.

σου, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ σωτηρίαν καὶ ἀσφάλειαν.

σου, διότι μόνον ὅσοι φυλάττουν αὐτὸν δὲν θὰ ἑξαφανισθοῦν.

118,120 Καθήλωσον ἐκ τοῦ φόβου 120 Κάρφωσε καὶ νέκρωσε διὰ τοῦ ἁγίου φόβου σου 120 Κάρφωσε καὶ νέκρωσε διὰ τοῦ φόβου σου τὰ μέλη τῆς σαρκός μου,
σου τὰς σάρκας μου· ἀπὸ γὰρ τῶν τὰ πρὸς τὴν ἁμαρτίαν κλίνοντα μέλη τῆς σαρκός ὥστε νὰ μὴ ἐνεργοῦν οὐδέποτε τὴν ἁμαρτίαν, ἀλλὰ νὰ εἶναι πάντοτε
κριμάτων σου ἐφοβήθην.

μου. Ζητῶ αὐτὴν τὴν χάριν, διότι μὲ τρομάζουν αἱ σὰν μὲ καρφιὰ σταυρωμένα ὡς πρὸς αὐτήν. Σοῦ ἀπευθύνω τὴν
ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας τιμωρίαι σου.

παράκλησιν αὐτήν, διότι μὲ τρομάζουν αἱ κατὰ τῆς ἁμαρτίας κρίσεις
καὶ τιμωρίαι σου καὶ δι’ αὐτὸ δὲν θέλω ποτὲ νὰ εὑρεθῶ ἔνοχος
ἀπέναντί σου.

118,121

Ἐποίησα

κρῖμα

καὶ 121 Ἐπεδίωξα τὴν εὐθύτητα καὶ δικαιοσύνην, τὴν 121 Προσεπάθησα νὰ ἐξομοιωθῶ πρὸς σὲ καὶ κατὰ τὰς ἀσθενεῖς μου

δικαιοσύνην· μὴ παραδῷς με τοῖς ὁποίαν σὺ θέλεις. Διὰ τοῦτο μὴ μὲ παραδώσῃς εἰς τὰ δυνάμεις ἐπεδίωξα τὴν εὐθύτητα καὶ τὴν δικαιοσύνην. Μὴ μὲ ἀφίνῃς
ἀδικοῦσί με.

χέρια τῶν ἐχθρῶν μου, ποὺ μὲ ἀδικοῦν.

λοιπὸν νὰ περιέλθω αἰχμάλωτος εἰς τὴν ἐξουσίαν ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι
μὲ ἀδικοῦν.

εἰς

ἀγαθόν·

συκοφαντησάτωσάν
ὑπερήφανοι.

μὴ κάτω ἀπὸ τὴν προστασίαν σου ἐμὲ τὸν δοῦλον σου, εἰς ἐμὲ πρὸς τὸ καλάν μου, ἵνα μὴ συκοφαντηθῶ ὑπὸ τῶν
με ὥστε νὰ μὴ τολμήσουν νὰ διατυπώσουν ἐναντίον ὑπερηφάνων καὶ πέσω θῦμα τῶν ἀσυνειδήτων ἐκβιασμῶν των.
μου

συκοφαντίας

οἱ

ὑπερήφανοι

καὶ

ἂν
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118,122 Ἔκδεξαι τὸν δοῦλόν σου 122 Διὰ τὸ καλόν μου καὶ πρὸς ἀσφάλειάν μου πάρε 122 Λέβε τὸν δούλον σου ὑπὸ τὴν προστασίαν σου καὶ γενοῦ ἀσφάλεια

διατυπώσουν, νὰ μὴ γίνουν αὐταὶ πιστευταί.
118,123 Οἱ ὀφθαλμοί μου ἐξέλιπον 123 Ἀπέκαμαν τὰ μάτια μου περιμένοντα τὴν 123 Ἀπέκαμαν οἱ ὀφθαλμοί μου περιμένοντες πότε θὰ ἀποσταλῇ ἡ
εἰς τὸ σωτήριόν σου καὶ εἰς τὸ σωτηρίαν ἀπὸ σέ, καὶ τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς δικαίας παρὰ σοῦ σωτηρία καὶ πότε θὰ ἐκπληρωθῇ ἡ σύμφωνα μὲ τὴν
λόγιον τῆς δικαιοσύνης σου.

ὑποσχέσεώς σου.

δικαιοσύνην σου δοθεῖσα ὑπόσχεσίς σου.

118,124 Ποίησον μετὰ τοῦ δούλου 124 Σὲ ἱκετεύω νὰ φερθῇς πρὸς ἐμέ, τὸν δοῦλον σου, 124 Μεταχειρίσου με σύμφωνα μὲ τὸ ἄπειρον ἔλεός σου καὶ ὄχι
σου κατὰ τὸ ἔλεός σου καὶ τὰ σύμφωνα μὲ τὸ ἔλεός σου, ὄχι σύμφωνα μὲ τὰς σύμφωνα μὲ τὰς πράξεις μου. Διὰ νὰ γίνουν δὲ αὗται κατὰ πάντα
δικαιώματά σου δίδαξόν με.

ἰδικάς μου πράξεις. Διὰ νὰ εὐαρεστῶ δὲ πάντοτε εἰς ἀρεσταὶ εἰς σέ, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.
σέ, δίδαξέ με ἀκόμη περισσότερον τὰς ἐντολάς σου.

118,125

Δοῦλός σού

εἰμι

ἐγώ· 125 Ἰδικός σου δοῦλος εἶμαι ἐγώ. Δός μου λοιπόν, 125 Εἶμαι δοῦλος σου καὶ θέλω νὰ ἀνήκω ἐξ ὁλοκλήρου εἰς σέ.

συνέτισόν με, καὶ γνώσομαι τὰ Κύριε, σοφίαν καὶ σύνεσιν, διὰ νὰ γνωρίσω καὶ Διάνοιξον τὸν νοῦν μου καὶ σόφισον αὐτόν, καὶ τότε διὰ τοῦ φωτισμοῦ
μαρτύριά σου.

μάθω τὰς ἐντολάς σου.

σου τούτου θὰ μάθω πληρέστερον τὰς ἐν τῷ νόμῳ μαρτυρίας σου.

118,126 Καιρὸς τοῦ ποιῆσαι τῷ 126 Ἔφθασε διὰ τὸν Κύριον ὁ καιρὸς νὰ ἀντιδράσῃ 126 Εἶναι καιρός, Κύριε, νὰ δράσῃς καὶ νὰ κάμῃς ἐκδίκησιν ὑπὲρ τῶν
Κυρίῳ· διεσκέδασαν τὸν νόμον καὶ νὰ ἐφαρμόσῃ δικαιοσύνην ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν δούλων σου, διότι οἱ παράνομοι καὶ ἀσεβοῦντες κατὰ σοῦ παρεβίασαν
σου.

μου. Αὐτοὶ κατεπάτησαν καὶ κατεξέσχισαν τὸν καὶ κατεξέσχισαν τὸν νόμον σου.
Νόμον σου.

118,127 Διὰ τοῦτο ἠγάπησα τὰς 127 Ἡ πονηρία καὶ ἡ κακότης ἐκείνων μὲ ἔκαμε νὰ 127 Ἡ ἀσεβής των ὅμως συμπεριφορὰ διήγειρεν ἐπὶ μᾶλλον τὸν ὑπὲρ
ἐντολάς σου ὑπὲρ χρυσίον καὶ ἀγαπήσω ἀκόμη περισσότερον τὰς ἐντολάς σου τοῦ νόμου σου ζῆλον μου, καὶ διὰ τοῦτο ἠγάπησα αὐτὸν περισσότερον
τοπάζιον.

περισσότερον ἀπὸ τὸ χρυσάφι καὶ τοὺς πολύτιμους ἀπὸ τὸν χρυσὸν καὶ τοὺς πολυτίμους λίθους.
λίθους.

118,128 Διὰ τοῦτο πρὸς πάσας τὰς 128 Διὰ τοῦτο συνεμορφούμην πρὸς ὅλας τὰς 128 Διότι δὲ τόσον πολὺ ἠγάπησα τὸν νόμον σου, συνεμορφούμην
ἐντολάς σου κατωρθούμην, πᾶσαν ἐντολάς σου, ἐμίσησα δὲ κάθε ἄδικον πρᾶξιν.

πρὸς ὅλας τὰς ἐντολάς σου καὶ ἐμίσησα πάντα δρόμον ὁδηγοῦντα

ὁδὸν ἄδικον ἐμίσησα.

πρὸς τὴν ἀδικίαν.

118,129 Θαυμαστὰ τὰ μαρτύριά 129 Βαθὺν θαυμασμόν μοῦ προκαλοῦν αἱ ἐντολαί, 129 Αἱ ἐν τῷ θείῳ νόμῳ σου μαρτυρίαι προκαλοῦν τὸν θαυμασμὸν διὰ
σου· διὰ τοῦτο ἐξηρεύνησεν αὐτὰ ποὺ ὑπάρχουν εἰς τὸν Νόμον σου. Διὰ τοῦτο ἡ ψυχή τὰς ἀληθείας, τὰς ὁποίας ἀποκαλύπτουν, καὶ διὰ τὴν παρηγορίαν καὶ
ἡ ψυχή μου.

μου τὰς ἠρεύνησε καὶ τὰς ἐμελέτησε μὲ πόθον.

τὸν φωτισμόν, τὸν ὁποῖον μεταδίδουν. Δι’ αὐτὸ μὲ πόθον πολὺν
ψυχή μου.

118,130 Ἡ δήλωσις τῶν λόγων σου 130 Ἡ φανέρωσις καὶ ἡ ἀνάλυσις τῶν ἐντολῶν σου 130 Ἡ φανέρωσις καὶ ἡ διὰ τῆς ἀναπτύξεως ἀποσαφήνισις τῶν λόγων
φωτιεῖ καὶ συνετιεῖ νηπίους.

φωτίζει καὶ συνετίζει καὶ αὐτοὺς ἀκόμη τοὺς σου, ὥστε νὰ γίνουν ταῦτα καταληπτά, θὰ φωτίσῃ καὶ θὰ καταστήσῃ
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ἐζήτησα αὐτὰς καὶ προσεπάθησε πάντοτε νὰ ἐμβαθήνῃ εἰς ταύτας ἡ

ἁπλοϊκοὺς ἀνθρώπους.

σοφοὺς καὶ συνετοὺς τοὺς ἁπλοῦς καὶ ἀκάκους.

118,131 Τὸ στόμα μου ἤνοιξα καὶ 131 Ἤνοιξα τὸ στόμα μου καὶ εἰσέπνευσα τὸν 131 Ἤνοιξα ἀσθμαίνων τὸ στόμα μου καὶ προσπαθῶ νὰ ἑλκύσω καὶ
εἵλκυσα πνεῦμα, ὅτι τὰς ἐντολάς ζωογόνον ἀέρα. Ἔτσι ἐλαχτάρησα καὶ λαχταρῶ τὰς νὰ εἰσπνεύσω ἀέρα· ἔχω σφοδροτάτην ἐπιθυμίαν καὶ πόθον θερμόν,
σου ἐπεπόθουν.

ἐντολάς σου.

ἅτινα ἔχουν ἀνάγκην ταχείας καὶ ἐπειγούσης ἰκανοποιησεως·
φλέγομαι ὑπὸ τῆς δίψης τῶν προσταγμάτων σου, καὶ ὁ πόθος μου
αὐτὸς διὰ νὰ μάθω καὶ ἐφαρμόσω τὰς ἐντολάς σου, ἔχει τὸν
ἀντίκτυπον αὐτὸν καὶ εἰς τὸ σῶμα μου.

118,132 Ἐπίβλεψον ἐπ' ἐμὲ καὶ 132 Ρίξε ἕνα σπλαγχνικὸ βλέμμα εἰς ἐμὲ καὶ ἐλέησέ 132 Ρῖψε εὐσπλαγχνικὸν τὸ βλέμμα σου καὶ εἰς ἐμὲ καὶ ἐλέησόν με
ἐλέησόν με κατὰ τὸ κρῖμα τῶν με, σύμφωνα μὲ τὴν ἀξιόπιστον ὑπόσχεσίν σου νὰ σύμφωνα μὲ τὴν δικαίαν καὶ ἀμετάκλητον ἀπόφασίν σου νὰ
ἀγαπώντων τὸ ὄνομά σου.

προστατεύῃς ἐκείνους, ποὺ σέβονται καὶ ἀγαποῦν προστατεύῃς ὅλους ὅσοι σὲ ἀγαποῦν, εἰς τοὺς ὁποίους ἡ ἀγαθότης σου
τὸ Ὄνομά σου.

ἔδωκε τὸ δικαίωμα να ἐλπίζουν πάντοτε ἐπὶ τῶν εὐσπλάγχνων
διαθέσεών σου.

118,133

Τὰ

διαβήματά

μου 133 Κατεύθυνε τὴν ζωὴν καὶ τὰ ἔργα μου σύμφωνα 133 Συμμόρφωσε τὰς πράξεις μου καὶ ὅλην τὴν συμπεριφοράν μου

κατεύθυνον κατὰ τὸ λόγιόν σου, μὲ τὸ λόγιόν σου, ὥστε καμμία παρανομία νὰ μὴ πρὸς τὰς ἐντολάς σου καὶ οὕτως ἂς μὴ μὲ αἰχμαλωτίσῃ καὶ κυριεύσῃ
καὶ μὴ κατακυριευσάτω μου πᾶσα κυριεύσῃ τὴν ψυχήν μου.

οἱαδήποτε ἀνομία.

ἀνομία.
118,134

Λύτρωσαί

συκοφαντίας

με

ἀπὸ 134 Γλύτωσέ με ἀπὸ συκοφαντίας ἀνθρώπων καὶ 134 Γλύτωσέ με ἀπὸ τὰς ψευδεῖς κατηγορίας τῶν συκοφαντούντων με

ἀνθρώπων,

καὶ ἐγὼ θὰ φυλάξω τὰς ἐντολάς σου.

φυλάξω τὰς ἐντολάς σου.

ἀνθρώπων, καὶ ἐλεύθερος τότε ἀπὸ τὰς δυσκολίας καὶ τὰ ἐμπόδια καὶ
ἀπὸ τὴν θλῖψιν καὶ στενοχώριαν τῶν συκοφαντιῶν θὰ φυλάξω τὰς
ἐντολάς σου.

118,135

Τὸ

πρόσωπόν

σου 135 Ἄς ἐπιλάμψῃ καὶ ἂς φωτίσῃ ἐμὲ τὸν δοῦλόν σου 135 Ἂς ἐπιλάμψῃ ἡ εὐμένεια καὶ ἡ εὐδοκία τοῦ προσώπου σου εἰς ἐμὲ

ἐπίφανον ἐπὶ τὸν δοῦλόν σου καὶ ἡ ἀγαθότης καὶ ἡ καλωσύνη τοῦ προσώπου σου· τὸν δοῦλον σου· κατάπεμψον τὰς χαρίτας τοῦ προσώπου σου εἰς ἐμέ·
δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.

δίδαξέ με τὰ προστάγματά σου.

καὶ δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου, ὥστε κατανοῶν αὐτὰ βαθύτερον
νὰ συμμορφωθῶ πρὸς ταῦτα πλήρως.

118,136

Διεξόδους

ὑδάτων 136 Εἰς τὰ ἀφθόνως ἀναβλύζοντα δάκρυά μου 136 Εἰς ποταμοὺς δακρύων ἐβυθίσθησαν τὰ μάτια μου καὶ κρουνηδὸν

οὐκ ἐφύλαξα τὸν νόμον σου.

ἐτήρησα πάντοτε τὸν Νόμον σου.

ἐνοχήν μου, ὅταν κάποτε δὲν ἐφύλαξα τὸν νόμον σου.

118,137 Δίκαιος, εἶ, Κύριε, καὶ 137 Δίκαιος εἶσαι, Κύριε, καὶ αἱ ἀποφάσεις σου εἶναι 137 Δίκαιος εἶσαι, Κύριε· καὶ ὅ,τι σὺ ἀποφασίζεις εἶναι ὀρθόν,
εὐθεῖαι αἱ κρίσεις σου.

ὀρθαὶ καὶ εὐθεῖαι.

ἀλάνθαστον καὶ εὐθές.
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κατέδυσαν οἱ ὀφθαλμοί μου, ἐπεὶ ἐβυθίσθησαν τὰ μάτια μου· καὶ τοῦτο, διότι δὲν ἔρρευσαν τὰ δάκρυά μου, ἐπειδὴ συνῃσθάνθην ἐν συντριβῇ τὴν

118,138 Ἐνετείλω δικαιοσύνην τὰ 138 Τὰ προστάγματά σου, Κύριε, τὰ ὁποῖα ὡς 138 Αἱ μαρτυρίαι, τὰς ὁποίας μᾶς ἔδωκας ὡς νόμον καὶ ὡς ἐντολάς, ἵνα
μαρτύριά

σου

καὶ

ἀλήθειαν ἐντολάς ἔδωσες εἰς ἡμᾶς, εἶναι ἀπολύτως δίκαια καὶ τὰς τηρῶμεν, εἶναι δικαιοσύνη ἄμεμπτος καὶ ἀλήθεια ἁγνοτάτη.

σφόδρα.

ἀληθινά.

118,139 Ἐξέτηξέ με ὁ ζῆλός σου, 139 Μὲ ἔλυωσεν ὡσὰν κερὶ ὁ ζῆλος μου διὰ τὴν 139 Ὁ ὑπὲρ τῆς δόξης σου θερμὸς καὶ φλογερὸς ζῆλος μου μὲ ἔκαμε νὰ
ὅτι ἐπελάθοντο τῶν λόγων σου οἱ δόξαν τοῦ Ὀνόματός σου, διότι οἱ ἐχθροί μου λυώσω ὡς κηρός, διότι εἶδα ὅτι οἱ ἐχθροί μου ἐλησμόνησαν καὶ δὲν
ἐχθροί μου.

ἐλησμόνησαν ἐντελῶς τὰς ἐντολάς σου.

ἔδωκαν καμμίαν προσοχὴν εἰς τοὺς λόγους τῶν ἐντολῶν σου.

118,140 Πεπυρωμένον τὸ λόγιόν 140 Εἶναι ὅμως ἄφρονες, διότι τὰ λόγιά σου εἶναι 140 Ἀλλὰ πόσον εἶναι ἄφρονες! Διότι ὁ λόγος σου, τὸν ὁποῖον
σου σφόδρα, καὶ ὁ δοῦλός σου ὁλοκάθαρα καὶ ἀπαστράπτοντα, ὅπως τὸ χρυσάφι, περιεφρόνησαν, εἶναι ἀκίβδηλος καὶ ἄδολος καὶ ἁγνὸς καὶ ἀπὸ πᾶσαν
ἠγάπησεν αὐτό.

τὸ ὁποῖον ἐκαθαρίσθη εἰς τὸ πυρωμένο καμίνι. Διὰ πλάνην ἀνόθευτος, ὅπως ὁ χρυσὸς ποὺ ἐκαθαρίσθη εἰς τὸ πῦρ, δι’
τοῦτο ἐγὼ ὁ δοῦλος σου τὰ ἠγάπησα.

αὐτὸ καὶ ὁ ταπεινός σου δοῦλος ἠγάπησεν αὐτόν.

118,141 Νεώτερος ἐγώ εἰμι καὶ 141 Μικρὸς κατὰ τὴν ἡλικίαν, καταφρονημένος καὶ 141 Εἶμαι ἄσημος ἐγὼ καὶ μικρὸς καὶ περιφρονημένος, ὀσονδήποτε
ἐξουδενωμένος·

τὰ

δικαιώματά ἐξουδενωμένος εἶμαι μέσα εἰς τὴν κοινωνίαν. Ἀλλὰ ὅμως καὶ ἂν περιφρονοῦμαι ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, δὲν ἐλησμόνησα

σου οὐκ ἐπελαθόμην.

τὰς ἐντολάς σου ποτὲ δὲν τὰς ἐλησμόνησα.

ποτὲ τὰς ἐντολάς σου, εἰς τὰς ὁποίας εὗρον παρηγορίαν καὶ ἐνίσχυσιν
ἐν μέσῳ τῶν καταφρονήσεων.

118,142

Ἡ

δικαιοσύνη

σου 142 Ἡ δικαιοσύνη σου, Κύριε, εἶναι δικαοσύνη 142 Ἡ δικαιοσύνη σου εἶναι αἰωνία, εἰς πᾶσαν δὲ ἐποχὴν καὶ ὑπὸ

δικαιοσύνη εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ὁ αἰωνία καὶ ἀναλλοίωτος καὶ ὁ Νόμος σου εἶναι αὐτὴ πάντων τῶν ἐναρέτων καὶ ἐχεφρόνων θὰ εὑρίσκεται ἐν τοῖς πράγμασι
νόμος σου ἀλήθεια.

αὕτη ἡ ἀλήθεια.

καὶ θὰ ὁμολογῆται ὡς δικαιοσύνη ἄμεμπτος καὶ ἐν πᾶσιν ἀκριβῆς, καὶ
ὁ νόμος σου θὰ ἀποδεικνύεται ὡς ἀπόλυτος καὶ ἀδιάψευστος ἀλήθεια.

118,143

Θλίψεις

καὶ

ἀνάγκαι 143 Μὲ εὑρῆκαν θλίψεις καὶ ἀνάγκαι, ἀλλὰ αἱ 143 Μὲ ηὗραν θλίψεις καὶ στενοχωρίαι καὶ ἀνάγκαι πιεστικαὶ αἱ

εὕροσάν με· αἱ ἐντολαί σου μελέτη ἐντολαί σου, Κύριε, ἦσαν πάντοτε μελέτη καὶ ἐντολαί σου εἶναι ἡ παρηγοροῦσα καὶ ἐνισχύουσά με σπουδὴ καὶ
μου.

παρηγορία μου.

μελέτη.

118,144 Δικαιοσύνη τὰ μαρτύριά 144 Τὰ προστάγματά σου εἶναι δίκαια, αἰώνια καὶ 144 Αἱ μαρτυρίαι τοῦ στόματός σου εἶναι πάντοτε ἡ ἔκφρασις τῆς
σου εἰς τὸν αἰῶνα· συνέτισόν με, ἀναλλοίωτα. Συνέτισέ με διὰ μέσου αὐτῶν, ὥστε νὰ αἰωνίας δικαιοσύνης καὶ ὁ δι' αὐτῶν συνετισθεὶς θὰ ζήσῃ αἰωνίως. Δὸς
καὶ ζήσομαι.

ζήσω ἐγὼ σύμφωνα μὲ τὸ ἅγιον θέλημά σου.

λοιπὸν καὶ εἰς ἐμὲ τὴν σύνεσιν ταύτην καὶ θὰ ζήσω.

118,145 Ἐκέκραξα ἐν ὅλῃ καρδίᾳ 145 Μὲ ὅλην μου τὴν καρδία ἔκραξα πρὸς σέ· ἄκουσε 145 Μὲ ὅλην μου τὴν καρδίαν ἐδεήθην καὶ ἐφώναξα μετὰ κραυγῆς
δικαιώματά σου ἐκζητήσω.

θὰ ζητήσω νὰ μάθω καὶ νὰ κατανοήσω τὰς ἐντολάς ἐγὼ ἀπαλλασσόμενος τῶν ἐμποδιζόντων με πειρασμῶν μὲ πόθον
σου.

πολὺν θὰ ἐπιδοθῶ εἰς τὴν γνῶσιν καὶ τήρησιν τῶν δικαιωμάτων σου.

118,146 Ἐκέκραξά σοι· σῶσόν με, 146 Ἔκραξα πρὸς σέ, Κύριε· σῶσε καὶ περιφρούρησε 146 Ἐφώναξα ἰσχυρῶς παρακαλῶν σε, Κύριε· σῶσόν με ἀπὸ τοὺς
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μου· ἐπάκουσόν μου, Κύριε, τὰ καὶ κάμε δεκτήν, Κύριε, τὴν προσευχήν μου. Ἐγὼ δὲ ἰσχυράς· ἄκουσε καὶ κάνε δεκτήν, Κύριε, τὴν δέησίν μου, ὁπότε καὶ

καὶ φυλάξω τὰ μαρτύριά σου.

τὴν ζωήν μου, ποὺ κινδυνεύει, καὶ ἐγὼ θὰ φυλάξω περιστοιχίζοντάς με κινδύνους, καὶ θὰ φυλάξω διὰ τῆς χάριτός σου
τὰς ἐντολάς σου.

τὰς ἐν τῷ νόμῳ μαρτυρίας σου.

118,147 Προέφθασα ἐν ἀωρίᾳ καὶ 147 Πολὺ ἐνωρίς, πρὶν περάσῃ ἡ νύκτα, ἐγὼ 147 Προέλαβον προτοῦ νὰ διαλυθοῦν τὰ σκότη τῆς νυκτὸς καὶ
ἐκέκραξα, εἰς τοὺς λόγους σου ἐσηκώθηκα καὶ προσηυχήθην μὲ κραυγὴν πρὸς σὲ, ἐσηκώθην ἐνωρὶς καὶ πρόωρα ἀπὸ τὴν κλίνην καὶ σὲ παρεκάλεσα
ἐπήλπισα.

διότι ἤλπισα εἰς τὰ λόγια σου.

μετὰ φωνῆς ἰσχυρᾶς· εἰς τὰς ὑποσχέσεις ποὺ περιέχονται εἰς τοὺς
λόγους σου ἐστήριξα τὴν ὅλην ἐλπίδα μου.

118,148 Προέφθασαν οἱ ὀφθαλμοί 148 Ἤνοιξαν τὰ μάτια μου πολὺ ἐνωρίς, ἐνῷ ἀκόμη 148 Ἐπρόλαβον τὰς αὐγὰς τῆς ἡμέρας καὶ ἠγρύπνησαν οἱ ὀφθαλμοί
μου πρὸς ὄρθρον τοῦ μελετᾶν τὰ ἦτο βαθὺς ὄρθρος, διὰ νὰ μελετήσω τοὺς λόγους μου εἰς τὸν καιρὸν τοῦ πρωϊνοῦ σκότους διὰ νὰ μελετοῦν τὰ λογία σου.
λόγιά σου.

σου.

118,149 Τῆς φωνῆς μου ἄκουσον, 149 Ἄκουσε, Κύριε, τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου, 149 Ἄκουσε, Κύριε, τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου σύμφωνα μὲ τὴν
Κύριε, κατὰ τὸ ἔλεός σου, κατὰ τὸ σύμφωνα μὲ τὴν εὐσπλαγχνίαν σου, καὶ κατὰ τὴν εὔσπλαγχνον διάθεσιν ποὺ ἔχεις νὰ ἐλεῆς τοὺς δούλους σου· δός μου
κρῖμα σου ζῆσόν με.

δικαίαν σου ἀπόφασιν περιφρούρησε καὶ παράτεινε ζωήν, σύμφωνα μὲ τὴν ἀπόφασιν, τὴν ὁποίαν ἀνέκαθεν ἔχεις λάβει νὰ
τὴν ζωήν μου.

118,150

Προσήγγισαν

οἱ 150 Οἱ ἐχθροί μου, ποὺ ἀδίκως καὶ παραλόγως μὲ 150 Αὐτοὶ ποὺ μὲ καταδιώκουν, χωρὶς νὰ διστάζουν πᾶσαν παράβασιν

καταδιώκοντές με ἀνομίᾳ, ἀπὸ δὲ καταδιώκουν,
τοῦ νόμου σου ἐμακρύνθησαν.

δεικνύῃς ἔλεος εἰς τοὺς πιστούς σου.
μὲ

ἐπλησίασαν,

διὰ

νὰ

μὲ τοῦ νόμου σου νὰ ἀποτολμήσουν πρὸς ἐξόντωσίν μου, μὲ ἐπλησίασαν,

ἐξοντώσουν. Αὐτοὶ ὅμως εὑρίσκονται μακρὰν ἀπὸ ἀπὸ τὸν νόμον σου δὲ ἐμακρύνθησαν καὶ εἶναι διατεθειμένοι πᾶσαν
τὸ ἅγιον θέλημά σου.

παρανομίαν νὰ μετέλθουν εἰς βάρος μου.

118,151 Ἐγγὺς εἶ, Κύριε, καὶ πᾶσαι 151 Ἀλλὰ σύ, Κύριε, εἶσαι κοντά μου. Ὅλοι δὲ οἱ 151 Ἀλλὰ σύ, Κύριε, εἶσαι πλησίον μου καὶ ὅπως σὺ εἶσαι ἡ ἀπόλυτος
αἱ ὁδοί σου ἀλήθεια.

τρόποι ἐνεργείας σου πρὸς ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους ἀλήθεια, οὕτω καὶ οἱ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους τρόποι σου ἐπὶ τῆς
εἶναι δίκαιοι καὶ ἀληθινοί.

ἀληθείας βασίζονται καὶ ὡς ἐκ τούτου ἔχω πεποίθησιν εἰς τὸ ἀληθὲς
καὶ βέβαιον τῶν ὑποσχέσεών σου, τῶν ἀναφερομένων εἰς τὴν
σωτηρίαν τῶν ἐλπιζόντων ἐπὶ σέ.

118,152 Κατ' ἀρχὰς ἔγνων ἐκ τῶν 152 Ἀπ' ἀρχῆς ἐγώ, Κύριε, ἐγνώρισα καὶ κατενόησα 152 Παλαιόθεν καὶ ἀπ’ ἀρχῆς γνωρίζω ἀπὸ τὰς ἐν τῇ Γραφῇ μαρτυρίας
μαρτυρίων σου, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὰ μαρτύριά σου καὶ ἐπείσθην ἀπολύτως, ὅτι αἱ σου, ὅτι αὗται εἶναι τόσον ἀληθεῖς καὶ δίκαιαι, ὥστε δὲν πρόκειται να
ἐθεμελίωσας αὐτά.

ἐντολαί σου ἔχουν αἰώνια τὰ θεμέλιά των.

διαψευσθοῦν καὶ νὰ χάσουν τὸ κῦρος των ποτέ, ἀλλ’ εἶναι

118,153 Ἴδε τὴν ταπείνωσίν μου 153 Ἴδε τὴν καταφρόνησιν καὶ τὴν ἐξουθένωσιν, εἰς 153 Ἴδε εἰς ποίαν ταπείνωσιν καὶ εἰς ποῖον ἐξευτελισμὸν μὲ
καὶ ἐξελοῦ με, ὅτι τοῦ νόμου σου τὴν ὁποίαν μὲ ἔχουν ρίξει οἱ ἐχθροί μου, καὶ σπεῦσε κατέρριψαν οἱ ἐχθροί μου. Λυπήσου με καὶ σπεῦσον νὰ μὲ ἀπαλλάξῃς,
οὐκ ἐπελαθόμην.

νὰ μὲ βγάλῃς ἀπὸ αὐτήν, διότι ἐγὼ δὲν ἐλησμόνησα διότι δὲν ἐλησμόνησα τὸν νόμον σου, ὅπως τὸν ἐλησμόνησαν οἱ ἐχθροί
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θεμελιωμένοι ἀπὸ σὲ διὰ να εἶναι αἰώνιαι.

ποτὲ τὸν Νόμον σου.
118,154 Κρῖνον τὴν κρίσιν μου καὶ 154

Σύ,

ὡσὰν

μου.

δίκαιος

ποὺ

εἶσαι,

κρῖνε

μὲ 154 Κάμε κρίσιν ἐπὶ τῆς δικαίας ὑποθέσεωςμου καὶ γενοῦ Λυτρωτὴς

λύτρωσαί με· διὰ τὸν λόγον σου δικαιοσύνην τὴν ὑπόθεσίν μου καὶ ἁπάλλαξέ με καὶ Σωτήρ μου· διὰ τὰς ἐν τῷ λόγῳ σου περιλαμβανομένας ὑποσχέσεις
ζῆσόν με.

ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς μου. Σύμφωνα δὲ μὲ τὴν ζωοποίησόν με.
ὑπόσχεσίν σου περιφρούρησε καὶ παράτεινε τὴν
ζωήν μου.

118,155 Μακρὰν ἀπὸ ἁμαρτωλῶν 155 Ἡ σωτηρία τῶν δικαίων εἶσαι σύ. Ἡ σωτηρία 155 Εἶναι μακρὰν ἀπὸ τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἡ σωτηρία, διότι τὰς ἐντολὰς
σωτηρία, ὅτι τὰ δικαιώματά σου ὅμως
οὐκ ἐξεζήτησαν.

τῶν

ἁμαρτωλῶν

εἶναι

μακράν,

εἶναι καὶ τὰ καθήκοντα, τῶν ὁποίων τὴν τήρησιν δικαιούσαι ν’ ἀξιοῖς ἀπὸ

ἀνύπαρκτος, διότι δὲν ἐζήτησαν νὰ μελετήσουν καὶ ἡμᾶς, δὲν τὰ ἐπόθησαν οὔτε τὰ ἐλογάριασαν.
νὰ καταμάθουν τὰς ἐντολάς σου.

118,156 Οἱ οἰκτιρμοί σου πολλοί, 156 Τὰ ἐλέη σου, Κύριε, εἶναι πολλά. Σύμφωνα μὲ 156 Οἱ οἰκτιρμοί σου εἶναι πολλοὶ καὶ ἡ εὐσπλαγχνία σου μεγάλη,
Κύριε· κατὰ τὸ κρίμα σου ζῆσόν τὴν εὔσπλαγχνον κρίσιν σου περιφρούρησε καὶ Κύριε· συμφώνως πρὸς τὴν φιλάνθρωπον καὶ φιλεύσπλαγχνον κρίσιν
με.

παράτεινε τὴν ζωήν μου.

σου δός μου ζωήν.

118,157 Πολλοὶ οἱ ἐκδιώκοντές με 157 Πολλοὶ εἶναι οἱ ἐχθροί μου, ποὺ μὲ καταδιώκουν 157 Εἶναι πολλοὶ αὐτοὶ ποὺ μὲ διώχνουν καὶ μὲ στενοχωροῦν
καὶ

θλίβοντές

με·

ἐκ

τῶν καὶ

μαρτυρίων σου οὐκ ἐξέκλινα.

μὲ

καταθλίβουν.

Ἐγὼ

ὅμως

ποτὲ

δὲν προκαλοῦντες εἰς ἐμὲ θλίψεις μεγάλας· ἀλλ’ ὅμως ἐγὼ δὲν

παρεξέκλινα ἀπὸ τὰς ἐντολάς σου.

ἀπεμακρύνθην οὐδ’ ἐπ’ ἐλάχιστον ἀπὸ τὰς μαρτυρίας σου.

118,158 Εἶδον ἀσυνετοῦντας καὶ 158 Εἶδα ἀσυνέτους ἀνθρώπους νὰ ἀπορρίπτουν τὰς 158 Εἶδον αὐτοὺς ποὺ ἀπωθοῦν τὴν σύνεσιν, τὴν ὁποίαν ὁ φόβος σου
ἐξετηκόμην, ὅτι τὰ λόγιά σου οὐκ ἐντολάς σου καὶ ἔλυωνα ἀπὸ τὸν πόνον, διότι αὐτοὶ καὶ ἡ τήρησις τῶν ἐντολῶν σου ἐμπνέει, καὶ ἀπὸ τὸν ζῆλον καὶ τὴν
ἐφυλάξαντο.

δὲν ἐτήρησαν τὰ λόγια σου.

θλῖψιν μου ἔλυωνα, διότι δὲν ἐφύλαξαν τὰ θεῖα σου λόγια.

118,159 Ἴδε ὅτι τὰς ἐντολάς σου 159 Ἴδε ὅμως, Κύριε, ὅτι ἐγὼ ἠγάπησα μὲ ὅλην μου 159 Ἴδε πόσον ἠγάπησα τὰς ἐντολάς σου· Κύριε, δεῖξε καὶ πρὸς ἐμὲ τὸ
ἠγάπησα· Κύριε, ἐν τῷ ἐλέει σου τὴν καρδίαν τὰς ἐντολάς σου. Κύριε, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ δῶσε μου ζωήν.
ζῆσόν με.

ἔλεός σου, χάρισέ μου ἀσφαλῆ καὶ μακρὰν τὴν
ζωήν.

118,160 Ἀρχὴ τῶν λόγων σου 160 Ἀρχή, βάσις καὶ περιεχόμενον τῶν λόγων σου 160 Θεμέλιον καὶ περίληψις τῶν λόγων σου εἶναι ἡ ἀλήθεια, καὶ αἱ
ἀλήθεια, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα πάντα εἶναι ἡ ἀλήθεια καὶ ὅλαι αἱ κρίσεις τῆς δικαιοσύνης κρίσεις τῆς δικαιοσύνης σου ὅλαι εἶναι αἰώνιαι καὶ ἀμετάθετοι καὶ
σου εἶναι αἰώνιοι καὶ ἀμετάθετοι.

κανεὶς δὲν δυναταὶ νὰ ἀνατρέψῃ αὐτάς.

118,161 Ἄρχοντες κατεδίωξάν με -161 Ἄρχοντες ἀσεβεῖς μὲ κατεδίωξαν χωρὶς λόγον 161 Ἄρχοντες ἀλλόθρησκοι μὲ κατεδίωξαν ἀναιτίως, ἀλλὰ δὲν
δωρεάν, καὶ ἀπὸ τῶν λόγων σου καὶ ἀφορμήν. Δὲν τοὺς ἐφοβήθην. Ἀπὸ τοὺς λόγους ἐφοβήθην αὐτοὺς καὶ μόνον ἀπὸ τοὺς λόγους σου ἐδειλίασεν ἡ καρδία
ἐδειλίασεν ἡ καρδία μου.

σου μόνον ἐδειλίασεν ἡ καρδία μου, μήπως τυχὸν μου, φοβηθεῖσα μήπως ἀθετοῦσα αὐτοὺς ἐμπέσῃ εἰς τὸ φοβερόν σου

Επιμέλεια: π.Αθανάσιος Εφημέριος Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης Λαρίσης

355/411

τὰ κρίματα τῆς δικαιοσύνης σου.

καὶ τοὺς παραβῶ.

κρίμα.

118,162 Ἀγαλλιάσομαι ἐγὼ ἐπὶ τὰ 162 Ἐγὼ θὰ χαρῶ τόσον πολὺ ἀπὸ τὴν μελέτην, τὴν 162 Τόσον μεγάλην ἀγαλλίασιν μοῦ φέρει ἡ ἀνάγνωσις καὶ ἐφαρμογὴ
λόγιά σου ὡς ὁ εὑρίσκων σκῦλα ἀποδοχὴν καὶ ἐφαρμογὴν τῶν λόγων σου, ὡσὰν ὁ τῶν λόγων σου, ὅσην αἰσθάνεται καὶ μαχητής, ὁ ὁποῖος εὑρίσκει
πολλά.

νικητὴς ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος εὑρίσκει πολλὰ καὶ λάφυρα πολλά.
πολύτιμα λάφυρα.

118,163

Ἀδικίαν

ἐμίσησα

καὶ 163 Ἐμίσησα καὶ ἐσιχάθηκα τὴν ἀδικίαν. Τὸν δὲ 163 Ἐμίσησα καὶ ἐκ βάθους ἐσιχάθην πᾶσαν ἀδικίαν, ἠγάπησα δὲ τὸν

ἐβδελυξάμην, τὸν δὲ νόμον σου Νόμον σου ἠγάπησα.

νόμον

σου,

ἠγάπησα.

ἐφαρμόζων.

τὸν

ὁποῖον

θέλγομαι

μελετῶν

καὶ

εὐφραίνομαι

118,164 Ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ᾔνεσά 164 Πολλὲς φορὲς κατὰ τὸ διάστημα τῆς ἡμέρας σε 164 Πολλάκις κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας σὲ ἐδοξολόγησα διὰ τὰς
σε ἐπὶ τὰ κρίματα τῆς δικαιοσύνης ἐδοξολόγησα διὰ τὰς δικαίας κρίσεις σου.

δικαίας κρίσεις τῆς νομοθεσίας σου καὶ τῶν ἀνταποδόσεών σου.

σου.
118,165

Εἰρήνη

πολλὴ

τοῖς 165 Εἰρήνη πολλὴ βασιλεύει εἰς τὴν καρδίαν 165 Εἰρήνη πολλὴ κυριαρχεῖ εἰς τὴν ψυχὴν ἐκείνων, ποὺ ἀγαποῦν καὶ

ἀγαπῶσι τὸν νόμον σου, καὶ οὐκ ἐκείνων, ποὺ ἀγαποῦν καὶ φυλάττουν τὸν Νόμον φυλάττουν τὸν νόμον σου, καὶ οὔτε ἀπὸ πειρασμόν τινα κλονίζονται,
ἔστιν αὐτοῖς σκάνδαλον.

σου. Δὲν ὑπάρχει εἰς αὐτοὺς σκάνδαλον, ποὺ νὰ οὔτε ἐν τῇ ἀρετῇ σκοντάπτουν.
σκοντάπτουν ἐπάνω του, νὰ τοὺς ἀναταράσσῃ καὶ
νὰ τοὺς κλονίζῃ.

118,166 Προσεδόκων τὸ σωτήριόν 166 Πάντοτε, Κύριε, ἀπὸ σὲ ἐπερίμενα τὴν σωτηρίαν, 166 Ἀκλόνητος εἰς τὴν πρὸς σὲ ἐλπίδα ἐπερίμενα, Κύριε, τὴν παρὰ σοῦ
σου, Κύριε, καὶ τὰς ἐντολάς σου καὶ τὰς ἐντολάς σου ἠγάπησα.

σωτηρίαν, καὶ ἐν τῷ μεταξὺ ἠγάπησα τὰς ἐντολάς σου, προσπαθῶν

ἠγάπησα.

πάντοτε να τηρῶ αὐτάς.

118,167 Ἐφύλαξεν ἡ ψυχή μου τὰ 167 Ἡ ψυχή μου ἐφύλαξε τὰς ἐντολάς σου, διότι 167 Ἐφύλαξεν ἡ ψυχή μου τὰς ἐν τῷ νόμῳ μαρτυρίας σου καὶ ἡ
μαρτύριά σου καὶ ἠγάπησεν αὐτὰ θερμότατα τὰς ἔχει ἀγαπήσει.

τήρησις αὕτη ἐνίσχυσε τὸν πρὸς αὐτὰς ἔρωτά μου, ὁ ὁποῖος ἤναψε εἰς

σφόδρα.

τὴν καρδίαν μου σφοδρός.

118,168 Ἐφύλαξα τὰς ἐντολάς σου 168 Ἐφύλαξα τὰς ἐντολάς σου καὶ τὰ μαρτύριά σου, 168

Ἐφύλαξα

τὰς

ἐντολὰς

καὶ

τὰς

μαρτυρίας

σου,

διότι

καὶ τὰ μαρτύριά σου, ὅτι πᾶσαι αἱ Κύριε, διότι ἔχω τὴν συναίσθησιν ὅτι ὅλαι αἱ πορεῖαι συνησθανόμην, ὅτι ὁλόκληρος ἡ συμπεριφορά μου καὶ κάθε τι ποὺ
ὁδοί μου ἐναντίον σου, Κύριε.

τῆς ζωῆς μου εὑρίσκονται ἐνώπιόν σου.

σκέπτομαι ἡ ἐνεργῷ εἶναι ἐκτεθειμένα εἰς τὸ ὄμμα σου. Κύριε, καὶ

118,169 Ἐγγισάτω ἡ δέησίς μου -169 Ἂς πλησιάσῃ, λοιπόν, ἐνώπιον τοῦ θρόνου τῆς 169 Ἂς πλησιάσῃ ἡ δέησίς μου πρὸ τοῦ θρόνου σου καὶ ἂς φθάσῃ εἰς
ἐνώπιόν

σου,

Κύριε·

λόγιόν σου συνέτισόν με.

κατὰ

τὸ μεγαλωσύνης σου ἡ δέησίς μου, Κύριε, καὶ σύμφωνα σέ. Κύριε· δός μου σύνεσιν καὶ σοφίαν καὶ σώζουσαν γνῶσιν σύμφωνα
μὲ τὴν ρητὴν ὑπόσχεσίν σου ὅτι ἀκούεις τὰς μὲ τὴν ὑπόσχεσίν σου, ὅτι θὰ φωτίζῃς τοὺς ἐπικαλουμένους σέ.
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παρακολουθεῖς αὐτά.

προσευχάς μας, δός μου σύνεσιν καὶ φωτισμόν.
118,170 Εἰσέλθοι τὸ ἀξίωμά μου 170 Εἴθε νὰ φθάσῃ εἰς σέ, Κύριε, ἡ ἱερὰ αὐτὴ ἀξίωσίς 170 Εἴθε νὰ φθάσῃ μέχρι σοῦ. Κύριε, ἡ ἐπίμονος ἀξίωσις τῆς
ἐνώπιόν

σου,

Κύριε·

κατὰ

λόγιόν σου ρῦσαί με.

τὸ μου. Κύριε, σύμφωνα μὲ τὴν ὑπόσχεσίν σου, προσευχῆς μου, ἡ λέγουσα· σύμφωνα μὲ τὴν εἰς τὸν ἀψευδῆ λόγον σου
γλύτωσέ με ἀπὸ τοὺς διαφόρους κινδύνους, ποὺ ὑπόσχεσίν σου, γενοῦ ρύστης μου καὶ σωτήρ μου.
ἀπειλοῦν τὴν ζωήν μου.

118,171 Ἐξερεύξαιντο τὰ χείλη μου 171 Εἴθε ἀπὸ τὴν καρδίαν καὶ τὰ χείλη μου νὰ 171 Θὰ ἀναβλύσῃ καὶ θὰ ἀναπηδήσῃ ἀπὸ τὰ χείλη μου συνεχὴς καὶ
ὕμνον,

ὅταν

δικαιώματά σου.

διδάξῃς

με

τὰ ἀναβλύζουν πλούσιοι ὕμνοι εἰς δόξαν σου. Καὶ ἀκατάπαυστος ὕμνος, ὅταν θὰ μὲ διδάξῃς τὴν γνῶσιν καὶ τὴν τήρησιν
τοῦτο θὰ γίνη, ὅταν μὲ διδάξῃς τὰ προστάγματά τῶν δικαιωμάτων σου.
σου.

118,172 Φθέγξαιτο ἡ γλῶσσά μου 172 Εἴθε ἡ γλῶσσά μου νὰ ὁμιλῇ καὶ νὰ διαλαλῇ 172 Εἴθε ἡ γλῶσσα μου νὰ ἀποκτήσῃ τὴν ἕξιν ὅπως λέγῃ πάντοτε τὰ
τὰ λόγιά σου, ὅτι πᾶσαι αἱ ἐντολαί πάντοτε τὰ λόγια σου, διότι ὅλαι αἱ ἐντολαί σου θεῖα σοῦ λόγια, διότι ὅλαι αἱ ἐντολαί σου ἐκφράζουν καὶ διδάσκουν τὸ
σου δικαιοσύνη.

εἶναι δίκαιαι καὶ ὀρθαί.

δίκαιον καὶ τὴν ἀρετήν.

118,173 Γενέσθω ἡ χείρ σου τοῦ 173 Ἂς ἀπλωθῇ πρὸς ἐμὲ τὸ προστατευτικό σου χέρι, 173 Ἂς ἀπλωθῇ ἐπάνω μου ἡ παντοδύναμος χείρ σου διὰ νὰ μὲ σώσῃ,
σῶσαί με, ὅτι τὰς ἐντολάς σου διὰ νὰ μὲ σώσῃς, διότι ἐγώ, ὑπὲρ πάντα τὰ ἄλλα, διότι τὰς ἐντολάς σου ἐπροτίμησα ἀπὸ κάθε γήϊνον καὶ εἰς αὐτὰς
ᾑρετισάμην.

ἐπροτίμησα καὶ ἠγάπησα τὰς ἐντολάς σου.

εὐηρεστήθην.

118,174 Ἐπεπόθησα τὸ σωτήριόν 174 Μὲ ὅλην μου τὴν καρδίαν ἐπόθησα τὴν 174 Ἐπόθησα μὲ ὅλην μου τὴν καρδίαν τὴν σωτηρίαν, τὴν ὁποίαν σύ,
σου, Κύριε, καὶ ὁ νόμος σου σωτηρίαν, τὴν ὁποίαν σύ, Κύριε, δίδεις, καὶ ὁ Νόμος Κύριε, παρέχεις, καὶ δι’ αὐτὸ μελετῶ διαρκῶς τὸν νόμον σου, ἵνα
μελέτη μού ἐστι.

σου εἶναι παντοτεινή μου μελέτη.

συμμορφούμενος πρὸς αὐτὸν ἐπιτύχω ταύτην.

118,175 Ζήσεται ἡ ψυχή μου καὶ 175 Χάρις εἰς τὴν ἰδικήν σου προστασίαν θὰ ζήσω 175 Διὰ τῆς προστασίας καὶ χάριτός σου θὰ ζήσῃ ἡ ψυχή μου καὶ θὰ σὲ
αἰνέσει σε, καὶ τὰ κρίματά σου καὶ θὰ σὲ ὑμνῷ, αἱ δὲ δίκαιαι κρίσεις σου θὰ μὲ ὑμνήσῃ εὐγνωμόνως, καὶ θὰ μὲ βοηθήσουν αἱ σοφαὶ καὶ ἀγαθαὶ
βοηθήσει μοι.

βοηθήσουν.

κρίσεις καὶ βουλαὶ τῆς προνοίας σου.

118,176 Ἐπλανήθην ὡς πρόβατον 176 Ἐπλανήθην, Κύριε, σὰν ἀπολωλὸς πρόβατον, μὴ 176 Ἐπλανήθην καὶ ἐγὼ σὰν τὸ χαμένον πρόβατον· μὴ μὲ
ἀπολωλός· ζήτησον τὸν δοῦλόν μὲ ἀφήσῃς· ἀναζήτησε ἐμὲ τὸν δοῦλον σου, διότι ἐγκαταλίπῃς, ἀλλὰ ζήτησον νὰ εὕρῃς ἐμὲ τὸν δοῦλον σου, διότι
σου, ὅτι τὰς ἐντολάς σου οὐκ ποτὲ ἐγὼ δὲν ἐλησμόνησα τὰς ἐντολάς σου.

ὀσονδήποτε καὶ ἂν ἐπλανήθην, δὲν ἐξέχασα τὰς ἐντολάς σου.
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ἐπελαθόμην.
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ΨΑΛΜΟΣ 119ος (ριθ΄)
Γιὰ νὰ δίνει ὑπομονὴ καὶ ἀνεκτικότητα ὁ Θεὸς στοὺς ἀνθρώπους, ποὺ εἶναι ἀναγκασμένοι νὰ παρευρίσκονται μὲ δόλιους καὶ ἄδικους ἀνθρώπους
Αρχαίο Κείμενο
119,1

Πρὸς

θλίβεσθαί

Κύριον

με

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα
ἐν

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

τῷ Πρὸς τὸν Κύριον εἰς περιστάσεις θλίψεων ἔκραξα Πρὸς τὸν Κύριον πολλάκις κατὰ τὸ παρελθόν, ὅταν ἐθλιβόμην,

ἐκέκραξα,

καὶ διὰ τῆς προσευχῆς καὶ μὲ εἱσήκουσε·

ἐφώναξα διὰ τῶν πρὸς αὐτὸν προσευχῶν μου καὶ μὲ εἰσήκουσε.

εἱσήκουσέ μου.
119,2 Κύριε, ρῦσαι τὴν ψυχήν μου 2 καὶ τώρα, Κύριε, γλύτωσε τὴν ψυχήν μου ἀπὸ 2 Κύριε, καθὼς ἄλλοτε, οὕτω καὶ τώρα λύτρωσε τὴν ψυχήν μου ἀπὸ
ἀπὸ χειλέων ἀδίκων καὶ ἀπὸ χείλη, τὰ ὁποῖα ὁμιλοῦν ἐναντίον μου ἀδικίας καὶ χείλη ἄδικα καὶ συκοφαντικὰ καὶ ἀπὸ γλῶσσαν πλέκουσαν δόλους.
γλώσσης δολίας.

συκοφαντίας, ἀπὸ γλῶσσαν, ἡ ὁποία ἐξυφαίνει
δολοπλοκίας.

119,3

Τί

δοθείη

σοι

καὶ

τί 3 Ποία βοήθεια πρέπει νὰ σοῦ δοθῇ, ποία ἐνίσχυσις 3 Τί ἠμπορεῖ νὰ σοῦ δοθῇ καὶ τί νὰ σοῦ προστεθῇ ὡς ἀνταπόδομα

προστεθείη σοι πρὸς γλῶσσαν πρέπει νὰ προστεθῇ ἐπὶ πλέον εἰς σέ, διὰ νὰ ἔναντι τῆς δολίας γλώσσης σου;
δολίαν;
119,4

ἀποκρούσῃς τὴν δολοπλόκον γλῶσσαν;
Τὰ

βέλη

τοῦ

δυνατοῦ 4

Θὰ

σοῦ

δοθοῦν

τὰ

ἀκονισμένα βέλη τοῦ 4 Τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὰ βέλη τὰ ἀκονισμένα τοῦ Δυνατοῦ Θεοῦ μαζὶ μὲ

ἠκονημένα σὺν τοῖς ἄνθραξι τοῖς παντοδυνάμου Θεοῦ, τὰ ὡπλισμένα μὲ ἄνθρακας τοὺς ἄνθρακας ἐκ ξύλων ἀγρίων τῆς ἐρήμου, ἐκ τῶν ὁποίων
ἐρημικοῖς.

πυρός, τὰ ὁποῖα κατακαίουν καὶ ἐρημώνουν.

ἰσχυρότεροι καὶ διαρκέστεροι πυραὶ δημιουργοῦνται.

119,5 Οἴμοι, ὅτι ἡ παροικία μου 5 Ἀλλοίμονον! Διότι ἡ παραμονή μου εἰς τὴν ξένην 5 Ἀλλοίμονον, διότι ἡ μακρὰν τῆς πολυποθήτου μου καὶ φιλειρηνικῆς
ἐμακρύνθη, κατεσκήνωσα μετὰ γῆν παρετάθη ἐπὶ μακρόν. Κατεσκήνωσα μαζῆ μὲ Σιὼν ξενητεία μου παρετάθη ἐπὶ μακράν, κατεσκήνωσα καὶ ἔστησα
τῶν σκηνωμάτων Κηδάρ.

τοὺς

σκηνίτας

Κηδάρ,

μὲ

τοὺς

βαρβάρους τὴν ἀθλίαν σκηνὴν τοῦ μετανάστου μετὰ τῶν σκηνῶν τῶν βαρβάρων

ἀπογόνους τοῦ Ἰσμαήλ.

καὶ ἐχθρευομένων τὴν εἰρήνην Κηδαρινῶν, τῶν περιφερομένων εἰς
τὴν ἔρημον τῆς Ἀραβίας.

119,6 Πολλὰ παρῴκησεν ἡ ψυχή 6 Ἐπὶ πολὺν χρόνον παρετάθη ἡ ξενητειά μου.

6 Ἐπὶ πολὺν χρόνον παρέμεινε ξενητευμένη ἡ ψυχή μου. Φθάνουν

μου.

πλέον τὰ βάσανα τοῦ ἐκπατρισμοῦ μου.

119,7 Μετὰ τῶν μισούντων τὴν 7 Μὲ τοὺς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἐμισοῦσαν τὴν 7 Προσπαθῶν νὰ συνεννοηθῶ μὲ ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι μισοῦν τὴν
ἤμην

εἰρηνικός·

ὅταν εἰρήνην,

ἐγὼ

ἥμην

πάντοτε

εἰρηνικός.

Ὅταν εἰρήνην, εἶμαι εἰρηνικὸς πρὸς αὐτούς. Ἀλλ’ εἰς μάτην, ὅταν ὁμιλῶ πρὸς

ἐλάλουν αὐτοῖς, ἐπολέμουν με συνωμιλοῦσα μὲ αὐτούς, ἐκεῖνοι μὲ ἐπολεμοῦσαν αὐτούς, μὲ πολεμοῦν ἀδίκως καὶ χωρὶς ἀφορμήν.
δωρεάν.

χωρὶς λόγον καὶ ἀφορμήν. Σῶσέ με, Κύριε.
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εἰρήνην

ΨΑΛΜΟΣ 120ος (ρκ΄)
Γιὰ νὰ προστατεύσει ὁ Θεὸς τοὺς σκλάβους ἀπὸ τὰ ἐχθρικὰ χέρια, νὰ μὴν τοὺς κακοποιήσουν μέχρι νὰ ἐλευθερωθοῦν
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

120,1 Ήρα τοὺς ὀφθαλμούς μου εἰς Απὸ τὴν ξένην χώραν ἐσήκωσα τὰ μάτια μου πρὸς Εκ
τὰ ὄρη, ὅθεν ἥξει ἡ βοήθειά μου.

τῆς

ξένης

γῆς

ἐστραμμένος

πρὸς

τὴν

Ἱερουσαλὴμ

καὶ

τὰ ὄρη Σιών, ἀπὸ ὅπου θὰ ἔλθῃ ἡ βοήθειά μου παρὰ προσευχόμενος σηκώνω τοὺς ὀφθαλμούς μου πρὸς τὰ ἱερὰ ὅρη τῆς
τοῦ Κυρίου, διὰ νὰ ἐπαναπατρισθῶ.

Σιών, ὅθεν θὰ μοῦ ἔλθῃ ἡ ἀναγκαιοῦσα εἰς ἐμὲ καὶ ἀναμενομένη παρ’
ἐμοῦ βοήθεια.

120,2 Ἡ βοήθειά μου παρὰ Κυρίου 2 Ἡ βοήθειά μου θὰ ἔλθῃ ἀπὸ τὸν Κύριον, ὁ ὁποῖος 2 Ἡ βοήθειά μου ἔρχεται ἀπὸ τὸν παντοδύναμον Κύριον, ὁ ὁποῖος
τοῦ ποιήσαντος τὸν οὐρανὸν καὶ ἐδημιούργησε τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.

ἐποίησε τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. Αὐτὸς θὰ μὲ βοηθήσῃ καὶ κατὰ τὴν

τὴν γῆν.

ἱερὰν ταύτην ἀποδημίαν, ὥστε ὑπερπηδῶν τοὺς κινδύνους τοῦ
ταξειδίου νὰ φθάσω ἀσφαλῶς εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν.

120,3 Μὴ δῴης εἰς σάλον τὸν πόδα 3 Εἴθε, ὦ ψυχή μου, ποτὲ νὰ μὴ σαλευθῇ τὸ πόδι σου. 3 Εἴθε να μὴ σαλευθῇ ὁ πούς σου, ὦ ψυχή μου. Εἴθε νὰ μὴ εἰσέλθῃς εἰς
σου, μηδὲ νυστάξῃ ὁ φυλάσσων Ποτὲ νὰ μὴ νυστάξῃ καὶ ἀδιαφορήσῃ διά σὲ ὁ πειρασμὸν καὶ νὰ μὴ ἀφήσῃς τὴν θέλησίν σου νὰ ὀλισθήσῃ καὶ
σε.
120,4

Κύριος, ὁ ὁποῖος σὲ φυλάσσει.
Ἰδοὺ

οὐ

νυστάξει

παρεκκλίνει εἰς τὸ κακόν, ὥστε νὰ μὴ νυστάξῃ καὶ ὁ φυλάσσων σέ.

οὐδὲ 4 Ἰδοὺ, δὲν θὰ νυστάξη, οὔτε θὰ κοιμηθῇ, οὔτε θὰ 4 Τί; Νὰ νυστάξῃ ὁ Θεός; Ἀδύνατον. Ναί, δὲν θὰ νυστάξῃ οὔτε θὰ

ὑπνώσει ὁ φυλάσσων τὸν Ἰσραήλ. ἀδιαφορήσῃ ὁ Κύριος, ὁ ὁποῖος περιφρουρεῖ τὸν κοιμηθῇ ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος ἀπὸ αἰώνων εἶναι ἄγρυπνος φύλαξ καὶ
ἰσραηλιτικὸν λαόν.

προστάτης τοῦ Ἰσραήλ.

120,5 Κύριος φυλάξει σε, Κύριος 5 Τοὐναντίον, ὁ Κύριος θὰ σὲ περιφρουρήσῃ 5 Ὁ Κύριος θὰ σὲ φυλάξῃ· ὁ Κύριος θὰ πορεύεται ὡς σκέπη καὶ
σκέπη σοι ἐπὶ χεῖρα δεξιάν σου·

ἀσφαλῆ, ὦ λαὲ τοῦ Ἰσραήλ. Ὁ Κύριος θὰ εἶναι ὁ προστασία σου εἰς τὰ δεξιά σου.
παντοδύναμος σκεπαστὴς καὶ ὑπερασπιστής σου, ὁ
ὁποῖος θὰ ἵσταται συμπαραστάτης σου ἐκ δεξιῶν
σου.

120,6 ἡμέρας ὁ ἥλιος οὐ συγκαύσει 6 Τότε κατὰ τὴν ἡμέραν ὁ ἥλιος δὲν θὰ σὲ 6 Τόσην πρόνοιαν θὰ λάβῃ περὶ σοῦ ὁ φυλάσσων σὲ Κύριος, ὥστε καὶ
καυματίσῃ, οὔτε ἡ σελήνη θὰ σὲ βλάψῃ κατὰ τὴν τὴν ἡμέραν, ὅταν ὁδοιπορῇς, ὁ ἥλιος δὲν θὰ σὲ καύσῃ, οὔτε ἡ σελήνη
νύκτα.
120,7 Κύριος φυλάξει

θὰ σὲ βλάψῃ κατὰ τὴν νύκτα.

σε ἀπὸ 7 Ὁ Κύριος θὰ σὲ προφυλάξῃ ἀπὸ κάθε κακόν. Θὰ 7 Ὁ Κύριος θὰ σὲ φυλάξῃ ἀπὸ κάθε κακόν, θὰ φυλάξῃ τὴν ψυχήν σου

παντὸς κακοῦ, φυλάξει τὴν ψυχήν φυλάξῃ τὴν ζωήν σου ὁ Κύριος.

ὁ Κύριος.

σου ὁ Κύριος.
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σε, οὐδὲ ἡ σελήνη τὴν νύκτα.

120,8 Κύριος φυλάξει τὴν εἴσοδόν 7 Ὁ Κύριος θὰ σὲ προφυλάξῃ ἀπὸ κάθε κακόν. Θὰ 8 Ὁ Κύριος θὰ φυλάσσῃ τὴν ἐκ τῶν ἔργων σου ἐπάνοδον καὶ εἴσοδον
σου καὶ τὴν ἔξοδόν σου ἀπὸ τοῦ φυλάξῃ
νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος.

τὴν

ζωήν

σου

ὁ

Κύριος. εἰς τὸν οἶκον σου· θὰ φυλάσσῃ καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ οἴκου σου ἔξοδόν σου

8 Ὁ Κύριος θὰ φυλάξῃ τὴν εἴσοδόν σου καὶ τὴν πρὸς μετάβασιν εἰς τὴν ἐργασίαν σου· ὅπου καὶ ἂν σταθῇς καὶ ὅπου
ἔξοδόν σου ἀπὸ τὸ σπίτι σου· γενικῶς τὴν πορείαν πορευθῇς, ὁτιδήποτε ἐπιχειρήσῃς, ὁ Κύριος θὰ σὲ φυλάττῃ, οὐ μόνον
τῆς ζωῆς σου καὶ εἰς τὸ παρὸν καὶ εἰς τὸ μέλλον.

ἐν τῷ παρόντι, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι αἰωνίως.

ΨΑΛΜΟΣ 121ος (ρκα΄)
Γιὰ νὰ θεραπεύσει ὁ Θεὸς τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ πάσχουν ἀπὸ βασκανία
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

121,1 Εὐφράνθην ἐπὶ τοῖς εἰρηκόσι Εσκίρτησα ἀπὸ χαρὰν καὶ ἀγαλλίασιν, ὅταν, ἐνῷ Εὐφρανθῇ
μοι·

εἰς

οἶκον

καὶ

ἐσκίρτησεν

ἀπὸ

χαρὰν

ἡ

καρδία

μου,

ὅταν

Κυρίου εὑρισκόμην εἰς ξένην χώραν, μερικοὶ προσκυνηταὶ ἐπλησιάζομεν εἰς τὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ μοῦ εἶπαν οἱ ἐν τῇ ξένῃ μετ’

πορευσόμεθα.

μοῦ εἶπαν: Θὰ πορευθῶμεν τώρα εἰς τὸν ναὸν τοῦ ἐμοῦ παροικοῦντες καὶ συμμετέχοντες τῆς ἱερᾶς ἀποδημίας: Θὰ
Κυρίου.

ὑπάγωμεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου.

121,2 Ἑστῶτες ἦσαν οἱ πόδες ἡμῶν 2 Καὶ ἰδού, τὰ πόδια μας τώρα ἵστανται εἰς τὰς 2 Ἰδοὺ τὸ ταξίδιόν μας ἔφθασεν εἰς αἴσιον πέρας καὶ οἱ πόδες μας
ἐν ταῖς αὐλαῖς σου, Ἱερουσαλήμ.

αὐλάς σου, ὦ Ἱερουσαλήμ.

ἔχουν ἤδη σταθῇ εἰς τὰς αὐλάς σου, ὦ Ἱερουσαλήμ.

121,3 Ἱερουσαλὴμ οἰκοδομουμένη 3 Ἡ Ἱερουσαλήμ, ἡ ὁποία ἔχει οἰκοδομηθῆ ὡς 3 Ἰδοὺ ἡ Ἱερουσαλὴμ ἔχει οἰκοδομηθῇ ὡς πόλις μεγάλη καὶ λαμπρά,
ὡς πόλις, ἧς ἡ μετοχὴ αὐτῆς ἐπὶ τὸ πολυάνθρωπος, μεγάλη καὶ λαμπρὰ πόλις, τῆς συμπεπυκνωμένη καὶ συμπαγής, τῆς ὁποίας ὅλα τὰ μέρη ἀποτελοῦν
αὐτό.

ὁποίας τὰ κτίρια συνέχονται τὸ ἕνα μὲ τὸ ἄλλο, ἀδιάσπαστον
ὥστε νὰ μὴ εἶναι ἀραιοκατῳκημένη.

συνέχειαν

καὶ

ἡ

ὁποία

δὲν

ὁμοιάζει

πρὸς

τὰ

ἀραιοκατοικημένα χωρία καὶ τὰς ἄλλας πόλεις.

121,4 Ἐκεῖ γὰρ ἀνέβησαν αἱ φυλαί, 4 Περισσότερον ὅμως ποθητὴ καὶ ἀγαπητὴ εἶναι, 4 Ἀλλ’ εἶναι περισσότερον ἐπιθυμητή, διότι ἐκεῖ ἀναβαίνουν φυλαί,
φυλαὶ

Κυρίου,

μαρτύριον

τῷ διότι ἐκεῖ ἀνέρχονται αἱ διάφοροι φυλαί, αἱ φυλαὶ φυλαὶ ἀποτελοῦσαι τὸν λαὸν τοῦ Κυρίου ἀναβαίνουσι συμφώνως πρὸς

Ἰσραὴλ τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, σύμφωνα πρὸς τὴν ἐντολὴν τοῦ τὸν νόμον, τὸν μαρτυροῦντα καὶ ἐπιτάττοντα εἰς τὸν Ἰσραὴλ νὰ
ὀνόματι Κυρίου·

Κυρίου, διὰ νὰ ὑμνήσουν καὶ δοξολογήσουν τὸ ἀναβαίνῃ κατὰ τὰς μεγάλας ἑορτὰς εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ, διὰ νὰ
πάντιμον ὄνομα τοῦ Κυρίου.

ὑμνήσουν τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου.

κρίσιν, θρόνοι ἐπὶ οἶκον Δαυίδ.

θρόνοι δικαστικοί, θρόνοι διὰ τὴν βασιλεύουσαν ἐστήθησαν θρόνοι δικαστικοί, ἀπὸ τῶν ὁποίων ἐξήγγελλον δικαστικὰς
οἰκογένειαν τοῦ Δαυίδ.

ἀποφάσεις οἱ ἀρχηγοὶ τοῦ ἔθνους μας· θρόνοι διὰ τοὺς διαδόχους ἐκ
τῆς δυναστείας καὶ οἰκογενείας τοῦ Δαβίδ.
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121,5 ὅτι ἐκεῖ ἐκάθισαν θρόνοι εἰς 5 Ηὐφράνθη ἡ Ἱερουσαλήμ, διότι ἐκεῖ ἐστήνοντο 5 Ἀλλ’ εἶναι ποθητὴ ἡ ἀνάβασις εἰς τὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ διότι ἐκεῖ

121,6 Ἐρωτήσατε δή τὰ εἰς εἰρήνην 6 Ὦ σεῖς οἱ προσκυνηταί, παρακαλέσατε τὸν Κύριον 6 Εὐχήθητε λοιπὸν εἰρήνην καὶ εὐτυχίαν εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ, καὶ ἂς
τὴν Ἱερουσαλήμ, καὶ εὐθηνία τοῖς διὰ τὴν ἀσφάλειαν, τὴν εἰρήνην καὶ τὴν εὐημερίαν ὑπάρχῃ εὐημερία καὶ ἀφθονία ἀγαθῶν εἰς ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι, ὦ ἁγία
ἀγαπῶσί σε·

τῆς Ἱερουσαλήμ. Ὦ Ἱερουσαλήμ! Εὐτυχία ἂς ὑπάρχῃ πόλις, σὲ ἀγαποῦν.
πάντοτε εἰς ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι σὲ ἀγαποῦν.

121,7 γενέσθω δὴ εἰρήνη ἐν τῇ 7 Εἰρήνη ἂς βασιλεύῃ μέσα εἰς τὰ τείχη σου, τὰ 7 Ἂς ἔλθῃ εἰρήνη εἰς τὰ τείχη σου, ἅτινα ἀποτελοῦν τὴν
δυνάμει σου καὶ εὐθηνία ἐν ταῖς ὁποῖα ἀποτελοῦν τὴν δύναμιν, ποὺ σὲ περιφρουρεῖ. περιφρουροῦσαν σε δύναμιν, καὶ ἄφθονος ἀσφάλεια εἰς τοὺς πύργους
πυργοβάρεσί σου.

Ἀφθονία καὶ ἀσφάλεια ἂς ὑπάρχῃ εἰς τοὺς πύργους καὶ προμαχῶνας σου.
τῶν θησαυρῶν σου καὶ τοὺς προμαχῶνας σου.

121,8 Ἕνεκα τῶν ἀδελφῶν μου καὶ 8 Χάριν τῶν ἀδελφῶν μου καὶ τῶν φίλων μου, ποὺ 8 Χάριν τῶν ἀδελφῶν καὶ τῶν φίλων μου, τῶν ὁμοεθνῶν καὶ
τῶν πλησίον μου ἐλάλουν δὴ κατοικοῦν εἰς σέ, εὔχομαι πάντοτε εἰρήνην καὶ ὁμοπίστων μου, οἵτινες κατοικοῦν εἰς σέ, λαλῶ καὶ εὔχομαι εἰρήνην εἰς
εἰρήνην περὶ σοῦ·

εὐημερίαν διὰ σέ.

σέ.

121,9 ἕνεκα τοῦ οἴκου Κυρίου τοῦ 9 Χάριν τοῦ ναοῦ Κυρίου τοῦ Θεοῦ μας ἐζήτησα καὶ 9 Χάριν τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ μας, διὰ τὸν ἱερὸν ναόν, ὅστις
Θεοῦ ἡμῶν ἐξεζήτησα ἀγαθά σοι. ζητῶ μὲ θερμὴν προσευχὴν ἀγαθὰ διά σέ, ὦ ἀποτελεῖτο στόλισμά σου καὶ τὸ καύχημά μας, ἐζήτησα μετὰ
Ἱερουσαλήμ.

θερμότητος ἀγαθὰ διὰ σέ.

ΨΑΛΜΟΣ 122ος (ρκβ΄)
Γιὰ νὰ δώσει ὁ Θεὸς τὸ φῶς στοὺς τυφλοὺς καὶ νὰ θεραπεύσει τὰ πονεμένα μάτια
Αρχαίο Κείμενο
122,1

Πρὸς

σὲ

ᾖρα

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

τοὺς Πρὸς σὲ καὶ μόνον ἔχω ὑψωμένα τὰ μάτια μου, Πρὸς σὲ καὶ ὄχι πρὸς ἄλλον ἔχω ὑψωμένους τοὺς ὀφθαλμούς μου, ὁ

ὀφθαλμούς μου τὸν κατοικοῦντα Κύριε, ὁ ὁποῖος κατοικεῖς εἰς τὸν οὐρανόν.

ὁποῖος κατοικεῖς εἰς τὸν οὐρανόν.

ἐν τῷ οὐρανῷ.
122,2 ἰδοὺ ὡς ὀφθαλμοὶ δούλων εἰς 2

Ἰδού,

ὅπως

τὰ

μάτια

τῶν

δούλων

εἶναι 2 Ἰδού, καθὼς οἱ ὀφθαλμοὶ δούλων εἶναι προσηλωμένοι εἰς χεῖρας τῶν

χεῖρας τῶν κυρίων αὐτῶν, ὡς προσηλωμένα εἰς τὰ χέρια τῶν κυρίων των, καὶ οἱ κυρίων των, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ δούλης εἰς χεῖρας τῆς κυρίας της, ἵνα
ὀφθαλμοὶ παιδίσκης εἰς χεῖρας τῆς ὀφθαλμοὶ τῆς δούλης εἰς τὰ χέρια τῆς κυρίας της, λάβουν ἐξ αὐτῶν τὸ σύνθημα τῆς ἐργασίας, ἀλλὰ καὶ τὰ ἀγαθὰ τῆς
ἡμῶν πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν, μας στρέφονται πρὸς Κύριον, τὸν Θεὸν μας καὶ τὸν μετ’ ἐμπιστοσύνης καὶ εὐπειθοῦς ἐγκαρτερήσεως πρὸς τὸν Κύριον καὶ
ἕως οὐ οἰκτειρῆσαι ἡμᾶς.

παρακαλοῦν, μέχρις ὅτου πλούσιον ἐκδηλώσῃ πρὸς Θεόν μας, Ἕως ὅτου μᾶς εὐσπλαγχνισθῇ καὶ μᾶς ἐλεήσῃ.
ἡμᾶς τὸ ἔλεός του.
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κυρίας αὐτῆς, οὕτως οἱ ὀφθαλμοὶ περιμένοντες ἀπὸ ἐκείνους ἀγαθά, ἔτσι καὶ τὰ μάτια προστασίας των, οὕτω καὶ οἱ ἰδικοί μας ὀφθαλμοὶ εἶναι ἐστραμμένοι

122,3

Ἐλέησον

ἐλέησον

ἡμᾶς,

ἡμᾶς,

ὅτι

ἐπὶ

ἐπλήσθημεν ἐξουδενώσεως,

Κύριε, 3 Ἐλέησέ μας, Κύριε, ἐλέησέ μας, διότι ἐπὶ μακρὸν 3 Ἐλέησόν μας, Κύριε, ἐπιμόνως σὲ ἱκετεύομεν· ἐλέησόν μας. Διότι
πολὺ χρόνον

ἐγεμίσαμεν

ἀπὸ

καταφρόνησιν

καὶ καθ’ ὑπερβολὴν ἐχορτάσθημεν ἀπὸ καταφρόνησιν.

ἐξουθένωσιν.

122,4 ἐπὶ πλεῖον ἐπλήσθη ἡ ψυχὴ 4 Ἐγέμισε μὲ τὸ παραπάνω ἡ ψυχή μας. Εἴθε ἡ 4 Ὑπερεγέμισε καὶ ὑπερεχορτάσθη ἡ ψυχή μας. Εἴθε ἡ ἐντροπὴ νὰ
ἡμῶν. Τὸ ὄνειδος τοῖς εὐθηνοῦσι, καταισχύνη νὰ ἔλθῃ ἐναντίον τῶν πλουσίων καὶ ἔλθῃ εἰς τοὺς εὐδαιμονοῦντας τυράννους μας καὶ ὁ ἐξευτελισμὸς εἰς
καὶ

ἡ

ἐξουδένωσις

ὑπερηφάνοις.

τοῖς ἀλαζονικῶν τυράννων μας, ὁ ἐξευτελισμὸς καὶ ἡ τοὺς ὑπερηφάνους καταδυναστευτάς μας.
ἐξουθένωσις ἐναντίον τῶν ὑπερηφάνων, οἱ ὁποῖοι
μᾶς κατατυραννοῦν.

ΨΑΛΜΟΣ 123ος (ρκγ΄)
Γιὰ νὰ φυλάξει ὁ Θεὸς τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὰ φίδια, νὰ μὴν τοὺς δαγκώσουν
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

123,1 Εἰ μὴ ὅτι Κύριος ἦν ἐν ἡμῖν, Εὰν ὁ Κύριος δὲν ἦτο μαζῆ μας, βοηθὸς καὶ Εὰν δὲν ἦτο ὁ Κύριος μαζί μας ἂς τὸ ὁμολογήσῃ ὁλόκληρος ὁ Ἰσραήλ
εἰπάτω δὴ Ἰσραήλ·

ὑπερασπιστής μας, ἂς τὸ ὁμολογήσῃ λοιπὸν ὅλος ὁ
ἰσραηλιτικὸς λαός,

123,2 εἰ μὴ ὅτι Κύριος ἦν ἐν ἡμῖν ἐν 2 ἐὰν ὁ Κύριος δὲν εὑρίσκετο μαζῆ μας, ὅταν οἱ 2 ἐὰν δὲν ἦτο ὁ Κύριος ἐν μέσῳ ἡμῶν προστάτης καὶ ὑπερασπιστής
τῷ ἐπαναστῆναι ἀνθρώπους ἐφ' ἐχθροί μας πάνοπλοι καὶ ἰσχυροὶ ἐξηγέρθησαν μας, ὅταν ἐξηγέρθησαν ἄνθρωποι ἐναντίον μας,
ἡμᾶς,

ἐναντίον μας,

123,3 ἄρα ζῶντας ἂν κατέπιον 3

ἀσφαλῶς

καὶ

βεβαίως

ζωντανοὺς

θὰ

μὰς 3 βεβαίως θὰ μᾶς κατέπιναν ζωντανούς· ὅταν ἤναψεν ὁ θυμός των

ἡμᾶς ἐν τῷ ὀργισθῆναι τὸν θυμὸν κατέπιναν, ὅταν ἡ ὀργή των εἶχεν ἀνάψει ἐναντίον ἐναντίον μας,
123,4

ἄρα

κατεπόντισεν

μας.
τὸ
ἡμᾶς,

διῆλθεν ἡ ψυχὴ ἡμῶν·

ὕδωρ

ἂν 4 Τὸ ὁρμητικὸν ρεῦμα τοῦ μίσους καὶ τῆς κακίας των 4 ἀσφαλῶς ὁ κατακλυσμὸς τοῦ μίσους των καὶ ἡ ὁρμὴ τῆς παραφορᾶς

χείμαρρον θὰ μᾶς κατεπόντιζε καὶ θὰ μᾶς κατέπνιγε. Ποταμὸν των,

ποὺ

ὡμοίαζε

πρὸς

ἀσυγκράτητον

ρεῦμα

ὕδατος

ὁρμητικὸν ἀπὸ ἐκείνους, ποὺ σχηματίζονται τὸν ὑπερεκχειλίσαντος ποταμοῦ, θὰ μᾶς κατεπόντιζε καὶ θὰ μᾶς
χειμῶνα, θὰ διήρχετο ἡ ψυχή μας.

ἀπέπνιγε· ποταμὸν σφοδρὸν καὶ ὁρμητικὸν ἀπὸ ἐκείνους ποὺ
σχηματίζονται τὸν χειμῶνα, θὰ διήρχετο ἡ ψυχή μας.

123,5 ἄρα διῆλθεν ἡ ψυχὴ ἡμῶν τὸ 5 Ἀσφαλῶς θὰ διήρχετο ἡ ψυχή μας βαθύτατον 5 Ἀσφαλῶς θὰ διήρχετο ἡ ψυχή μας τὸ ὕδωρ τὸ ἀπύθμενον, ὅπου
ὕδωρ τὸ ἀνυπόστατον.

ὕδωρ,

ὅπου

πυθμὴν

δὲν

ὑπάρχει,

καὶ

θὰ οὐδὲν στήριγμα θὰ ἠδύναντο νὰ εὕρουν οἱ πόδες μας.
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αὐτῶν ἐφ' ἡμᾶς·

κατεποντίζετο.
123,6 Εὐλογητὸς Κύριος, ὃς οὐκ 6 Ἂς εἶναι ὅμως εὐλογημένον καὶ δοξασμένον τὸ 6 Ἂς ἔχῃ δόξαν ὁ Κύριος, ὁ ὁποῖος δὲν μᾶς παρέδωκεν ὡς κυνήγιον καὶ
ἔδωκεν

ἡμᾶς

εἰς

θήραν

ὀδοῦσιν αὐτῶν.

τοῖς ὄνομα τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος δὲν μᾶς ἀφῆκε νὰ θήραμα

εἰς

τοὺς

ὀδόντας

των,

ἀπὸ

τοὺς

ὁποίους

θὰ

γίνωμεν θήραμα καὶ τροφὴ εἰς τοὺς ὀδόντας τῶν κατεσπαρασσόμεθα.
ἀγρίων αὐτῶν θηρίων, τῶν ἐχθρῶν μας.

123,7 Ἡ ψυχὴ ἡμῶν ὡς στρουθίον 7 Ἡ ζωή μας ἐγλύτωσεν ἀπὸ τὰ χέρια των, ὅπως τὸ 7 Ἡ ψυχή μας σὰν στρουθίον ἐγλύτωσεν ἀπὸ τὴν παγίδα τῶν
ἐρρύσθη

ἐκ

τῆς

παγίδος

τῶν στρουθίον διαφεύγει τὴν παγίδα τῶν κυνηγῶν. Ἡ παραμονευόντων νὰ τὴν συλλάβουν ὡς θήραμα. Ἡ παγίς, τὴν ὁποίαν

θηρευόντων· ἡ παγὶς συνετρίβη, παγὶς
καὶ ἡμεῖς ἐρρύσθημεν.

τῶν

ἐχθρῶν

μας

συνετρίβη

καὶ ἡμεῖς εἶχαν στήσει, συνετρίβη καὶ ἡμεῖς ἐσώθημεν.

διεσώθημεν.

123,8 Ἡ βοήθεια ἡμῶν ἐν ὀνόματι 8 Ἡ βοήθεια καὶ ἡ σωτηρία μας ὀφείλεται εἰς τὸν 8 Ἡ βοήθειά μας βασίζεται εἰς τὴν ἐπίκλησιν τοῦ ὀνόματος τοῦ
Κυρίου

τοῦ

ποιήσαντος

οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.

τὸν παντοδύναμον Κύριόν μας, ὁ ὁποῖος ἐδημιούργησε Κυρίου, ὁ ὁποῖος ἐποίησε τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.

ΨΑΛΜΟΣ 124ος (ρκδ΄)
Γιὰ νὰ προφυλάξει ὁ Θεὸς τὰ κτήματα τῶν δικαίων ἀνθρώπων ἀπὸ τοὺς κακοὺς ἀνθρώπους
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

124,1 Οἱ πεποιθότες ἐπὶ Κύριον ὡς Αὐτοὶ ποὺ ἔχουν στηρίξει τὴν πεποίθησίν των εἰς Όσοι ἔχουν στηρίξει τὴν ἐλπίδα καὶ πεποίθησίν των ἐπὶ τοῦ Κυρίου,
ὄρος Σιών· οὐ σαλευθήσεται εἰς τὸν Κύριον, ὁμοιάζουν πρὸς τὸ ἀκλόνητον ὄρος τῆς ὁμοιάζουν
τὸν

αἰῶνα

ὁ

πρὸς

τὸ

στερεῶς

θεμελιωμένον

ἐν

τῇ

γῇ

καὶ

κατοικῶν Σιών, διότι ὅπως ἐκεῖνο, ἔτσι καὶ ὁ κάθε κάτοικος μεγαλοπρεπῶς ὑψούμενον ὄρος τῆς Σιών. Δὲν θὰ σαλευθῇ ποτὲ εἰς

Ἱερουσαλήμ.

τῆς Ἱερουσαλήμ, ποὺ πιστεύει εἰς τὸν Θεόν, ποτὲ δὲν τὸν αἰῶνα ὁ μετ’ εὐλαβείας καὶ στερρᾶς πεποιθήσεως εἰς τὸν Θεὸν
θὰ κλονισθῇ.

κατοικῶν ἐν Ἱερουσαλήμ.

124,2 Ὄρη κύκλῳ αὐτῆς, καὶ ὁ 2 Ὅπως γύρω ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλὴμ ὑπάρχουν λόφοι, 2 Ὅπως ὅρη περικυκλώνουν τὴν Ἱερουσαλήμ, οὕτω καὶ ὁ Κύριος διὰ
Κύριος κύκλῳ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ ἀπὸ οἱ ὁποῖοι τὴν προασπίζουν ἀπὸ τὰς ἐπιδρομὰς τῶν τῆς θείας προστασίας καὶ κηδεμονίας του θὰ περικυκλώνῃ καὶ θὰ
τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος.

ἐχθρῶν, ἔτσι καὶ ὁ Κύριος ὡς ἀκατανίκητον ὅπλον περιφράττῃ τὸν εὐσεβῆ λαόν του, οὐ μόνον ἐν τῷ παρόντι, ἀλλὰ καὶ
αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

124,3 Ὅτι οὐκ ἀφήσει Κύριος τὴν 3 Δὲν θὰ ἐπιτρέψῃ ὁ Κύριος νὰ πίπτῃ βασανιστικὴ 3 Διότι δὲν θὰ ἀφήσῃ ἀτελευτήτως τὴν ράβδον καὶ τὸ βασιλικὸν
ράβδον τῶν ἁμαρτωλῶν ἐπὶ τὸν καὶ τυραννικὴ ἡ ράβδος καὶ ἡ ἐξουσία τῶν σκῆπτρον τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ ἐθνικῶν ἐπὶ τῆς κληρονομίας τῶν
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εὑρίσκεται γύρω ἀπὸ τὸν λαόν του, προστατεύων ἐν τῷ μέλλοντι εἰς αἰῶνα τὸν ἅπαντα.

κλῆρον τῶν δικαίων, ὅπως ἂν μὴ ἁμαρτωλῶν ἐναντίον τῆς κληρονομίας τῶν δικαίων δικαίων, ἵνα μὴ παρακινηθοῦν εἴτε ἐκ τοῦ κακοῦ παραδείγματος τῶν
ἐκτείνωσιν οἱ δίκαιοι ἐν ἀνομίαις Ἰσραηλιτῶν. Καὶ τοῦτο, διὰ νὰ μὴ σκανδαλισθοῦν οἱ κατακτητῶν,
χεῖρας αὐτῶν.

εἴτε

ἐξ

ἀπελπισίας

διὰ

τὴν

παρατεινομένην

δίκαιοι ἀπὸ τὸν θρίαμβον τοῦ κακοῦ καὶ ἀπλώσουν ἐγκατάλειψιν, νὰ ἀπλώσουν καὶ αὐτοὶ τὰς χεῖρας των εἰς ἔργα
καὶ αὐτοὶ τὰ χέρια των εἰς ἔργα παρανομίας.

παράνομα καὶ χάνοντες τὴν πίστιν των οἱ δίκαιοι νὰ αὐτομολήσουν
πρὸς τοὺς ἐθνικούς.

124,4

Ἀγάθυνον,

Κύριε,

τοῖς 4 Δεῖξε καὶ στεῖλε, Κύριε, τὰ ἀγαθά σου εἰς τοὺς 4 Ἀγαθοποίησον καὶ εὐεργέτησον, Κύριε, τοὺς ἀγαθοὺς καὶ τοὺς

ἀγαθοῖς καὶ τοῖς εὐθέσι τῇ καρδίᾳ· ἀγαθοὺς

ἀνθρώπους,

εἰς

αὐτοὺς

ποὺ

ἔχουν ἔχοντας εὐθεῖαν καὶ ἀπονήρευτον τὴν καρδίαν.

εἰλικρινῆ καὶ ἄδολον τὴν καρδίαν.
124,5 τοὺς δὲ ἐκκλίνοντας εἰς τὰς 5 Αὐτοὺς ὅμως, οἱ ὁποῖοι παρεκκλίνουν εἰς τοὺς 5 Αὐτοὺς δέ, οἱ ὁποῖοι παρεκκλίνουν καὶ λοξοδρομοῦν εἰς σκολιοὺς
στραγγαλιὰς ἀπάξει Κύριος μετὰ διεστραμμένους

δρόμους

τῆς

πονηρίας,

θὰ καὶ διεστραμμένους δρόμους, θὰ ἐξολοθρεύσῃ ὁ Κύριος ὁμοῦ μὲ τοὺς

τῶν ἐργαζομένων τὴν ἀνομίαν. ἐξολοθρεύσῃ ὁ Κύριος, μαζῆ μὲ τοὺς ἐργαζομένους ἐργαζομένους τὴν ἀνομίαν. Εἴθε νὰ εἶναι εἰρήνη εἰς τὸν λαὸν τοῦ
Εἰρήνη ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ.

τὴν ἀνομίαν. Εἴθε νὰ βασιλεύῃ ἡ εἰρήνη εἰς τὸν λαὸν Ἰσραὴλ καὶ εἴθε οὗτος νὰ εὐτυχῇ.
τοῦ Ἰσραήλ.

ΨΑΛΜΟΣ 125ος (ρκε΄)
Γιὰ νὰ θεραπεύσει ὁ Θεὸς τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ πάσχουν ἀπὸ συνεχεῖς πονοκεφάλους
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

125,1 Εν τῷ ἐπιστρέψαι Κύριον τὴν Όταν
αἰχμαλωσίαν

Σιὼν

ὁ

δίκαιος

καὶ

παντοδύναμος

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα
Κύριος Όταν ὁ Κύριος ἐπέστρεψε καὶ ἀποκατέστησεν εἰς τὴν πατρίδα των

ἐγενήθημεν ἐπανέφερεν ἡμᾶς τοὺς αἰχμαλώτους ἀπὸ τὴν τοὺς αἰχμαλώτους τῶν τέκνων τῆς Σιών, ἠσθάνθημεν μεγάλην

ὡσεὶ παρακεκλημένοι.

Βαβυλῶνα καὶ ἀποκατέστησεν εἰς τὴν πατρίδα μας, παρηγορίαν καὶ χαράν.
ἠσθάνθημεν μεγάλην παρηγορίαν καὶ χαράν.

125,2 Τότε ἐπλήσθη χαρᾶς τὸ 2 Τότε ἐγέμισε τὸ στόμα μας ἀπὸ ἐνθουσιώδεις 2 Τότε ἐγέμισε τὸ στόμα μας ἀπὸ λόγους καὶ ἐπιφωνήσεις χαρᾶς καὶ ἡ
στόμα ἡμῶν καὶ ἡ γλῶσσα ἡμῶν ἀναφωνήσεις χαρᾶς καὶ ἡ γλῶσσα μας ἀπὸ λόγια γλῶσσα μας ἀπὸ λόγους ἀγαλλιάσεως. Τότε ἐπὶ τῇ ἐπιστροφῇ ἐκ τῆς
ἀγαλλιάσεως. Τότε ἐροῦσιν ἐν τοῖς ἀγαλλιάσεως.

Τότε

καὶ

αὐτοὶ

ἀκόμη

οἱ αἰχμαλωσίας εἶπαν ἀκόμη καὶ μεταξὺ τῶν εἰδωλολατρῶν πολλοί:

ποιῆσαι μετ' αὐτῶν.
125,3

Ἐμεγάλυνε

μεγάλα ἔργα πρὸς χάριν τῶν Ἰσραηλιτῶν.
Κύριος

τοῦ 3 Πράγματι μεγάλα καὶ θαυμαστὰ ἔργα ὑπὲρ ἡμῶν 3 Ναί· ὅντως μεγάλα καὶ θαυμαστὰ ἐποίησεν εἰς ἡμᾶς ὁ Κύριος καὶ δι'

ποιῆσαι μεθ' ἡμῶν, ἐγενήθημεν ἔκαμεν ὁ Κύριος. Δι' αὐτὸ καὶ ἡμεῖς ἐγεμίσαμεν ἀπὸ αὐτὸ εἴχομεν εὐφρανθῇ.

Επιμέλεια: π.Αθανάσιος Εφημέριος Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης Λαρίσης

364/411

ἔθνεσιν· ἐμεγάλυνε Κύριος τοῦ εἰδωλολατρικοί, λαοὶ ἔλεγαν· Ὁ Κύριος ἔκαμε Μεγάλα καὶ θαυμαστὰ ἐποίησεν ὁ Κύριος εἰς αὐτούς.

εὐφραινόμενοι.
125,4

χαρὰν καὶ ἀγαλλίασιν.

Ἐπίστρεψον,

Κύριε,

τὴν 4 Ἐπανάφερε ὅμως, Κύριε, καὶ τοὺς ὑπολειφθέντας 4 Κατευόδωσε, Κύριε, καὶ τῶν ὑπολοίπων αἰχμαλώτων μας τὴν

αἰχμαλωσίαν ἡμῶν ὡς χειμάρρους αἰχμαλώτους
ἐν τῷ νότῳ.

Ἰουδαίους,

πολυαρίθμους,

σὰν ἐπιστροφήν· ἐπίστρεψέ τους σὰν τοὺς χειμάρρους εἰς τὴν πρὸς νότον

χειμάρρους, οἱ ὁποῖοι κατὰ τὸν χειμῶνα γεμίζουν τῆς Παλαιστίνης ἄνυδρον χώραν, ἥτις διψῶσα καὶ ξηραινομένη κατὰ
νερὰ καὶ ὁρμητικοὶ χύνονται πρὸς νότον.

τὸ θέρος ἀπορροφὰ ἀπλήστως τὰ κατακλύζοντα αὐτὴν κατὰ τὸν
χειμῶνα ὕδατα τῶν χειμάρρων. Ξηρὰ καὶ ἔρημος κατήντησε καὶ ἡ
πατρίς

μας

καὶ

ἵνα

ἀναθάλῃ

ἔχει

ἀνάγκην

ὡς

χείμαρροι

πλημμυροῦντες νὰ ἐπιστρέψουν εἰς αὐτὴν τὰ τέκνα της.
125,5 Οἱ σπείροντες ἐν δάκρυσιν 5 Ὅσοι μὲ δάκρυα ἀπελπισίας ἐξ αἰτίας τῆς 5 Οἱ πρὸς νότον τῆς Παλαιστίνης κατοικοῦντες, οἱ ὁποῖοι κατὰ τὸν
ἐν ἀγαλλιάσει θεριοῦσι.

ξηρασίας σπείρουν τοὺς ἀγρούς των, ὅταν πέσουν αἱ καιρὸν τῆς σπορᾶς βλέποντες τὴν τρομερὰν ξηρασίαν σπείρουν μὲ
βροχαὶ καὶ καρποφορήσουν οἱ ἀγροί των, θὰ δάκρυα, μετὰ τὴν γονιμοποίησιν τῶν ἀγρῶν των διὰ τῆς πλημμύρας,
θερίσουν σκιρτῶντες ἀπὸ ἀγαλλίασιν.

θὰ θερίσουν σκιρτῶντες ἐξ ἀγαλλιάσεως.

125,6 Πορευόμενοι ἐπορεύοντο καὶ 6 Οἱ γεωργοὶ μεταβαίνοντες εἰς τοὺς ἀγρούς των 6 Πορευόμενοι καὶ οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἰσραὴλ εἰς τὴν αἰχμαλωσίαν,
ἔκλαιον

βάλλοντες

(Ἄλλη

γρ. ρίπτουν

τοὺς

σπόρους

μὲ

δάκρυα,

διότι

δὲν ἐπήγαιναν καὶ ἔκλαιον ἐπὶ τῇ ἀπωλείᾳ τοῦ βασιλείου των ἐν τῇ

αἴροντες) τὰ σπέρματα αὐτῶν· γνωρίζουν, ἂν καὶ τί θὰ θερίσουν. Κατὰ τὸν ἐξορίᾳ. Ἀλλ’ ἔκλαιον σπείροντες τὰ σπέρματα τῆς παιδαγωγίας καὶ
ἐρχόμενοι

δὲ

ἥξουσιν

ἐν θερισμὸν ὅμως ἐπανέρχονται ἀπὸ τοὺς ἀγροὺς μὲ δοκιμασίας των, ἐκ τῆς ὁποίας θὰ ἐκαρποφορεῖ καὶ πάλιν ἐλευθερία.

ἀγαλλιάσει αἴροντες τὰ δράγματα ἀγαλλίασιν φέροντες εἰς τοὺς ὤμους των τὰ δεμάτια Ἐπιστρέφοντες δὲ ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας θὰ ἔρχωνται μὲ ἀγαλλίασιν
αὐτῶν.

ἀπὸ

τὰ

μεστωμένα

στάχυα.

Ἔτσι

καὶ

ἡμεῖς σηκώνοντες ἐπὶ τῶν ὤμων των τὰ χειροβόλια τῶν καρπῶν τῆς ὑπὸ τοῦ

πονεμένοι καὶ κλαίοντες ἐβαδίζαμεν πρὸς τὴν Θεοῦ παιδαγωγίας των.
ἐξορίαν

τῆς

Βαβυλῶνος.

Χαίροντες

δὲ

καὶ

ἀγαλλόμενοι ἐπανήλθομεν μὲ τὴν βοήθειάν σου εἰς
τὴν πατρίδα μας.

ΨΑΛΜΟΣ 126ος (ρκστ΄)

Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

126,1 Εὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ Εὰν ὁ ἴδιος ὁ Κύριος δὲν οἰκοδομήσῃ καὶ δὲν Εὰν δὲν οἰκοδομήσῃ τὸν οἶκον αὐτὸς ὁ Κύριος, ματαίως ἐκοπίασαν οἱ
οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ εὐδοκήσῃ

εἰς

τὴν

ἀνοικοδόμησιν

ἑνὸς

οἴκου, οἰκοδομοῦντες αὐτόν. Ἐὰν δὲν φυλάξῃ τὴν πόλιν αὐτὸς ὁ Κύριος,
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Γιὰ νὰ εἰρηνεύσει ὁ Θεὸς τὴν οἰκογένεια, ὅταν μαλώνουν

οἰκοδομοῦντες·
φυλάξῃ

ἐὰν

πόλιν,

μὴ
εἰς

Κύριος ματαίως ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες αὐτόν. Ἐὰν ὁ ματαίως ἀγρύπνησαν οἱ φυλάσσοντας καὶ φρουροῦντες αὐτήν.
μάτην ἴδιος ὁ Κύριος δὲν φυλάξῃ μίαν πόλιν, ματαίως

ἠγρύπνησεν ὁ φυλάσσων.

ἠγρύπνησαν οἱ φρουροί της.

126,2 Εἰς μάτην ὑμῖν ἐστι τὸ 2 Ἐὰν δὲν ἔχετε δοηθὸν τὸν Θεόν, ματαίως ἐξυπνᾶτε 2 Ἐὰν δὲν ἔχετε τὸν Θεὸν βοηθόν, ματαίως ἐξυπνᾶτε προτοῦ
ὀρθρίζειν,

ἐγείρεσθαι

καθῆσθαι,

οἱ

μετὰ

ἐσθίοντες

τὸ ἀπὸ τὸν βαθὺν ὄρθρον, διὰ νὰ μεταβῆτε εἰς τὰς ἐξημερώσῃ διὰ νὰ τρέξετε εἰς τὴν ἐργασίαν σας· εἰς μάτην ἀποβαίνει

ἄρτον ἐργασίας σας. Ματαίως, μόλις σηκωθῆτε ἀπὸ τὴν εἰς σᾶς τὸ νὰ σηκώνεσθε ἀπὸ τὴν κλίνην ἢ τὴν τράπεζαν γρήγορα

ὀδύνης, ὅταν δῷ τοῖς ἀγοπητοῖς κλίνην σας ἢ ἀπὸ τὴν τράπεζαν τοῦ φαγητοῦ, καὶ εὐθὺς μόλις κατεκλίθητε πρὸς ἀνάπαυσιν ἢ ἐκαθήσατε διὰ νὰ
αὐτοῦ ὕπνον.

σπεύδετε πρὸς τὴν ἐργασίαν σας· καὶ ἔτσι τρώγετε φάγητε. Ἀπευθύνομαι πρὸς σᾶς, ποὺ τρώγετε ἄρτον βασανισμένον
τὸν ἄρτον σας μὲ πολὺν κόπον καὶ πόνον εἰς ἐκ τῆς πολλῆς καὶ ἀγωνιώδους μερίμνης, ἐνῷ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον
στιγμήν, κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ Κύριος δίδει εἰς τοὺς ὁ Κύριος δίδει γλυκὸν ὕπνον εἰς τοὺς ἀγαπητούς του, οἱ ὁποῖοι
ἀγαπητούς του πιστοὺς ἀνθρώπους ἤρεμον ὕπνον·

ἀναπαύονται, διότι ἐπέρριψαν τὴν μέριμνάν των εἰς αὐτόν.

126,3 Ἰδοὺ ἡ κληρονομία Κυρίου 3 ἰδοὺ ποιὰ εἶναι ἡ πολύτιμος δωρεὰ τοῦ Κυρίου, ποὺ 3 Ἰδοὺ ποία εἶναι ἡ κληρονομία καὶ τὸ δῶρον τοῦ Κυρίου, τὸ
υἱοί, ὁ μισθὸς τοῦ καρποῦ τῆς δίδεται ἀπὸ αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγαπητούς του. Εἶναι τὰ διδόμενον ὑπὸ αὐτοῦ εἰς τοὺς ἀγαπητούς του. Εἶναι υἱοὶ καὶ
γαστρός.

παιδιά, οἱ ἀπόγονοι. Ὁ μισθὸς καὶ ἡ ἀμοιβὴ τῶν ἀπόγονοι. Ὁ μισθὸς καὶ ἡ ἀμοιβὴ τῶν δικαίων εἶναι τὰ παιδιά, τὰ
δικαίων εἶναι τὰ τέκνα, καρπὸς τῆς μητρικῆς ὁποῖα ὡς καρπὸς ἐκβλαστάνουν ἐκ τῆς μητρικῆς γαστρός.
γαστρός.

126,4 Ὡσεὶ βέλη ἐν χειρὶ δυνατοῦ, 4 Ὡσὰν βέλη εἰς τὰ χέρια ἰκανοῦ καὶ ἐμπείρου 4 Σὰν τὰ βέλη τὰ ὁποῖα κρατοῦνται εἰς τὴν χεῖρα ἀνδρὸς γενναίου
οὕτως οἱ υἱοὶ τῶν ἐκτετιναγμένων. πολεμιστοῦ

ὁμοιάζουν

παραμερισμένων

ἀπὸ

τοὺς

πιστῶν εἰς τὸν Θεὸν γονέων.

τὰ

παιδιὰ

τῶν καὶ ἐμπειροπολέμου, οὕτως ὁμοιάζουν καὶ οἱ υἱοὶ τῶν γονέων, οἵτινες

ἀνθρώπους,

ἀλλὰ εἶναι ἕτοιμοι νὰ ἐκτιναχθοῦν καὶ ἐπιπέσουν κατὰ τοῦ ἐχθροῦ
ἀκράτητοι.

126,5 Μακάριος ὃς πληρώσει τὴν 5 Μακάριος εἶναι ὁ γονεὺς ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος θὰ 5 Μακάριος ὁ γονεύς, ὁ ὁποῖος θὰ ἀπολαύσῃ δι’ αὐτῶν ὅ,τι ἐπεθύμει,
ἐπιθυμίαν αὐτοῦ ἐξ αὐτῶν· οὐ ἀποκτήσῃ διὰ τῶν παιδιῶν του ὅ,τι ἐπιθυμεῖ. Δὲν θὰ ὅταν ἐνυμφεύετο καὶ ὁ ὁποῖος θὰ βλέπῃ γύρω του πλῆθος ἀκμαίων
καταισχυνθήσονται, ὅταν λαλῶσι ἐντροπιασθοῦν οἱ γονεῖς αὐτοὶ τῶν πολλῶν παιδιῶν, υἱῶν. Δὲν θὰ ἐντροπιασθοῦν οἱ τοιοῦτοι γονεῖς, ὅταν λογομαχοῦν μὲ
ὅταν συζητοῦν μὲ τοὺς ἐχθρούς των εἰς τὰς πύλας τοὺς ἐχθρούς των ἔμπροσθεν τῶν πυλῶν τῆς πόλεως.
τῆς πόλεως.
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τοῖς ἐχθροῖς αὐτῶν ἐν πύλαις.
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ΨΑΛΜΟΣ 127ος (ρκζ΄)
Γιὰ νὰ μὴν πλησιάσει ἡ κακία τοῦ ἐχθροῦ ποτὲ στὰ σπίτια καὶ νὰ ἐπικρατήσει ἡ εἰρήνη καὶ ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ στὴν οἰκογένεια
Αρχαίο Κείμενο
127,1

Μακάριοι

φοβούμενοι

τὸν

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

πάντες

οἱ Τρισευτυχισμένοι εἶναι ὅλοι ὅσοι φοβοῦνται καὶ Μακάριοι εἶναι ὅλοι ὅσοι φοβοῦνται τὸν Κύριον, οἱ ὁποῖοι βαδίζουν καὶ

Κύριον,

οἱ εὐλαβοῦνται τὸν Κύριον, οἱ ὁποῖοι πορεύονται καὶ συμπεριφέρονται σύμφωνα πρὸς τὰς ἐντολάς του.

πορευόμενοι ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ.

συμπεριφέρονται σύμφωνα μὲ τὰς ἐντολάς του.

127,2 Τοὺς πόνους τῶν καρπῶν 2 Σύ, ποὺ εὐλαβεῖσαι τὸν Κυριον, θὰ τρώγῃς τοὺς 2 Τοὺς κόπους τῶν χειρῶν σου θὰ τρώγῃς σὺ καὶ ὄχι ξένοι καὶ ἐχθροί
σου φάγεσαι· μακάριος εἶ. Καὶ κόπους τῶν χειρῶν σου, καὶ ὄχι οἱ ξένοι καὶ οἱ σου. Θὰ εἶσαι εὐτυχὴς καὶ καλῶς θὰ σοῦ πηγαίνουν ὅλα.
καλῶς σοι ἔσται.

ἐχθροί σου. Εἶσαι καλότυχος καὶ εὐτυχισμένος, καὶ
ὅλα τὰ ζητήματά σου θὰ πᾶνε καλά.

127,3 Ἡ γυνή σου ὡς ἄμπελος 3 Ἡ γυναίκα σου, μέσα εἰς τὰ δωμάτια τοῦ σπιτιοῦ 3 Ἡ γυνή σου θὰ εἶναι σὰν κληματαριὰ γεμάτη καρποὺς εἰς τὴν
εὐθηνοῦσα ἐν τοῖς κλίτεσι τῆς σου, θὰ εἶναι ὡσὰν τὴν κληματαριὰ τῆς αὐλῆς σου, περιοχὴν καὶ τοὺς θαλάμους τῆς οἰκίας σου στολίζουσα αὐτὴν διὰ τῆς
οἰκίας σου· οἱ υἱοί σου ὡς νεόφυτα τὴν
ἐλαιῶν κύκλῳ τῆς τραπέζης σου.

γεμάτην

καρπούς.

Τὰ

παιδιά

σου

θὰ φιλεργίας

καὶ

οἰκοκυροσύνης

της,

ἀλλὰ

καὶ

σκιαζομένη

καὶ

παρακάθηνται ὁλόγυρα ἀπὸ τὴν τράπεζάν σου, σὰν σκεπομένη ὑπ’ αὐτῆς. Οἱ υἱοί σου θὰ παρακάθηνται τριγύρω ἀπὸ τὴν
νεόφυτα δένδρύλλια ἐλαιῶν.

τράπεζάν σου σὰν νεοφυτευμένα δένδρα ἀειθαλῶν καὶ εὐκάρπων
ἐλαιῶν.

127,4 Ἰδοὺ οὕτως εὐλογηθήσεται 4 Ἰδού, ἔτσι θὰ εὐλογηθῇ κάθε ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος 4 Ἰδοὺ πρόσεξε· κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον θὰ εὐλογῆται ὁ ἄνθρωπος, ὁ
ἄνθρωπος

ὁ

φοβούμενος

τὸν φοβεῖται καὶ εὐλαβεῖται τὸν Κύριον.

φοβούμενος τὸν Κύριον.

Κύριον.
127,5 Εὐλογήσαι σε Κύριος ἐκ 5 Εἴθε, λοιπόν, σὲ τὸν φοβούμενον αὐτόν, νὰ σὲ 5 Εἴθε νὰ σὲ εὐλογήσῃ ὁ Κύριος ἀπὸ τὴν Σιών, ὅπου ὑψοῦται τὸ
Σιών,

καὶ

ἴδοις

τὰ

ἀγαθὰ εὐλογήσῃ ὁ Κύριος ἀπὸ τὴν ἁγίαν Σιών, ὅπου ὁ κατοικητήριον τοῦ Θεοῦ, ὁ ἅγιος ναός του ἀπὸ τὸν ὁποῖον ἐκπέμπεται

Ἱερουσαλὴμ πάσας τὰς ἡμέρας ἱερὸς ναός του, νὰ ἴδῃς καὶ νὰ ἀπολαύσῃς τὰ ἀγαθὰ ἡ εὐλογία. Καὶ εὐλογούμενος εἴθε νὰ ἴδῃς τὴν εὐδαιμονίαν καὶ
τῆς ζωῆς σου·

τῆς Ἱερουσαλὴμ ὅλας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου.

πρόοδον τῆς Ἱερουσαλήμ, ἀπολαμβάνων ταύτην καὶ σύ, καθ’ ὅλας τὰς
ἡμέρας τῆς ζωῆς σου.

Εἰρήνη ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ.

τοῦ

Θεοῦ

νὰ

βασιλεύῃ

εἰς

ὁλόκληρον

τὸν λαός μας Ἰσραήλ.

ἰσραηλιτικὸν λαόν.
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127,6 καὶ ἴδοις υἱοὺς τῶν υἱῶν σου. 6 Εἴθε νὰ ἴδῃς τέκνα τῶν τέκνων σου. Εἴθε ἡ εἰρήνη 6 Εἴθε νὰ ἴδῃς τέκνα τῶν τέκνων σου. Εἴθε νὰ εὐτυχῆ ὁλόκληρος ὁ

ΨΑΛΜΟΣ 128ος (ρκη΄)
Γιὰ νὰ θεραπεύσει ὁ Θεὸς τοὺς ἀνθρώπους ποὺ πάσχουν ἀπὸ ἡμικρανία, πονοκεφάλους καὶ νὰ ἐλεήσει τοὺς σκληρόκαρδους καὶ ἀδιάκριτους ἀνθρώπους, ποὺ
στενοχωροῦν τοὺς εὐαίσθητους
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

128,1 Πλεονάκις ἐπολέμησάν με Πολλὲς φορὲς καὶ ἀπὸ πολὺν καιρόν, ὅταν ἀκόμη ὡς Πολλάκις μὲ ἐπολέμησαν ἀπὸ τοὺς χρόνους τῆς νεότητός μου, ὅτε
ἐκ

νεότητός

μου,

εἰπάτω

δὴ νεαρὸν ἔθνος ἠρχίσαμεν τὴν ζωήν μας εἰς τὴν ἤρχιζα τὴν ζωήν μου ὡς ἔθνος ἐν Αἰγύπτῳ. Ἂς ὁμολογήσῃ τοῦτο

Ἰσραήλ·

Αἴγυπτον, μᾶς ἐπολέμησαν οἱ ἐχθροί μας. Ἂς τὸ ὁλόκληρος ὁ Ἰσραηλιτικὸς λαός.
διακηρύξῃ αὐτὸ ὁ ἰσραηλιτικὸς λαός.

128,2 πλεονάκις ἐπολέμησάν με ἐκ 2 Πολλὲς φορὲς μᾶς ἐπολέμησαν οἱ ἐχθροί μας ἀπὸ 2 Πολλάκις μὲ ἐπολέμησαν ἀπὸ νεότητός μου, ἀλλ’ ὅμως δὲν
νεότητός

μου,

καὶ

γὰρ

οὐκ τὴν ἀρχὴν τῆς ἐθνικῆς μας ζωῆς καὶ ὅμως δὲν ἠδυνήθησαν νὰ μὲ καταβάλουν.

ἠδυνήθησάν μοι.

κατόρθωσαν νὰ μᾶς ἐπιβληθοῦν καὶ νὰ μᾶς
ἐξοντώσουν.

128,3

Ἐπὶ

ἐτέκταινον

τὸν

νῶτόν

οἱ

μου 3

Καθήσαντες

τυραννικὰ

ἐπάνω

μας, 3 Ἐπικαθήσαντες ἐπὶ τῆς ράχεως καὶ τῶν νώτων μου οἱ εἰδωλολάτραι

ἁμαρτωλοί, ἐσφυροκοποῦσαν εἰς τὴν ράχιν μας οἱ ἀσεβεῖς κατακτηταὶ συνεχῶς ἐσφυροκόπουν ἐπ’ αὐτῶν, ἐπὶ μακρὰν χρόνον

ἐμάκρυναν τὴν ἀνομίαν αὐτῶν.

εἰδωλολατρικοὶ

λαοὶ

καὶ

ἐπὶ

πολὺν

χρόνον παρέτειναν τὰς κατ’ ἐμοῦ ἀνομίας των.

ἐπεξέτεινον τὴν παράνομον αὐτὴν συμπεριφοράν.
128,4 Κύριος δίκαιος συνέκοψεν 4 Ἀλλ' ὁ δίκαιος Κύριος κατέκοψε καὶ ἐταπείνωσε 4 Ἀλλ' ὁ δίκαιος Κύριος κατέκοψεν ὅλους μαζὶ τοὺς ἀλαζονικοὺς καὶ
αὐχένας ἁμαρτωλῶν.

τοὺς αὐχένας τῶν ἀλαζονικῶν ἁμαρτωλῶν αὐτῶν ἐπηρμένους
τυράννων μας.

128,5

Αἰσχυνθήτωσαν

καὶ 5

Ἂς

κατεντροπιασθοῦν

αὐχένας

τῶν

ἁμαρτωλῶν

καὶ

κατέστησεν

ἡμᾶς

ἐπικρατεστέρους.
καὶ

ἂς

στραφοῦν 5 Ἂς ἐντροπιασθοῦν καὶ ἂς στραφοῦν ὀπίσω νικώμενοι κατὰ κράτος

ἀποστραφήτωσαν εἰς τὰ ὀπίσω ἐντροπιασμένοι πρὸς τὰ ὀπίσω ὅλοι ἐκεῖνοι, οἱ ὅλοι ὅσοι μισοῦν τὴν Σιών.
πάντες οἱ μισοῦντες Σιών.

ὁποῖοι μισοῦν τὴν ἁγίαν Σιών, τὴν Ἱερουσαλήμ.

128,6 Γενηθήτωσαν ὡσεὶ χόρτος 6 Ἂς γίνουν ὅλοι αὐτοὶ ὡσὰν τὸ χορτάρι, ποὺ 6 Ἂς γίνουν σὰν τὸν χόρτον, ὅστις φυτρώνει ἐπάνω εἰς τὰ δώματα καὶ
ὃς

πρὸς

τοῦ φυτρώνει ἐπάνω εἰς τὰ λιακωτά, καὶ τὸ ὁποῖον, πρὶν τὰς στέγας καὶ ὁ ὁποῖος πρὶν ἐκσπασθῇ καὶ ἐκριζωθῇ ἀπὸ

ἐκσπασθῆναι ἐξηράνθη·

κανεὶς τὸ ἐκριζώσῃ, ξηραίνεται μόνον του.

ἀνθρωπίνας χεῖρας ξηραίνεται ἀφ’ ἑαυτοῦ, διότι δὲν ἔχει βάθος.

128,7 οὗ οὐκ ἐπλήρωσε τὴν χεῖρα 7 Ἀπὸ αὐτὸ τὸ χορτάρι δὲν ἠμπορεῖ ποτὲ νὰ γεμίσῃ 7 Ἂς γίνουν σὰν τὸν χόρτον αὐτόν, ἀπὸ τὸν ὁποῖον δὲν ἐγέμισε τὴν
αὐτοῦ ὁ θερίζων καὶ τὸν κόλπον τὰ χέρια του ὁ θεριστής, ὁ ὁποῖος θερίζει τὰ στάχυα, χεῖρα του ὁ θεριστὴς καὶ τὸν κόλπον του αὐτὸς ποὺ συλλέγει τὰ
αὐτοῦ ὁ τὰ δράγματα συλλέγων,

οὔτε βέβαια καὶ τὴν ἀγκαλιάν του ὁ ἐργάτης, ὁ χειροβόλια.
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δωμάτων,

ὁποῖος μαζεύει καὶ δένει εἰς δεμάτια τὰ στάχυα.
128,8 καὶ οὐκ εἶπαν οἱ παράγοντες· 8 Οὔτε οἱ διαβάται θὰ εἴπουν πρὸς ἐκείνους οἱ 8 Οὔτε οἱ ἄνθρωποι οἱ περαστικοὶ εἶπαν πρὸς αὐτούς· <ὥρα καλή σας,
εὐλογία

Κυρίου

ἐφ'

ὑμᾶς, ὁποῖοι, τυχόν, θὰ ἐμάζευαν τὰ χορταράκια αὐτά· ἡ θερισταί· ἡ εὐλογία τοῦ Κυρίου νὰ εἶναι μαζί σας>· οὔτε ἀπήντησαν

εὐλογήκαμεν ὑμᾶς ἐν ὀνόματι εὐλογία καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ νὰ εἶναι μαζῆ σας· ἐκεῖνοι· <ὥρα καλὴ σας, διαβάται· σᾶς εὐλογοῦμεν καὶ ἡμεῖς ἐν
Κυρίου.

οὔτε καὶ ἐκεῖνοι, φυσικά, θὰ ἀπαντήσουν πρὸς τοὺς ὀνόματι τοῦ Κυρίου>.
διαβάτας· Ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ μαζῆ σας. Ἐν
ὀνόματι τοῦ Κυρίου σᾶς εὐλογοῦμεν καὶ ἡμεῖς.

ΨΑΛΜΟΣ 129ος (ρκθ΄)
Γιὰ νὰ δώσει ὁ Θεὸς θάρρος καὶ ἐλπίδα στοὺς ἀρχάριους, γιὰ νὰ μὴ δυσκολεύονται στὴ δουλειά τους
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

129,1 Εκ βαθέων ἐκέκραξά σοι Απὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς μου, εἰς δυστυχίαν Απὸ τὰ βάθη τῆς δυστυχίας μου καὶ τὴν ἄβυσσον τῶν συμφορῶν μου
Κύριε·
129,2

εὑρισκόμενος, ἔκραξα, Κύριε, πρὸς σέ.
Κύριε,

εἰσάκουσον

ἐκέκραξα πρὸς σέ, Κύριε·

τῆς 2 Κύριε, ἄκουσε καὶ κάμε δεκτὴν τὴν δέησίν μου. Ἂς 2 Κύριε, ἄκουσον τὴν φωνήν μου· εἴθε νὰ γίνουν προσεκτικὰ τὰ ὦτα

φωνῆς μου· γενηθήτω τὰ ὦτά σου γίνουν προσεκτικὰ τὰ αὐτιά σου εἰς τὰ λόγια τῆς σου εἰς τὴν φωνὴν τῆς παρακλήσεώς μου.
προσέχοντο εἰς τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου.
δεήσεώς μου.
129,3 Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς 3 Κύριε, Κύριε, ἐὰν παρατηρήσῃς καὶ ἐξετάσῃς τὰς 3 Ἐὰν δὲν παραβλέψῃς τὰς ἀνομίας μου, ἀλλ ’ ἐξετάσῃς ταύτας καὶ
Κύριε Κύριε, τίς ὑποστήσεται;

ἁμαρτίας μας, ποιὸς εἶναι δυνατὸν νὰ ἀνθέξῃ εἰς τὸ προσηλώσῃς τὸ βλέμμα σου εἰς αὐτάς, ὦ Κύριε, Κύριε, ποῖος θὰ
ἐρευνητικὸν

βλέμμα

σου

καὶ

τὴν

δικαίαν ἠμπορέσῃ νὰ σταθῇ ἐνώπιόν σου καὶ νὰ βαστάσῃ τὸ βάρος τῆς

καταδικαστικὴν ἀπόφασίν σου;

δικαιοκρισίας σου;

129,4 Ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλασμός 4 Παίρνω ὅμως θάρρος, διότι γνωρίζω ὅτι εἰς σὲ 4 Ἀλλὰ παρὰ σοὶ ὑπάρχει ὁ ἱλασμὸς καὶ ἡ ἄφεσις τῶν ἁμαρτιῶν.
ἐστιν.

ὑπάρχει τὸ ἔλεος καὶ ἡ συγχώρησις.

129,5 Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματος σου 5 Διὰ τὸ ὄνομά σου, Κύριε, τὸ ὁποῖον ὑπενθυμίζει 5 Διὰ τὸ ὄνομά σου, τὸ ὁποῖον ὑπενθυμίζει τὴν ἀγαθότητα καὶ τοὺς
Κύριε, ὑπέμεινεν ἡ ψυχή μου εἰς ὑπομονὴν καὶ ἐγκαρτέρησιν ἤλπισα εἰς σέ. Ἡ ψυχή περιέμεινε μετ’ ἀδιασείστου ἐλπίδος ἡ ψυχή μου τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς
τὸν λόγον σου (Ἄλλη γρ. νόμον μου, μὲ ἀκλόνητον πεποίθησιν εἰς τὴν φιλαλήθειαν ὑποσχέσεώς σου περὶ συγχωρήσεως τῶν ἐκζητοῦντων τὸ ἔλεός σου.
αὐτοῦ ἢ λόγον αὐτοῦ).

τῶν ὑποσχέσεών σου, ὑπομένει καὶ περιμένει τὴν
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(Ἄλλη γρ. νόμου σου) ὑπέμεινά σε, ἀγαθότητα καὶ φιλανθρωπίαν, μὲ πολλὴν τὴν οἰκτιρμούς σου, μετ' ἐγκαρτερήσεως πολλῆς ἤλπισα εἰς σέ, Κύριε·

βοήθείαν σου.
129,6 Ἤλπισεν ἡ ψυχή μου ἐπὶ τὸν 6 Ἡ ψυχή μου ἤλπισε καὶ ἐλπίζει εἰς τὸν Κύριον, ἀπὸ 6 Ἤλπισεν ἡ ψυχή μου εἰς τὸν Κύριον καθ’ ὅλην τὴν ἡμέραν. Ἀπὸ τῆς
Κύριον
μέχρι

ἀπὸ

φυλακῆς

νυκτός·

πρωΐας βαθέος ὄρθρου μέχρι τῆς προχωρημένης νυκτός. Εἰς πρωϊνῆς ὥρας κατὰ τὴν ὁποίαν ἀρχίζει τὸ πρῶτον τρίωρον τῆς

ἀπὸ

φυλακῆς τὸν Κύριον ὅλος ὁ ἰσραηλιτικὸς λαὸς ἂς ἐλπίζῃ ἀπὸ φρουρᾶς μέχρι τῆς νυκτός· ἀπὸ τῆς πρωΐας ἂς ἐλπίζῃ καὶ ὁλόκληρος ὁ

πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν βαθείας πρωΐας μέχρι προχωρημένης νυκτός.

Ἰσραὴλ πρὸς τὸν Κύριον.

Κύριον·
129,7 ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος 7 Διότι εἰς τὸν Κύριον ὑπάρχει τὸ ἔλεος. Εἰς αὐτὸν 7 Διότι μόνον πλησίον τοῦ Κυρίου ὑπάρχει τὸ ἔλεος καὶ αὐτὸς εἶναι ἡ
καὶ πολλὴ παρ' αὐτῷ λύτρωσις,

ὑπάρχει ἀνεξάντλητος καὶ ἀπὸ αὐτὸν χορηγεῖται πηγὴ τοῦ ἐλέους καὶ παρ’ αὐτῷ ὑπάρχει ἄφθονος καὶ διὰ ποικίλων
πλουσία ἡ βοήθεια πρὸς σωτηρίαν.

μέσων παρεχομένη σωτηρία.

129,8 καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν 8 Καὶ αὐτὸς θὰ ἀπαλλάξῃ τὸν ἰσραηλιτικὸν λαὸν 8 Καὶ αὐτὸς θὰ ἀπαλλάξῃ τὸν Ἰσραὴλ ἀπὸ τὸ βάρος ὅλων τῶν
Ἰσραὴλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν ἀπὸ ὅλας τὰς ἁμαρτίας του.

ἀνομιῶν του.

αὐτοῦ.

ΨΑΛΜΟΣ 130ος (ρλ΄)
Γιὰ νὰ δώσει ὁ Θεὸς μετάνοια καὶ παρηγοριὰ μὲ ἐλπίδα στοὺς ἀνθρώπους, γιὰ νὰ σωθοῦν
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

130,1 Κύριε, οὐχ ὑψώθη ἡ καρδία Κύριε,
μου,

οὐδὲ

ἐμετεωρίσθησαν

δὲν

ὑψώθηκε

ἀπὸ

κενοδοξίαν

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα
καὶ Κύριε, δὲν ὑψώθη ἀπὸ ἔπαρσιν καὶ ὑπερηφάνειαν ἡ καρδία μου, οὔτε οἱ

οἱ ὑπερηφάνειαν ἡ καρδία μου, οὔτε καὶ ἐσήκωσα τὰ ὀφθαλμοί μου ἐσηκώθησαν ἀκατάδεκτοι καὶ μετ’ ἀλαζονείας ὑπὲρ

ὀφθαλμοί μου, οὐδὲ ἐπορεύθην ἐν μάτια μου μὲ ἔπαρσιν ἀπέναντι τῶν ἄλλων. Δὲν τοὺς ἄλλους παρατρέχοντες αὐτούς, οὔτε ἐπεδίωξα ἐκ φιλοδοξίας
μέγαλοις, οὐδὲ ἐν θαυμασίοις ὑπὲρ ἐπεδίωξα διὰ λόγους φιλοδοξίας μεγαλεῖα, οὔτε μεγάλα, οὔτε ἐπεχείρησα πράγματα ὑπερβαίνοντα τὰς δυνάμεις μου,
ἐμέ.

ἐπεχείρησα πράγματα, ποὺ ὑπερβαίνουν τὴν διὰ τῶν ὁποίων νὰ προκαλέσω τὴν τιμὴν καὶ τὸν θαυμασμόν.
δύναμίν μου καὶ τὴν ἀξίαν μου, μὲ σκοπὸν νὰ
προκαλέσω τὸν θαυμασμόν.

130,2 Εἰ μὴ ἐταπεινοφρόνουν, ἀλλὰ 2
τὴν

ψυχήν

ἀπογεγαλακτισμένον

μου
ἐπὶ

ὡς

ἐζοῦσα

καὶ

δὲν

ἐφερόμην

μὲ 2 Ἐὰν δὲν διηρχόμην τὴν ζωήν μου ἐν ταπεινοφροσύνη, καὶ ἐὰν δὲν

τὸ ταπεινοφροσύνην, ἐὰν δὲν ἔχω ἐξαρτήσει ὅλην ἐξήρτησα ὅλην τὴν ἐσωτερικήν μου ὕπαρξιν ἀπὸ σέ, ὥστε νὰ ἔχω
τὴν μου τὴν ὕπαρξιν ἀπὸ σὲ καὶ πρὸς σὲ δὲν ἔχω ὑψωμένους τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς ψυχῆς πρὸς σὲ σὰν τὸ νήπιον, τὸ

μητέρα αὐτοῦ, ὡς ἀνταποδώσεις ἐπὶ ὑψωμένα
τὴν ψυχήν μου.

δὲν

τὰ

βλέμματά

μου,

ὅπως

τὸ ὁποῖον ἔχουν ἀποκόψει ἀπὸ τὸ μητρικὸν γάλα, καὶ ὑψώνει πλῆρες

ἀπογαλακτισμένον βρέφος πρὸς τὴν μητέρα του, πόθου τὸ στόμα καὶ τὰ χείλη του πρὸς τὴν μητέρα, ἀναζητοῦν τὸ
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ὕψωσα

Ἐὰν

ἔτσι ἂς ἀνταποδώσῃς εἰς τὴν ψυχήν μου, τιμωρίαν μητρικὸν στῆθος, οὕτως ἂς ἀνταποδώσῃς εἰς τὴν ψυχήν μου, τιμωρῶν
μὲν ἐὰν ἐφέρθην μὲ ὑπερηφάνειαν, ἀμοιβὴν δὲ ἐὰν τὴν ὑπερηφάνειάν μου.
ἔζησα μὲ ταπεινοφροσύνην.
130,3 Ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν 3 Ὅλος ὁ ἰσραηλιτικὸς λαὸς ἂς ἔχῃ στηριγμένας 3 Ἂς ἐλπίζῃ ὁ Ἰσραὴλ εἰς τὸν Κύριον τώρα καὶ εἰς αἰῶνα τὸν ἅπαντα.
Κύριον ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ τὰς ἐλπίδας του πρὸς τὸν Κύριον ἀπὸ τώρα καὶ εἰς
αἰῶνος.

τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.

ΨΑΛΜΟΣ 131ος (ρλα΄)
Γιὰ νὰ λυπηθεῖ ὁ Θεὸς τὸν κόσμο, ὅταν ἐξ ἁμαρτιῶν μας γίνονται συνεχεῖς πόλεμοι
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

131,1 Μνήσθητι, Κύριε, τοῦ Δαυὶδ Ενθυμήσου, Κύριε, τὸν Δαυὶδ καὶ ὅλην αὐτοῦ τὴν Ενθυμήσου, Κύριε, τὸν Δαβίδ, καὶ ὅλην τὴν ἀνεξικακίαν καὶ εὐσέβειάν
καὶ πάσης τῆς πρᾳότητος αὐτοῦ,

ἀνεξικακίαν,

τὴν

μακροθυμίαν

καὶ

τὴν του, διὰ τῶν ὁποίων εὐηρέστησεν εἰς σέ.

ταπεινοφροσύνην, διὰ τῶν ὁποίων εὐηρέστησεν εἰς
σέ.
131,2 ὡς ὤμοσε τῷ Κυρίῳ, ηὔξατο τῷ 2 Ἐνθυμήσου ὅτι ἔνορκον ἔδωκεν ὑπόσχεσιν εἰς σὲ 2 Ἐνθυμήσου πῶς ἔδωκεν ἔνορκον ὑπόσχεσιν εἰς τὸν Κύριον, πῶς
Θεῷ Ἰακώβ·

τὸν Κύριον, ἔκαμε τάξιμον εἰς σὲ τὸν Θεὸν τοῦ ἔκαμεν εὐχὴν καὶ τάξιμον εἰς τὸν Θεὸν τοῦ Ἰακὼβ λέγων·
ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ.

131,3 εἰ εἰσελεύσομαι εἰς σκήνωμα 3 Εἶπε: Δὲν θὰ εἰσέλθω εἰς τὴν σκηνὴν ποὺ 3 Δὲν θὰ εἰσέλθω εἰς τὴν σκηνήν, ἐντὸς τῆς ὁποίας κατοικῶ, οὔτε θὰ
οἴκου μου, εἰ ἀναβήσομαι ἐπὶ κλίνης κατοικῶ, οὔτε θὰ ἀνεβῶ εἰς τὸ στρωμένο κρεββάτι ἀναβῶ εἰς τὴν κλίνην, τὴν ὁποίαν χρησιμοποιῶ ὡς στρωμνήν μου,
στρωμνῆς μου,

μου,

131,4 εἰ δώσω ὕπνον τοῖς ὀφθαλμοῖς 4 οὔτε θὰ παραδώσω τὰ μάτια μου εἰς τὸν ὕπνον 4 οὔτε θὰ παραδώσω τοὺς ὀφθαλμούς μου εἰς ὕπνον καὶ τὰ βλέφαρά
μου

καὶ

νυσταγμὸν

τοῖς

βλεφάροις

μου καὶ τὰ βλέφαρά μου εἰς τὸν νυσταγμόν· δὲν θὰ μου εἰς νυσταγμόν, οὔτε θὰ δώσω ἀνάπαυσιν εἰς τοὺς κροτάφους μου,

καὶ

ἀνάπαυσιν

τοῖς δώσω ἀνάπαυσιν εἰς τοὺς κροτάφους μου,

κροτάφοις μου,
σκήνωμα τῷ Θεῷ Ἰακώβ.

Κύριον, διὰ τὴν κατοικίαν τοῦ Θεοῦ τοῦ Ἰακώβ.

Θεὸν τοῦ Ἰακώβ.

131,6 Ἰδοὺ ἠκούσαμεν αὐτὴν ἐν 6 Αὐτὰ εἶπεν ἐκεῖνος, ἡμεῖς δὲ τὸ ἔθνος τοῦ 6 Ταῦτα ἐκεῖνος ηὔχετο μεθ’ ὅρκου. Ἠμεῖς δέ, τὸ ἔθνος τῶν Ἰουδαίων,
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131,5 ἕως οὗ εὕρω τόπον τῷ Κυρίῳ, 5 μέχρις ὅτου εὕρω κατάλληλον τόπον διὰ τὸν 5 ἕως ὅτου εὕρω τόπον κατάλληλον διὰ τὸν Κύριον, κατοικίαν διὰ τὸν

Ἐφραθᾷ, εὕρομεν αὐτὴν ἐν τοῖς Ἰσραήλ, ἰδοὺ ἠκούσαμεν ὅτι ἡ Κιβωτὸς τῆς ἰδοὺ ἠκούσαμεν ὅτι ἦτο ἡ κιβωτὸς αὕτη τῆς διαθήκης εἰς Ἐφραθᾶ καὶ
πεδίοις τοῦ δρυμοῦ·

Διαθήκης εὐρίσκετο εἰς Ἐφραθά, τὴν εὑρήκαμεν τὴν εὕρομεν εἰς τὰς δασώδεις πεδιάδας τῆς Καριαθιαρείμ.
εἰς τὰς δασώδεις περιοχὰς τῆς Καριαθιαρείμ.

131,7

εἰσελευσόμεθα

εἰς

τὰ 7 Τώρα ὅμως θὰ εἰσέλθωμεν εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ, 7 Τώρα ὅμως θὰ εἰσέλθωμεν εἰς τὰ ἐν Σιὼν σκηνώματα τοῦ Θεοῦ καὶ

σκηνώματα αὐτοῦ, προσκυνήσωμεν εἰς τὰ σκηνώματα τοῦ Θεοῦ. Θὰ προσκυνήσωμεν θὰ προσκυνήσωμεν εἰς τὸν τόπον ὅπου ἐστάθησάν οἱ πόδες του καὶ
εἰς τὸν τόπον, οὗ ἔστησαν οἱ πόδες εἰς τὸν τόπον, ὅπου ἐστάθησαν οἱ πόδες του, ὅπου ὅπου ὑπάρχει τὸ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν του, ἡ ἱερὰ τῆς διαθήκης
αὐτοῦ.
131,8

ὑπάρχει ἡ ἱερὰ Κιβωτὸς τῆς Διαθήκης.
Ἀνάστηθι,

Κύριε,

εἰς

κιβωτός.

τὴν 8 Σήκω, λοιπόν, Κύριε, καὶ ἀναπαύσου μονίμως 8 Ἐγέρθητι, Κύριε, ἵνα ὑπάγῃς εἰς τὸν τόπον τῆς μονίμου κατοικίας

ἀνάπαυσίν σου, σὺ καὶ ἡ κιβωτὸς πλέον εἰς τὸν λαόν σου· σὺ καὶ ἡ ἱερὰ Κιβωτός σου, σου, εἰς τὸν ἅγιον ναὸν τῆς Σιών, τὸν τόπον τῆς ἀναπαύσεώς σου, σὺ
τοῦ ἁγιάσματός σου·

ἡ ὁποία ἕως τώρα περιεπλανᾶτο ἀπὸ τόπου εἰς καὶ ἡ μέχρι τοῦδε μὴ ἀναπαυομένη, ἀλλὰ διαρκῶς μετατοπισμένη
τόπον.

131,9

οἱ

ἱερεῖς

δικαιοσύνην,

σου

καὶ

κιβωτός, τὴν ὁποίαν ἁγιάζει ἡ παρουσία σου.

ἐνδύσονται 9 Οἱ ἱερεῖς σου ὡς ἔνδυμά των θὰ ἔχουν τὴν 9 Οἱ ἱερεῖς σου ἂς ἐνδυθοῦν τὴν ἀρετὴν τῆς δικαιοσύνης, τῆς ὁποίας

οἱ

ὅσιοί

σου δικαιοσύνην καὶ οἱ ἄλλοι, οἱ ἀφωσιωμένοι εἰς σὲ σύμβολα εἶναι αἱ στολαί των, καὶ οἱ ἀφωσιωμένοι εἰς σὲ εἴθε νὰ

ἀγαλλιάσονται.

Ἱσραηλῖται, θὰ σκιρτοῦν ἀπὸ ἀγαλλίασιν καὶ σκιρτοῦν ψάλλοντες ἐν χαρᾷ καὶ ἀγαλλιάσει τοὺς πρὸς λατρείαν σου
χαράν.

ὕμνους.

131,10 Ἕνεκεν Δαυὶδ τοῦ δούλου σου 10 Χάριν τοῦ πιστοῦ δούλου σου Δαυὶδ μὴ 10 Χάριν τοῦ Δαβίδ, τοῦ πιστοῦ δούλου σου, μὴ ἀποκρούσῃς καὶ μὴ
μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπον τοῦ ἀποκρούσῃς καὶ μὴ ἀποστροφῆς τὸ πρόσωπον τοῦ ἀποστραφῇς τὸ πρόσωπον τοῦ διαδόχου του, τὸν ὁποῖον σὺ ἔχρισας
χριστοῦ σου.
131,11

ἑκάστοτε χρισμένου ἀπὸ σὲ βασιλέως τοῦ Ἰσραήλ. βασιλέα.

Ὤμοσε Κύριος

τῷ

Δαυὶδ 11 Ἔνορκον καὶ ἀμετάθετον ὑπόσχεσιν ἔδωκεν ὁ 11 Ἔδωκεν ἔνορκον καὶ ἀληθῆ ὑπόσχεσιν ὁ Κύριος εἰς τὸν Δαβὶδ καὶ

ἀλήθειαν καὶ οὐ μὴ ἀθετήσει αὐτήν· Κύριος εἰς τὸν Δαυὶδ καὶ δὲν θὰ τὴν παραβῇ. Ἀπὸ δὲν θὰ παραβῇ αὐτήν. Ἰδοὺ αὕτη· ἐκ τῶν ἀπογόνων σου θὰ ἀναβιβάζω
ἐκ καρποῦ τῆς κοιλίας σου θήσομαι τοὺς ἀπογόνους σου εἶπε, θὰ ἀναβιβάζω διαδόχους διαδόχους ἐπὶ τοῦ θρόνου σου.
ἐπὶ τοῦ θρόνου σου·

εἰς τὸν θρόνον σου.

131,12 ἐὰν φυλάξωνται οἱ υἱοί σου 12 Ἐὰν δὲ οἱ ἀπόγονοί σου τηρήσουν τὴν διαθήκην 12 Ἐὰν φυλάξουν οἱ ἀπόγονοί σου τὴν διαθήκην μου καὶ τὰς
τὴν διαθήκην μου καὶ τὰ μαρτύριά μου, τὰς σαφεῖς καὶ ρητὰς ἐντολάς, τὰς ὁποίας ἐγὼ μεμαρτυρημένας ὑπ’ ἐμοῦ ἐντολὰς ταύτας, τὰς ὁποίας θὰ τοὺς διδάξω,
μου ταῦτα, ἃ διδάξω αὐτούς, καὶ οἱ θὰ διδάξω εἰς αὐτούς, τότε αὐτοὶ καὶ οἱ ἀπόγονοί τότε καὶ οἱ ἀπόγονοί των θὰ κάθηνται αἰωνίως ἐπὶ τοῦ θρόνου σου.
αὐτῶν

ἕως

τοῦ

αἰῶνος των θὰ καθήσουν αἰωνίως ἐπὶ τοῦ βασιλικοῦ

καθιοῦνται ἐπὶ τοῦ θρόνου σου.

θρόνου σου.

131,13 Ὅτι ἐξελέξατο Κύριος τὴν 13 Αὐτὰ εἶπεν ὁ Κύριος, διότι ἐξέλεξε διὰ τὸν 13 Διότι ὁ Κύριος ἐξέλεξε δι' ἑαυτὸν τὴν Σιών, προετίμησεν αὐτὴν διὰ
Σιών, ᾑρετίσατο αὐτὴν εἰς κατοικίαν ἑαυτόν του καὶ ἠγάπησε τὴν Σιὼν ὡς μόνιμον να εἶναι κατοικία του.
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υἱοὶ

ἑαυτῷ·

κατοικίαν του καὶ διεκήρυξε ρητῶς:

131,14 αὕτη ἡ κατάπαυσίς μου εἰς 14 Αὐτὴ ἡ Ἱερουσαλὴμ εἶναι ἡ μόνιμος κατοικία 14 Αὕτη εἶναι ὁ τόπος τῆς παντοτεινῆς μου καταπαύσεως, εἰς τὸν
αἰῶνα αἰῶνος, ὧδε κατοικήσω, ὅτι μου εἰς αἰῶνας αἰώνων. Ἐδῶ θὰ κατοικήσω, διότι ὁποῖον θὰ παραμείνω αἰωνίως. Ἐδῶ θὰ κατοικήσω διότι τὴν ἐξέλεξα
ᾑρετισάμην αὐτήν·

αὐτὴν ἐγὼ ἐξέλεξα καὶ ἐπροτίμησα.

καὶ τὴν ἠγάπησα.

131,15 τὴν θήραν αὐτῆς εὐλογῶν 15 Τὰ πρὸς διατροφὴν τῶν κατοίκων της θηράματα 15 Τὰ πρὸς διατροφήν της θηράματα καὶ ὑλικὰ ἀγαθά της θὰ εὐλογῶ
εὐλογήσω,

τοὺς

πτωχοὺς

χορτάσω ἄρτων,

αὐτῆς καὶ τὰ ἄλλα ὑλικὰ ἀγαθὰ ἐγὼ θὰ εὐλογήσω ἀφθόνως, τοὺς πτωχοὺς αὐτῆς θὰ τοὺς χορτάζω μὲ ἄρτους.
πλουσίως. Τοὺς πτωχούς της θὰ τοὺς χορτάσω μὲ
ἄρτους καὶ μὲ ποικίλας τροφάς.

131,16 τοὺς ἱερεῖς αὐτῆς ἐνδύσω 16 Τοὺς ἱερεῖς της θὰ τοὺς ἐνδύσω μὲ δύναμιν 16 Τοὺς ἱερεῖς της θὰ περιβάλλω μὲ σωτηρίαν καὶ οἱ ἀφωσιωμένοι εἰς
σωτηρίαν,

καὶ

οἱ

ὅσιοι

ἀγαλλιάσει ἀγαλλιάσονται.

αὐτῆς σωτηριώδη,

καὶ

οἱ

ἀφωσιωμένοι

εἰς

αὐτὴν ἐμὲ ἐκ τῶν κατοίκων της θὰ σκιρτοῦν ἐκ μεγάλης ἀγαλλιάσεως.

ἄνθρωποι θὰ σκιρτοῦν μὲ χαρὰν καὶ ἀγαλλίασιν.

131,17 ἐκεῖ ἐξανατελῶ κέρας τῷ 17 Ἐκεῖ, εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ, θὰ ἀναδείξω μὲ 17 Ἐκεῖ ἐπὶ τῆς Σιὼν θὰ κάμω νὰ ἀνατείλῃ καὶ να ἀναφανῇ μετὰ
Δαυίδ, ἡτοίμασα λύχνον τῷ χριστῷ λαμπρότητα τὴν βασιλικὴν δύναμιν τοῦ Δαυίδ. λαμπρότητος δύναμις ἀκατάλυτος χάριν τοῦ Δαβίδ, ἡτοίμασα λύχνον
μου·

Ἔχω

δὲ προετοιμάσει

ἐκεῖ ὡς λαμπρότατον λαμπρὸν δόξης καὶ διαδοχῆς διαρκοῦς εἰς τὸν ὑπ’ ἐμοῦ χρισθέντα

ἀνέσπερον φῶς αἰώνιον βασιλέα, ἔνα ἀπὸ τοὺς βασιλέα, διότι ἐκεῖ θὰ λάμψη ὡς ἀνέσπερος ἥλιος δικαιοσύνης ὁ ἐκ τοῦ
ἀπογόνους τοῦ Δαυίδ, τὸν Μεσσίαν.

Δαβὶδ καταγόμενος κατὰ σάρκα Μεσσίας.

131,18 τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ ἐνδύσω 18 Τοὺς ἐχθροὺς τοῦ χρισθέντος αὐτοῦ αἰωνίου 18 Τοὺς ἐχθροὺς τοῦ Δαβὶδ καὶ τῶν διαδόχων του θὰ ἐνδύσω μὲ
αἰσχύνην, ἐπὶ δὲ αὐτὸν ἐξανθήσει τὸ βασιλέως, θὰ τοὺς περιβάλω μὲ καταισχύνην. Εἰς ἐντροπήν, ἐπάνω δὲ εἰς αὐτὸν θὰ ἐκλάμψῃ ὡς λαμπρὸν καὶ ἀειθαλὲς
ἁγίασμά μου.

αὐτὸν δὲ τὸν ἴδιον θὰ ἀνθῇ καὶ θὰ εὐωδιάζῃ τὸ φυτὸν ἡ ἁγιωσύνη τοῦ χρίσματός μου.
ἁγίασμά μου.

ΨΑΛΜΟΣ 132ος (ρλβ΄)
Γιὰ νὰ φυλάξει ὁ Θεὸς τὰ ἔθνη νὰ συμφιλιωθοῦν καὶ νὰ εἰρηνεύουν οἱ ἄνθρωποι
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

ἀλλ' ἢ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ νὰ κατοικοῦν ἀδελφοὶ ἐν ἀγάπῃ καὶ ὁμονοίᾳ ἐπὶ τὸ ὡς μία οἰκογένεια εἰρηνικῶς συγκατοικοῦσα. Τί ὡραιότερον καὶ τί
αὐτό;

αὐτό;

τερπνότερον ὑπάρχει παρὰ νὰ συγκατοικοῦν οἱ ὁμογενεῖς ἀδελφοὶ
ὅλοι μαζί;
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132,1 Ιδοὺ δὴ τί καλὸν ἢ τί τερπνόν, Τί ὡραιότερον ἢ τί τερπνότερον ὑπάρχει, παρὰ τὸ Ιδοὺ λοιπὸν συνηνώθη τὸ ἔθνος μας ἐν ὁμονοίᾳ καὶ εἴμεθα ὅλοι μαζὶ

132,2 Ὡς μύρον ἐπὶ κεφαλῆς τὸ 2 Εἶναι ὡσὰν τὸ ἅγιον εὐῶδες μῦρον, τὸ ὁποῖον 2 Εἶναι ὅπως τὸ ἅγιον μύρον, τὸ ὁποῖον χυθὲν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τοῦ
καταβαῖνον

ἐπὶ

πώγωνα,

τὸν ἐχύθη τότε εἰς τὴν κεφαλὴν τοῦ ἀρχιερέως Ἀαρὼν ἀρχιερέως κατέβαινεν εἰς τὸν πώγωνα, τὸν πώγωνα τοῦ Ἀαρών, τοῦ

πώγωνα τοῦ Ἀαρών, τὸ καταβαῖνον καὶ καταβαίνει εἰς τὸν πώγωνά του, τὸν πώγωνα πρώτου ἀρχιερέως, τοῦ ὑπ' αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ ἀναδειχθέντος, τὸ ὁποῖον
ἐπὶ τὴν ὤαν τοῦ ἐνδύματος αὐτοῦ·

τοῦ Ἀαρὼν καὶ φθάνει ἕως εἰς τὰ κράσπεδα τοῦ κατέβαινεν εἰς τὸ περιλαίμιον τοῦ ἐνδύματος αὐτοῦ. Ποία εὐωδία
ἐνδύματός του.

ἐκπέμπεται καὶ ποία δαψίλεια χάριτος καὶ εὐλογίας προέρχεται ἐκ τῆς
θρησκευτικῆς συναδελφώσεως τῶν πιστῶν!

132,3

ὡς

δρόσος

Ἀερμὼν

ἡ 3 Εἶναι ὡσὰν τὴν δρόσον τοῦ ὄρους Ἀερμών, ἡ 3 Εἶναι σὰν τὴν δρόσον τοῦ πρὸς βορρᾶν τῆς Παλαιστίνης ὑψουμένου

καταβαίνουσα ἐπὶ τὰ ὅρη Σιών· ὅτι ὁποία κατεβαίνει καὶ φθάνει ζωογόνος ἕως εἰς τὰ ὄρους Ἀερμών, ἡ ὁποία καταβαίνει εἰς τὰ ὅρη Σιών. Διότι ἐκεῖ εἰς τὴν
ἐκεῖ

ἐνετείλατο

Κύριος

τὴν ὄρη Σιών. Διότι ἐκεῖ, εἰς τὴν Σιών, ὑπεσχέθη ὁ Θεὸς Σιὼν ὑπεσχέθη ὁ Κύριος τὴν εὐλογίαν, ἐκεῖ ὑπεσχέθη νὰ δώσῃ ζωὴν

εὐλογίαν, ζωὴν ἕως τοῦ αἰῶνος.

τὴν

εὐλογίαν

του,

ζωὴν

παντοτεινὴν

καὶ ἀτελεύτητον καὶ αἰωνίαν.

ἀτελείωτον.

ΨΑΛΜΟΣ 133ος (ρλγ΄)
Γιὰ νὰ φυλάξει ὁ Θεὸς τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ κάθε κίνδυνο
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

133,1 Iδοὺ δὴ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, Eμπρός, λοιπόν, δοξολογεῖτε τὸν Κύριον διὰ τὴν Iδοὺ ἠμεῖς ἐν τῷ ναῷ. Ἐμπρὸς λοιπὸν ὑμνεῖτε τὸν Κύριον ὅλοι σεῖς οἱ
πάντες οἱ δοῦλοι Κυρίου οἱ ἑστῶτες μεγαλωσύνην καὶ τὰ θαυμαστὰ αὐτοῦ ἔργα ὅλοι ἱερεῖς καὶ λευῖται, οἱ λειτουργοῖ καὶ δοῦλοι τοῦ Κυρίου, οἱ ὁποῖοι
ἐν οἴκῳ Κυρίου, ἐν αὐλαῖς οἴκου Θεοῦ σεῖς, οἱ δοῦλοι τοῦ Κυρίου, οἱ ἱερεῖς, οἱ λειτουργοί ἵστασθε καὶ ὑπηρετεῖτε αὐτὸν ἐν τῷ ναῷ, ὅστις εἶναι ὁ οἶκος τοῦ
ἡμῶν.

του, οἱ ὁποῖοι ἵστασθε ὄρθιοι εἰς τὸν ναὸν τοῦ Κυρίου, καθὼς καὶ ἐν ταῖς αὐλαῖς τοῦ ἱεροῦ περιβόλου τοῦ οἴκου τοῦ
Κυρίου, εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ ναοῦ τοῦ Θεοῦ μας.

Θεοῦ μας.

133,2 Ἐν ταῖς νυξὶν ἐπάρατε τὰς 2 Κατὰ τὰς νύκτας νὰ ὑψώνετε τὰ χέρια σας, ἱερεῖς 2 Κατὰ τὰς νύκτας ὑψώσατε εἰς προσευχὴν τὰς χεῖρας σας
χεῖρας

ὑμῶν

εἰς

τὰ

ἅγια

εὐλογεῖτε τὸν Κύριον.

καὶ λειτουργοῖ πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τοῦ ναοῦ τοῦ ἐατραμμένοι πρὸς τὰ ἐν τῷ ναῷ ἅγια τῶν ἁγίων καὶ ὑμνεῖτε τὸν
Κυρίου καὶ νὰ δοξολογῆτε τὸν Κύριον.

Κύριον.

133,3 Εὐλογήσαι σε Κύριος ἐκ Σιὼν ὁ 3 Καὶ οἱ ἱερεῖς πρὸς τὸν λαὸν ἀπαντοῦν: Εἴθε, ὦ 3 Εἴθε σὲ ποὺ ἀπευθύνεις τὰς προτροπὰς αὐτὰς νὰ σὲ εὐλογήσῃ ἀπὸ
λαέ, νὰ σὲ εὐλογήσῃ ὁ Κύριος ἀπὸ τὴν ἁγίαν Σιών. τὴν Σιὼν ὁ Κύριος, ὁ ὁποῖος ἐποίησε τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
Αὐτός, ὁ ὁποῖος ἐδημιούργησε τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν
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ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.

γῆν.
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ΨΑΛΜΟΣ 134ος (ρλδ΄)
Γιὰ νὰ συγκεντρώνονται οἱ ἄνθρωποι τὴν ὥρα τῆς προσευχῆς καὶ νὰ ἑνώνεται ὁ νοῦς τους μὲ τὸ Θεό
Αρχαίο Κείμενο
134,1

Aἰνεῖτε

τὸ

ὄνομα

αἰνεῖτε, δοῦλοι, Κύριον,

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

Κυρίου, Ύμνους καὶ δοξολογίας συνεχῶς νὰ ἀναπέμπετε Ύμνους καὶ ἐπαίνους ἀναπέμψατε εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου· αἰνεῖτε
εἰς τὸ ὄνομα Κυρίου. Αἰνεῖτε σεῖς οἱ ἱερεῖς, δοῦλοι σεῖς, οἱ ἱερεῖς καὶ λευῖται, οἱ λειτουργοῖ καὶ δοῦλοι του, τὸν Κύριον,
Κυρίου, τὸν Κύριον.

134,2 οἱ ἑστῶτες ἐν οἴκῳ Κυρίου, ἐν 2 Σεῖς που ἵστασθε ὑπηρετοῦντες εὐλαβῶς εἰς 2 οἱ ὁποῖοι ἵστασθε καὶ ὑπηρετεῖτε εἰς τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου, εἰς τὰς
αὐλαῖς οἴκου Θεοῦ ἡμῶν.

τὸν οἶκον Κυρίου, εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ ναοῦ τοῦ αὐλὰς τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ μας.
Θεοῦ μας.

134,3 αἰνεῖτε τὸν Κύριον, ὅτι ἀγαθὸς 3 Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, διότι ὁ Κύριός μας εἶναι 3 Ὑμνολογεῖτε τὸν Κύριον, διότι ὁ Κύριος εἶναι ἀγαθὸς καὶ τοῦ ἀξίζει
Κύριος· ψάλατε τῷ ὀνόματι αὐτοῦ, ὅτι ἀγαθός, ἄξιος νὰ τοῦ ἀναπέμπεται συνεχῶς κάθε αἶνος καὶ ὕμνος· ψάλατε ὕμνους εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, διότι τὸ νὰ
καλόν.

κάθε ὕμνος καὶ δοξολογία. Ψάλατε, τῇ συνοδείᾳ ὑμνῇ τις τὸν Κύριον, συνοδεύων τοὺς ὕμνους του μετὰ μουσικῆς
μουσικῶν ὀργάνων, ὕμνους εἰς τὸ Ὄνομά του, ἁρμονίας, εἶναι ὠψέλιμον καὶ τερπνόν.
διότι αὐτὸ εἶναι καλὸν καὶ ὠφέλιμον.

134,4 Ὅτι τὸν Ἰακὼβ ἐξελέξατο ἑαυτῷ 4 Ψάλατε εἰς αὐτόν, διότι ὁ Κύριος ἡμᾶς τοὺς 4 Ὑμνεῖτε καὶ ψάλατε πρὸς δόξαν του, διότι ὁ Κύριος ἐξέλεξε διὰ τὸν
ὁ Κύριος, Ἰσραὴλ εἰς περιουσιασμὸν ἀπογόνους τοῦ Ἰσραὴλ ἐξέλεξεν ὡς ἰδικήν του ἑαυτόν του ὡς λαὸν ἰδικόν του τοὺς ἀπογόνους τοῦ Ἰακώβ, τὸν λαὸν
ἑαυτῷ.

περιουσίαν, ὡς ἰδικόν του λαόν.

Ἰσραὴλ ἐδιάλεξε διὰ νὰ εἶναι πλοῦτος καὶ περιουσία του, ἰδιαιτέρως
προνοήσας περὶ αὐτοῦ.

134,5 Ὅτι ἐγὼ ἔγνωκα ὅτι μέγας ὁ 5 Ἐγώ, ὁ ἰσραηλιτικὸς λαός, ἔχω πλέον γνωρίσει 5 Διότι ἐγὼ ὁ Ἰσραὴλ ἐξ ἰδίας πείρας ἐδιδάχθην καὶ ἔμαθον, ὅτι εἶναι
Κύριος, καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν παρὰ καλὰ καὶ μάθει, ὅτι εἶναι μέγας ὁ Κύριος. Ὁ μέγας ὁ Κύριος, καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν εἶναι ὑπέρτερος ἀπὸ ὅλους τοὺς
πάντας τοὺς θεούς.

Κύριος ἡμῶν εἶναι ἀνώτερος ἀπὸ ὅλους τοὺς ψευδοθεούς.
ψευδεῖς θεούς.

134,6 Πάντα, ὅσα ἠθέλησεν ὁ Κύριος 6 Αὐτὸς διὰ τῆς παντοδυναμίας, τῆς πανσοφίας 6 Ὅλα ὅσα ἠθέλησεν ὁ Κύριος τὰ ἐδημιούργησε διὰ μόνου τοῦ
ἐποίησεν ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐν τῇ γῇ καὶ ἀγαθότητός του, ἐδημιούργησεν ὅλα ὅσα βουλήματός του, ὅσα ὑπάρχουν ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐν τῇ γῇ καὶ ἐν
ἀβύσσοις·

θάλασσαν, καὶ εἰς ὅλα τὰ ἀβυσσαλέα βάθη τῶν
ὠκεανῶν.

134,7 ἀνάγων νεφέλας ἐξ ἐσχάτου 7 Αὐτὸς εἶναι, ὁ ὁποῖος ὑψώνει καὶ κινεῖ τὰς 7 Αὐτὸς εἶναι ποὺ ὑψώνει τὰς νεφέλας ἀπὸ τὰς ἐσχατιὰς τῆς γῆς,
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ἐν ταῖς θαλάσσαις καὶ ἐν πάσαις ταῖς ἠθέλησεν εἰς τὸν οὐρανόν, εἰς τὴν γῆν καὶ τὴν ταῖς θαλάσσαις καὶ εἰς ὅλας τὰς ἀβύσσους τῶν ὠκεανῶν.

τῆς

γῆς,

ἐποίησεν·

ἀστραπὰς
ὁ

ἐξάγων

εἰς

ὑετὸν νεφέλας ἀπὸ τὰ ἄκρα τοῦ ὁρίζοντος τῆς γῆς καὶ τὰς ἀστραπὰς μετατρέπει εἰς βροχήν, χωρὶς αὔτη οὔτε να

ἀνέμους

θησαυρῶν αὐτοῦ,

ἐκ μετατρέπει τὰς ἀστραπὰς εἰς βροχάς. Αὐτὸς θερμαίνεται ἐκ τοῦ πυρὸς τῶν ἀστραπῶν, οὔτε νὰ κατασβήνῃ τοῦτο.
εἶναι, ποὺ βγάζει καὶ ἐξαπολύει ἀσυγκράτητους Αὐτὸς

ἐξάγει

τοὺς

ἀσυγκρατήτους

ἀνέμους

ἀπὸ

τὰ

ἀνέμους ἀπὸ τὰ θησαυροφυλάκιά του, εἰς τὰ θησαυροφυλάκιά του, ὅπου τοὺς κρατεῖ ἐγκεκλεισμένους, κατὰ
ὁποῖα τοὺς κρατεῖ κλεισμένους.
134,8

ὃς

ἐπάταξε

Αἰγύπτου

ἀπὸ

τὰ

πρωτότοκα 8

ἀνθρώπου

κτήνους.

Αὐτὸς

ἐκτύπησε

διὰ

βούλησιν ἐξαπολύων αὐτούς.

θανάτου

ὅλα

τὰ 8 Αὐτὸς εἶναι ποὺ ἐπάταξε διὰ θανάτου τὰ πρωτότοκα τῆς

ἕως πρωτότοκα τῆς Αἰγύπτου, ἀπὸ πρωτοτόκου τοῦ Αἰγύπτου, ἀπὸ τὰ πρωτότοκα τοῦ ἀνθρώπου μέχρι τῶν πρωτοτόκων
ἀνθρώπου μέχρι καὶ τοῦ ζώου.

134,9 Ἐξαπέστειλε σημεῖα καὶ τέρατα 9

Αὐτὸς εἰς

σέ,

ὦ

Αἴγυπτε,

τοῦ κτήνους.
ἐξαπέστειλεν 9 Ἐξαπέστειλε σημεῖα καὶ καταπληκτικὰ θαύματα εἰς τὸ μέσον σου,

ἐν μέσῳ σου, Αἴγυπτε, ἐν Φαραὼ καὶ ὁλοφάνερα σημεῖα καὶ καταπληκτικὰ θαύματα, ὦ Αἴγυπτε, εἰς τὸν Φαραὼ καὶ εἰς ὅλους τοὺς δούλους του.
ἐν πᾶσι τοῖς δούλοις αὐτοῦ.

εἰς τὸν Φαραὼ καὶ εἰς ὅλους τοὺς δούλους τοῦ
Φαραώ.

134,10 Ὃς ἐπάταξεν ἔθνη πολλὰ καὶ 10 Αὐτὸς εἶναι, ὁ ὁποῖος ἐκτύπησε πολλὰ 10 Αὐτὸς εἶναι ὁ ὁποῖος ἐπάταξεν ἔθνη εἰδωλολατρικὰ πολλὰ καὶ
ἀπέκτεινε βασιλεῖς κραταιούς.

εἰδωλολατρικὰ ἔθνη καὶ ἐθανάτωσε ἰσχυροὺς παρέδωκεν εἰς θάνατον βασιλεῖς ἰσχυρούς,
βασιλεῖς·

134,11

Τὸν

Σηὼν

βασιλέα

τῶν 11 τὸν Σηὼν βασιλέα τῶν Ἀμορραίων, καὶ τὸν Ὤγ 11 τὸν Σηὼν βασιλέα τῶν Ἀμορραίων καὶ τὸν Ὢγ βασιλέα τῆς

Ἀμορραίων καὶ τὸν Ὢγ βασιλέα τῆς βασιλέα τῆς Βασάν, καὶ ἄλλους βασιλεῖς ὅλων Βασάν, οἱ ὁποῖοι πρῶτοι ἀντεστάθησαν πρὸς τοὺς Ἰσραηλίτας,
Βασὰν καὶ πάσας τὰς βασιλείας τῶν βασιλείων τῆς Χαναάν.

καθὼς καὶ εἴκοσι ἑπτὰ ἄλλους βασιλεῖς, οἵτινες κατεῖχον τοὺς

Χαναάν,

θρόνους ὅλων τῶν βασιλείων τῆς Χαναάν.

134,12 καὶ ἔδωκε τὴν γῆν αὐτῶν 12 Αὐτὸς ἔδωκε τὴν χώραν ἐκείνων κληρονομίαν 12 Καὶ ἔδωκε τὴν χώραν αὐτῶν κληρονομίαν, κληρονομίαν εἰς τὸν
κληρονομίαν, κληρονομίαν Ἰσραὴλ καὶ ἰδιοκτησίαν, κληρονομίαν εἰς τὸν ἰδικόν του λαὸν τοῦ Ἰσραήλ.
λαῷ αὐτοῦ.

λαὸν τὸν ἰσραηλιτικόν.

134,13 Κύριε, τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν 13 Κύριε, ἀλησμόνητον θὰ μείνῃ τὸ ὄνομά σου εἰς 13 Κύριε, τὸ ὄνομά σου μένει ἔνδοξον καὶ ἀλησμόνητον εἰς τὸν
αἰῶνα καὶ τὸ μνημόσυνόν σου εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων διὰ μέσου ὅλων τῶν αἰῶνα, καὶ σὺ μετὰ τῶν θαυμαστῶν ἔργων τῆς Προνοίας καὶ
γενεὰν καὶ γενεάν.

γενεῶν.

δυνάμεώς σου θὰ μνημονεύεσαι εὐλαβῶς καὶ λατρευτικῶς ἀπὸ τῆς

134,14 Ὅτι κρινεῖ Κύριος τὸν λαὸν 14 Διότι ὁ Κύριος θὰ κυβερνᾷ καὶ θὰ διεκδικῇ καὶ 14 Διότι θὰ κρίνῃ καὶ θὰ διεκδικήσῃ ὁ Κύριος τὰ δίκαια τοῦ λαοῦ του,
αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοῖς δούλοις αὐτοῦ θὰ ὑποστηρίζῃ τὰ δίκαια τοῦ λαοῦ του καὶ θὰ καὶ διὰ τὰς παρεκτροπὰς τῶν δούλων του θὰ καταπραϋνθῇ καὶ θὰ
παρακληθήσεται.

κάμπτεται εἰς τὰς ἰκεσίας αὐτῶν.

ἐπικαμφθῇ εἰς τὰς δεήσεις των.
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μιᾶς γενεᾶς εἰς τὴν ἄλλην αἰωνίως.

134,15

Τὰ

εἴδωλα

τῶν

ἐθνῶν 15 Ἐξ ἀντιθέτου τὰ εἴδωλα τῶν διαφόρων 15 Ἀντιθέτως τὰ εἴδωλα, ποὺ λατρεύουν οἱ ἐθνικοί, εἶναι ἀργυρᾶ καὶ

ἀργύριον καὶ χρυσίον, ἔργα χειρῶν εἰδωλολατρικῶν λαῶν εἶναι ἄργυρος καὶ χρυσός, χρυσᾶ, μέταλλα ἄψυχα τὰ ὁποῖα κατειργάσθησαν καὶ προσέδωσαν
ἀνθρώπων·
134,16

ἔργα ἀνθρωπίνων χειρῶν.

στόμα

ἔχουσι

καὶ

εἰς αὐτὰ τὴν μορφὴν τοῦ εἰδώλου ἀνθρώπιναι χεῖρες.

οὐ 16 Ἔχουν στόμα καὶ δὲν ἠμποροῦν νὰ ὁμιλοῦν, 16 Στόμα ἔχουν, ἀλλὰ δὲν θὰ ὁμιλήσουν ποτέ, μάτια ἔχουν, ἀλλὰ

λαλήσουσιν, ὀφθαλμοὺς ἔχουσι καὶ ὀφθαλμοὺς ἔχουν καὶ δὲν ἠμποροῦν νὰ ἴδουν.

δὲν θὰ ἴδουν ποτέ.

οὐκ ὄψονται,
134,17

ὦτα

ἔχουσι

καὶ

οὐκ 17 Ἔχουν αὐτιὰ καὶ δὲν ἠμποροῦν νὰ ἀκούσουν. 17 Ἔχουν αὐτιά, ἀλλὰ ποτὲ δὲν θὰ ἀκούσουν, διότι οὔτε πνοὴ

οὐδὲ

γάρ

ἐστι Δὲν ὑπάρχει ἀναπνοή, δεῖγμα ζωῆς, εἰς τὸ στόμα ὑπάρχει εἰς τὸ στόμα των.

ἐνωτισθήσονται,

πνεῦμα ἐν τῷ στόματι αὐτῶν.

των.

134,18 Ὅμοιοι αὐτοῖς γένοιντο οἱ 18 Ὅμοιοι πρὸς τὰ νεκρὰ καὶ ἄψυχα αὐτὰ εἴδωλα 18
ποιοῦντες

αὐτὰ

καὶ

πάντες

πεποιθότες ἐπ' αὐτοῖς.

Ὅμοιοι

πρὸς

τοὺς

ἀψύχους

τούτους

καὶ

ἀναισθήτους

οἱ ἂς γίνουν ὅλοι ἐκεῖνοι, ποὺ τὰ κατασκευάζουν θεοὺς εἴθε νὰ γίνουν καὶ ὅλοι ὅσοι κατασκευάζουν τὰ εἴδωλα ταῦτα
καὶ ὅσοι στηρίζουν τὴν πίστιν καὶ τὰς ἐλπίδας καὶ ὅλοι ὅσοι στηρίζουν τὴν ἐλπίδα καὶ πεποίθησίν των εἰς ταῦτα.
των εἰς αὐτά.

134,19 Οἶκος Ἰσραήλ, εὐλογήσατε τὸν 19 Σεῖς ὅμως, Ἰσραηλῖται, ἀνυμνολογήσατε τὸν 19 Σὺ ὅμως, ὦ γένος τοῦ Ἰσραήλ, δοξολογήσατε τὸν Κύριον· ὁ οἶκος
Κύριον οἶκος Ἀαρών, εὐλογήσατε τὸν Κύριον,
Κύριον.

ἱερατικὸς

οἶκος

τοῦ

δοξολογήσατε τὸν Κύριον.

Ἀαρὼν καὶ οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἀαρών, τὸ γένος τὸ ἱερατικόν, δοξολογήσατε
τὸν Κύριον.

134,20 Οἶκος Λευΐ, εὐλογήσατε τὸν 20 Σεῖς οἱ Λευῖται δοξολογήσατε τὸν Κύριον. Οἱ 20 Ὁ οἶκος τοῦ Λευΐ, ἡ φυλὴ ἡ ὑπηρετοῦσα ἐν τῷ ναῷ, δοξολογήσατε
Κύριον· οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον, εὐλαβούμενοι
εὐλογήσατε τὸν Κύριον,

καὶ

φοβούμενοι

τὸν

Κύριον τὸν Κύριον· ὅσοι φοβεῖσθε τὸν Κύριον, δοξολογήσατε τὸν Κύριον.

δοξολογήσατε τὸν Κύριον.

134,21 εὐλογητὸς Κύριος ἐκ Σιών, ὁ 21 Εὐλογημένος καὶ δοξασμένος ἀπὸ τὴν ἁγίαν 21 Ἂς εἶναι δοξασμένος ὁ Κύριος ἀπὸ τὴν Σιών, ὁ ὁποῖος κατοικεῖ ἐν
κατοικῶν Ἱερουσαλήμ.

Σιών ἂς εἶναι ὁ Κύριος, ποὺ κατοικεῖ εἰς τὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν αὐτῇ ἔχει τὸ κέντρον τῆς λατρείας του, ἥτις θὰ
Ἱερουσαλήμ.

διαδοθῇ βαθμηδὸν εἰς ὁλόκληρον τὸν κόσμον.

ΨΑΛΜΟΣ 135ος (ρλε΄)

Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

135,1 Εξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι Δοξολογεῖτε συνεχῶς τὸν Κύριον, διότι εἶναι Δοξολογεῖτε μετὰ βαθείας εὐγνωμοσύνης τὸν Κύριον, διότι εἶναι
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Γιὰ νὰ προστατέψει ὁ Θεὸς τοὺς πρόσφυγες, ὅταν ἐγκαταλείπουν τὰ σπίτια τους καὶ φεύγουν, γιὰ νὰ σωθοῦν ἀπ᾿ τοὺς βαρβάρους.

ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος ἀγαθός, διότι ἀνεξάντλητον καὶ αἰώνιον εἶναι τὸ ἀγαθός, διότι πάντοτε καὶ διαρκῶς ἐλεεῖ καὶ τὸ ἔλεός του μένει εἰς
αὐτοῦ·

ἔλεός του.

τὸν αἰῶνα.

135,2 ἐξομολογεῖσθε τῷ Θεῷ τῶν 2 Δοξολογεῖτε συνεχῶς τὸν Θεόν, τὸν Κύριον εἰς 2 Δοξολογεῖτε τὸν Θεὸν τὸν κατεξουσιάζοντα καὶ καταισχύνοντα
θεῶν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος ὅλους τοὺς Θεοὺς τῆς γῆς, διότι αἰώνιον καὶ τοὺς ψευδοθεοὺς τῶν εἰδώλων, διότι τὸ ἔλεός του εἶναι ἀνεξάντλητον
αὐτοῦ·

ἀνεξάντλητον εἶναι τὸ ἔλεός του.

καὶ διαρκεῖ αἰωνίως.

135,3 ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ τῶν 3 Δοξολογεῖτε συνεχῶς τὸν Κύριον, ὁ ὁποῖος 3 Δοξολογεῖτε τὸν Κύριον, τὸν Δεσπότην καὶ κυρίαρχον πάντων τῶν
κυρίων, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος εἶναι ὁ ἀπόλυτος ἐξουσιαστὴς καὶ κυρίαρχος ἐν τῇ γῇ ἀρχόντων καὶ κυρίων, διότι τὸ ἔλεός του εἶναι ἀνεξάντλητον
αὐτοῦ·

ὅλων

τῶν

ἀρχόντων·

διότι

αἰώνιον

καὶ καὶ διαρκεῖ αἰωνίως.

ἀνεξάντλητον εἶναι τὸ ἔλεός του.
135,4 τῷ ποιήσαντι θαυμάσια μεγάλα 4

Δοξολογεῖτε

αὐτόν,

ὁ

ὁποῖος 4 Δοξολογεῖτε αὐτὸν ὁ ὁποῖος μόνος καὶ ἄνευ βοηθείας ἄλλου τινὸς

μόνῳ, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος ἐπραγματοποίησεν ἔργα θαυμαστὰ μόνος του, ἐποίησε
αὐτοῦ·

θαυμάσια

ἔργα

μεγάλα,

διότι

τὸ

ἔλεός

του

εἶναι

διότι αἰώνιον καὶ ἀνεξάντλητον εἶναι τὸ ἔλεός ἀνεξάντλητον καὶ διαρκεῖ αἰωνίως.
του.

135,5 τῷ ποιήσαντι τοὺς οὐρανοὺς ἐν 5 Αὐτόν, ὁ ὁποῖος ἐδημιούργησε τοὺς οὐρανούς 5 Ὁ ὁποῖος ἐποίησε μετὰ σοφίας ἀνεκφράστου τοὺς οὐρανούς, διότι
συνέσει, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος μὲ
αὐτοῦ·

ἄπειρον

σοφίαν,

διότι

αἰώνιον

καὶ τὸ ἔλεός του εἶναι ἀνεξάντλητον καὶ διαρκεῖ αἰωνίως.

ἀνεξάντλητον εἶναι τὸ ἔλεός του.

135,6 τῷ στερεώσαντι τὴν γῆν ἐπὶ τῶν 6 Ἐστερέωσε τὴν γῆν ἐπάνω εἰς τὰ ὕδατα, διότι 6 Ὁ ὁποῖος ἐστερέωσε τὴν γῆν ἐπάνω εἰς τὰ ὕδατα τῶν κυκλούντων
ὑδάτων, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αἰώνιον καὶ ἀνεξάντλητον εἶναι τὸ ἔλεός τ

αὐτὴν ὠκεανῶν, διότι τὸ ἔλεός του εἶναι ἀνεξάντλητον καὶ διαρκεῖ

αὐτοῦ·

αἰωνίως.

135,7 τῷ ποιήσαντι φῶτα μεγάλα 7 Δοξολογεῖτε αὐτόν, ὁ ὁποῖος μόνος του, χωρὶς 7 Ὁ ὁποῖος μόνος του ἐποίησε φῶτα μεγάλα, φωτίζοντα τὰ
μόνῳ, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος τὴν βοήθειαν κανενός, ἐδημιούργησε τὰ μεγάλα ἠμισφαίρια τῆς γῆς, διότι τὸ ἔλεός του εἶναι ἀνεξάντλητον καὶ
αὐτοῦ·

φῶτα, διότι αἰώνιον καὶ ἀνεξάντλητον εἶναι τὸ διαρκεῖ αἰωνίως.
ἔλεός του.

135,8 τὸν ἥλιον εἰς ἐξουσίαν τῆς 8 Ἐδημιούργησε δηλαδὴ τὸν ἥλιον, διὰ νὰ 8 Ἐποίησε τὸν ἥλιον, διὰ νὰ ἐξουσιάζῃ διὰ τοῦ φωτός του κατὰ τὴν
ἡμέρας, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος ἐξουσιάζῃ κατὰ τὸ διάστημα τῆς ἡμέρας, διότι ἡμέραν, διότι τὸ ἔλεός του εἶναι ἀνεξάντλητον καὶ διαρκεῖ αἰωνίως.
αἰώνιον καὶ ἀνεξάντλητον εἶναι τὸ ἔλεός του.

135,9 Τὴν σελήνην καὶ τοὺς ἀστέρας 9 Ἐδημιούργησε τὴν σελήνην καὶ τοὺς ἀστέρας, 9 Ἐποίησε καὶ τὴν σελήνην καὶ τοὺς ἀστέρας, ἵνα διὰ τοῦ φωτός των
εἰς ἐξουσίαν τῆς νυκτός, ὅτι εἰς τὸ διὰ νὰ ἐξουσιάζουν μὲ τὸ φῶς των κατὰ τὴν ἐξουσιάζουν κατὰ τὴν νύκτα, διότι τὸ ἔλεός του εἶναι ἀνεξάντλητον
αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ·

νύκτα, διότι αἰώνιον καὶ ἀνεξάντλητον εἶναι τὸ καὶ διαρκεῖ αἰωνίως.
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αὐτοῦ.

ἔλεός του.
135,10 τῷ πατάξαντι Αἴγυπτον σὺν 10 Δοξολογεῖτε αὐτόν, ὁ ὁποῖος ἐκτύπησε μὲ 10 Εὐλογεῖτε αὐτόν, ὁ ὁποῖος ἐπάταξε τοὺς Αἰγυπτίους μὲ τὰ
τοῖς πρωτοτόκοις αὐτῶν, ὅτι εἰς τὸν θάνατον τὰ πρωτότοκα τῶν Αἰγυπτίων, διότι πρωτότοκα αὐτῶν, διότι τὸ ἔλεός του εἶναι ἀνεξάντλητον καὶ διαρκεῖ
αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.

αἰώνιον καὶ ἀνεξάντλητον εἶναι τὸ ἔλεός του.

αἰωνίως.

135,11 Καὶ ἐξαγαγόντι τὸν Ἰσραὴλ ἐκ 11 Αὐτόν, ὁ ὁποῖος ἔβγαλεν ἐλεύθερον τὸν 11 Καὶ ἐξήγαγε τὸν λαὸν τοῦ Ἰσραὴλ ἀπὸ τὸ μέσον αὐτῶν, διότι τὸ
μέσου αὐτῶν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἰσραηλιτικὸν λαὸν ἐκ μέσου τῶν Αἰγυπτίων, διότι ἔλεός του εἶναι ἀνεξάντλητον καὶ διαρκεῖ αἰωνίως.
ἔλεος αὐτοῦ,
135,12

ἐν

αἰώνιον καὶ ἀνεξάντλητον εἶναι τὸ ἔλεός του.

χειρὶ

κραταιᾷ

καὶ

ἐν 12 Τοὺς ἠλευθέρωσε μὲ τὴν ἀκατανίκητον 12 Τὸν ἐξήγαγε μὲ χεῖρα ἰσχυρὰν καὶ βραχίονα ὑψηλόν, μὲ δύναμιν

βραχίονι ὑψηλῷ, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ δύναμίν του, μὲ τὸν παντοδύναμον βραχίονα του, ἀκαταγώνιστον
ἔλεος αὐτοῦ·

καὶ

ὑπὲρ

πᾶσαν

ἀντίστασιν

ὑψουμένην

καὶ

διότι αἰώνιον καὶ ἀνεξάντλητον εἶναι τὸ ἔλεός κατασυντρίβουσαν αὐτήν, διότι τὸ ἔλεός του εἶναι ἀνεξάντλητον καὶ
του.

διαρκεῖ αἰωνίως.

135,13 τῷ καταδιελόντι τὴν ἐρυθρὰν 13 Δοξολογεῖτε τὸν Κύριον, ὁ ὁποῖος διῄρεσεν εἰς 13 Ὁ ὁποῖος κατετεμάχισε καὶ διῄρεσεν εἰς δύο τὴν Ἐρυθρὰν
θάλασσαν εἰς διαιρέσεις, ὅτι εἰς τὸν δύο τὴν Ἐρυθρὰν θάλασσαν, διότι αἰώνιον καὶ θάλασσαν, διότι τὸ ἔλεός του εἶναι ἀνεξάντλητον καὶ διαρκεῖ
αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ·

ἀνεξάντλητον εἶναι τὸ ἔλεός του.

αἰωνίως.

135,14 καὶ διαγαγόντι τὸν Ἰσραὴλ διὰ 14 Αὐτόν, ὁ ὁποῖος διεβίβασε διὰ μέσου αὐτῆς τὸν 14 Καὶ ὁ ὁποῖος ἐπέρασε διὰ μέσου αὐτῆς τὸν Ἰσραὴλ ἀφόβως, διότι
μέσου αὐτῆς, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἰσραηλιτικὸν
ἔλεος αὐτοῦ,

λαόν,

διότι

αἰώνιον

καὶ τὸ ἔλεός του εἶναι ἀνεξάντλητον καὶ διαρκεῖ αἰωνίως.

ἀνεξάντλητον εἶναι τὸ ἔλεός του.

135,15 καὶ ἐκτινάξαντι Φαραὼ καὶ τὴν 15 Αὐτόν, ὁ ὁποῖος ἐξετίναξε μὲ ἀπέραντον 15 Καὶ ἐξετίναξε μὲ πᾶσαν εὐκολίαν τὸν Φαραὼ καὶ τὴν
δύναμιν

αὐτοῦ

εἰς

θάλασσαν εὐκολίαν τὸν Φαραὼ καὶ ὅλην τὴν στρατιωτικὴν στρατιωτικήν του δύναμιν εἰς τὴν Ἐρυθρὰν θάλασσαν, διότι τὸ ἔλεός

ἐρυθράν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος ἐκείνου δύναμιν καὶ τοὺς κατεπόντισεν εἰς τὴν του εἶναι ἀνεξάντλητον καὶ διαρκεῖ αἰωνίως.
αὐτοῦ·

Ἐρυθρὰν

Θάλασσαν,

διότι

αἰώνιον

καὶ

ἀνεξάντλητον εἶναι τὸ ἔλεός του.
135,16 τῷ διαγαγόντι τὸν λαὸν αὐτοῦ 16

Αὐτόν,

ὁ

ὁποῖος

καθωδήγησε

καὶ 16 Ὑμνεῖτε τὸν Θεόν, ὁ ὁποῖος ἐπροστάτευσε τὸν λαόν του ἐν τῇ

ἐν τῇ ἐρήμῳ, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἐπροστάτευσε τὸν λαόν του εἰς τὴν ἔρημον, διότι ἐρήμῳ, ὥστε ἄνευ στερήσεως τίνος να διαβῇ αὐτήν, διότι τὸ ἔλεός
135,17

τῷ

αἰώνιον καὶ ἀνεξάντλητον εἶναι τὸ ἔλεός του.
πατάξαντι

του εἶναι ἀνεξάντλητον καὶ διαρκεῖ εἰς τὸν αἰῶνα.

βασιλεῖς 17 Ἐκτύπησε καὶ κατέβαλε βασιλεῖς μεγάλων 17 Ὁ ὁποῖος ἐπάταξε μεγάλους βασιλεῖς, διότι τὸ ἔλεός του εἶναι

μεγάλους, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος περιοχῶν, διότι αἰώνιον καὶ ἀνεξάντλητον εἶναι ἀνεξάντλητον καὶ διαρκεῖ εἰς τὸν αἰῶνα,
αὐτοῦ,
135,18

τὸ ἔλεός του.
καὶ

ἀποκτείναντι

βασιλεῖς 18 Ἐθανάτωσε ἰσχυροὺς βασιλεῖς, διότι αἰώνιον 18 καὶ παρέδωκεν εἰς θάνατον βασιλεῖς ποὺ εἶχον δύναμιν μεγάλην
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ἔλεος αὐτοῦ·

κραταιούς, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος καὶ ἀνεξάντλητον εἶναι τὸ ἔλεός του.

καὶ ἰσχυρὸν κράτος, διότι τὸ ἔλεός του εἶναι ἀνεξάντλητον καὶ

αὐτοῦ,

διαρκεῖ αἰωνίως,

135,19

τὸν

Σηὼν

βασιλέα

τῶν 19 Τὸν Σηὼν βασιλέα τῶν Ἀμορραίων, διότι 19 τὸν Σηὼν βασιλέα τῶν Ἀμορραίων, διότι τὸ ἔλεός του εἶναι

Ἀμορραίων, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ αἰώνιον καὶ ἀνεξάντλητον εἶναι τὸ ἔλεός του.

ἀνεξάντλητον καὶ διαρκεῖ αἰωνίως,

ἔλεος αὐτοῦ,
135,20 καὶ τὸν Ὤγ βασιλέα τῆς 20 Καὶ τὸν Ὤγ βασιλέα τῆς χώρας Βασάν, διότι 20 καὶ τὸν Ὢγ βασιλέα τῆς Βασάν, διότι τὸ ἔλεός του εἶναι
Βασάν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αἰώνιον καὶ ἀνεξάντλητον εἶναι τὸ ἔλεός του.

ἀνεξάντλητον καὶ διαρκεῖ αἰωνίως·

αὐτοῦ,
135,21 καὶ δόντι τὴν γῆν αὐτῶν 21 Αὐτὸς ἔδωκε τὴν χώραν ἐκείνων κληρονομίαν 21 καὶ ὁ ὁποῖος ἔδωκε τὴν χώραν των κληρονομίαν, διότι τὸ ἔλεός του
κληρονομίαν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ καὶ ἰδιοκτησίαν, διότι αἰώνιον καὶ ἀνεξάντλητον εἶναι ἀνεξάντλητον καὶ διαρκεῖ αἰωνίως·
ἔλεος αὐτοῦ,

εἶναι τὸ ἔλεός του.

135,22 κληρονομίαν Ἰσραὴλ δούλῳ 22 Κληρονομίαν εἰς τοὺς δούλους του τοὺς 22 κληρονομίαν εἰς τὸν Ἰσραήλ, τὸν προσφιλῆ του δοῦλον, διότι τὸ
αὐτοῦ, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος Ἰσραηλίτας, διότι αἰώνιον καὶ ἀνεξάντλητον ἔλεός του εἶναι ἀνεξάντλητον καὶ διαρκεῖ αἰωνίως.
αὐτοῦ.

εἶναι τὸ ἔλεός του.

135,23 Ὅτι ἐν τῇ ταπεινώσει ἡμῶν 23 Δοξολογεῖτε τὸν Κύριον, διότι εἰς ὅλας τὰς 23 Ὑμνεῖτε τὸν Θεόν, διότι εἰς πᾶσαν ταπείνωσιν καὶ ἐθνικήν μας
ἐμνήσθη ἡμῶν ὁ Κύριος, ὅτι εἰς τὸν περιστάσεις, κατὰ τὰς ὁποίας εὑρέθημεν ὑπὸ τὸ περιπέτειαν μᾶς ἐνεθυμήθη ὁ Κύριος, διότι τὸ ἔλεός του εἶναι
αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ,

κράτος δεινῶν, θλίψεων καὶ ἐξευτελισμῶν μᾶς ἀνεξάντλητον καὶ διαρκεῖ αἰωνίως,
ἐνεθυμήθη

ὁ

Κύριος.

Διότι

αἰώνιον

καὶ

ἀνεξάντλητον εἶναι τὸ ἔλεός του.
135,24 καὶ ἐλυτρώσατο ἡμᾶς ἐκ τῶν 24 Μᾶς ἐγλύτωσεν ἀπὸ τὰ χέρια τῶν ἐχθρῶν μας, 24 καὶ μᾶς ἠλευθέρωσεν ἀπὸ τοὺς ἐχθρούςμας, διότι τὸ ἔλεός του
ἐχθρῶν ἡμῶν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ διότι αἰώνιον καὶ ἀνεξάντλητον εἶναι τὸ ἔλεός εἶναι ἀνεξάντλητον καὶ διαρκεῖ αἰωνίως.
ἔλεος αὐτοῦ·

του.

135,25 ὁ διδοὺς τροφὴν πᾶσῃ σαρκί, 25 Αὐτὸς δίδει τροφὴν εἰς πᾶσαν σάρκα, εἰς κάθε 25 Αὐτὸς εἶναι ὁ ὁποῖος δίδει τὴν κατάλληλον τροφὴν εἰς πᾶσαν
ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ

τι τὸ ὁποῖον ζῇ, διότι αἰώνιον καὶ ἀνεξάντλητον σάρκα, διότι τὸ ἔλεός του εἶναι ἀνεξάντλητον καὶ διαρκεῖ αἰωνίως.
εἶναι τὸ ἔλεός του.

οὐρανοῦ, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος τοῦ οὐρανοῦ, διότι αἰώνιον καὶ ἀνεξάντλητον εἶναι ἀνεξάντλητον καὶ διαρκεῖ αἰωνίως.
αὐτοῦ.

εἶναι τὸ ἔλεός του.
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135,26 Ἐξομολογεῖσθε τῷ Θεῷ τοῦ 26 Ὑμνεῖτε συνεχῶς καὶ δοξολογεῖτε τὸν Θεὸν 26 Ὑμνεῖτε καὶ δοξολογεῖτε τὸν Θεὸν τοῦ οὐρανοῦ, διότι τὸ ἔλεός του

ΨΑΛΜΟΣ 136ος (ρλστ΄)
Γιὰ νὰ σταθεροποιήσει ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπο, ποὺ ἔχει ἄστατο χαρακτῆρα
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

136,1 Επὶ τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος Εἰς τὰς ὄχθας τῶν ποταμῶν τῆς Βαβυλῶνος ἐκεῖ Επὶ τῶν ποταμῶν τῆς Βαβυλῶνος παρὰ τὰς ὄχθας τοῦ Εὐφράτου, τοῦ
ἐκεῖ ἐκαθίσαμεν καὶ ἐκλαύσαμεν ἐν ἐκαθήσαμεν
τῷ μνησθῆναι ἡμᾶς τῆς Σιών.

δοῦλοι

καὶ

ἐξόριστοι

καὶ Τίγρητος καὶ τῶν παραποτάμων των ἐκαθήσαμεν θλιμμένοι καὶ

ἐκλαύσαμεν ἐνθυμούμενοι τὴν Ἱερουσαλήμ.

ἐκλαύσαμεν, ὅταν ἐνεθυμήθημεν ἡμεῖς οἱ αἰχμάλωτοι τὴν προσφιλῆ
μας Σιών.

136,2 Ἐπὶ ταῖς ἰτέαις ἐν μέσῳ αὐτῆς 2 Εἰς τὰς ἰτέας, ποὺ ὑψώνονται εἰς τὰς ὄχθας τῶν 2 Ἐπὶ τῶν ἰτεῶν, αἵτινες ὑψοῦνται παρὰ τὰς ὄχθας τῶν ποταμῶν ποὺ
ἐκρεμάσαμεν τὰ ὄργανα ἡμῶν·

ποταμῶν,

οἱ

ὁποῖοι

διαρρέουν

τὴν

χώραν, ρέουν ἐν μέσῳ τῆς χώρας ταύτης, ἐκρεμάσαμεν τὰ εἰς τὴν λατρείαν

ἐκρεμάσαμεν θλιμμένοι τὰ μουσικά μας ὄργανα. χρησιμοποιούμενα ὄργανά μας136,3 ὅτι ἐκεῖ ἐπηρώτησαν ἡμᾶς οἱ 3 Καὶ τοῦτο, διότι αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι μᾶς εἶχαν 3 καὶ τοῦτο διότι ἐκεῖ μᾶς ἐζήτησαν αὐτοί, οἱ ὁποῖοι μᾶς ἠχμαλωτισαν,
αἰχμαλωτεύσαντες

ἡμᾶς

λόγους αἰχμαλωτίσει καὶ μεταφέρει εἰς τὴν Βαβυλῶνα, ᾠδὰς διὰ τοῦ στόματος ἒν τῇ ἱερᾷ λατρείᾳ ᾀδομένας, καὶ αὐτοὶ ποὺ μᾶς

ᾠδῶν καὶ οἱ ἀπαγαγόντες ἡμᾶς μᾶς ἐζήτησαν ἐκεῖ νὰ ψάλωμεν τὰ ἱερὰ ᾄσματα. ἀπήγαγον ἀπὸ τὴν πατρίδα μας μᾶς ἐζήτησαν ὕμνον μουσικὸν καὶ
ὕμνον· ᾄσατε ἡμῖν ἐκ τῶν ᾠδῶν Αὐτοὶ ποὺ μᾶς εἶχαν ἀπαγάγει αἰχμαλώτους ἀπὸ ἐναρμόνιον· τραγῳδήσατε πρὸς διασκέδασίν μας, ἔλεγον, ἀπὸ τὰ
Σιών.

τὴν πατρίδα μας, ἐζήτησαν νὰ τοὺς ψάλωμεν ᾄσματα ποὺ ἐψάλλετε, ὅταν ἦσθε εἰς τὴν Σιών.
τοὺς ἱεροὺς ὕμνους καὶ μᾶς ἔλεγαν: Ψάλατε εἰς
ἡμᾶς ἀπὸ τὰ ᾄσματα τῆς πατρίδος σας, τῆς Σιών!

136,4 Πῶς ᾄσωμεν τὴν ᾠδήν Κυρίου 4 Καὶ ἡμεῖς εἴπομεν: Πῶς θὰ ψάλλωμεν τὴν ἱερὰν 4 Πῶς θὰ ψάλω τὴν ἱερὰν ᾠδήν τοῦ Κυρίου, ἥτις μόνον εἰς ἱερὸν χῶρον
ἐπὶ γῆς ἀλλοτρίας;

ᾠδὴν τοῦ Κυρίου εἰς ξένην εἰδωλολατρικὴν πρέπει νὰ ἀκούεται, πῶς θὰ τὴν ψάλω εἰς χώραν ξένην, μολυσμένην
χώραν καὶ θὰ λησμονήσωμεν τὴν πατρίδα μας;

136,5

Ἐὰν

ἐπιλάθωμαι

Ἱερουσαλήμ, ἐπιλησθείη

ὑπὸ τῆς λατρείας ψευδῶν θεῶν;

σου, 5 Ἐὰν σὲ λησμονήσω, ὦ Ἱερουσαλήμ, καὶ θελήσω 5 Ἐὰν ἐγὼ ὁ αἰχμάλωτος εἰς τὴν Βαβυλῶνα Ἰσραηλίτης σὲ λησμονήσω,

ἡ δεξιά νὰ ψάλλω μὲ τὴν συνοδείαν μουσικῶν ὀργάνων, ὦ Ἱερουσαλήμ, εἴθε τότε νὰ λησμονηθῇ ἡ δεξιά μου, ἀποξηραινομένη

μου·

ἐδῶ εἰς τὴν ξένην χώραν, ἂς γίνῃ ἀναίσθητος καὶ ὥστε νὰ μὴ τὴν αἰσθάνωμαι πλέον καὶ νὰ εἶναι ἀνίκανος ὅπως παίζῃ
παράλυτος ἡ δεξιά μου χείρ.

τὰ ἱερὰ ὄργανα.

λάρυγγί μου, ἐὰν μή σου μνησθῶ, ἱερὰς ὠδάς, ἂς κολλήσῃ εἰς τὸν λάρυγγά μου, ἐὰν μου, ὥστε νὰ μὴ εἶναι δυνατὸν νὰ ψάλω, ἂς γίνω βωβός, ἐὰν δὲν
ἐὰν

μὴ

Ἱερουσαλὴμ

προανατάξωμαι
ὡς

ἐν

ἀρχῇ

τὴν δὲν σὲ ἐνθυμηθῶ, ἐὰν δὲν προτάξω σὲ τὴν προτάξω τὴν Ἱερουσαλὴμ ὡς ὑψίστην χαράν μου, καὶ ὡς ἀρχὴν καὶ
τῆς Ἱερουσαλήμ,

ὡς

τὴν

ὑψίστην

χαρὰν

καὶ κολοφῶνα οἱασδήποτε εὐφροσύνης μου.
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136,6 κολληθείη ἡ γλῶσσά μου τῷ 6 Ἡ γλῶσσα μου, ποὺ θὰ τολμήσῃ νὰ ψάλλῃ τὰς 6 Ἐὰν δὲν σὲ ἐνθυμηθῶ, ἂς κολλήσῃ ἡ γλῶσσα μου εἰς τὸν λάρυγγά

εὐφροσύνης μου.

ἀγαλλίασιν τῆς καρδίας μου.

136,7 Μνήσθητι, Κύριε, τῶν υἱῶν 7 Ἐνθυμήσου, Κύριε, καὶ τιμώρησε τοὺς ἐχθρούς 7 Ἐνθυμήσου, Κύριε, καὶ τιμώρησε σὺ τοὺς Ἰδουμαίους, οἵτινες κατὰ
Ἐδὼμ τὴν ἡμέραν Ἱερουσαλὴμ τῶν μας τοὺς Ἰδουμαίους,
λεγόντων·

ἐκκενοῦτε,

οἱ

ὁποῖοι

κατὰ τὴν τὴν ἀποφράδα ἐκείνην ἡμέραν, ποὺ ἐκυριεύθη καὶ κατεστράφη ἡ

ἐκκενοῦτε, τραγικὴν ἐκείνην ἡμέραν, ποὺ κατεστράφη ἡ Ἱερουσαλήμ,

ἕως τῶν θεμελίων αὐτῆς.

ἔλεγον

πρὸς

τοὺς

Βαβυλωνίους

κατακτητάς:

Ἱερουσαλήμ, ἔλεγαν πρὸς τοὺς ἐχθρούς μας· Κατακρημνίζετε καὶ ἀδειάζετε τὸ ἔδαφος τῆς Ἱερουσαλὴμ μέχρι τῶν
Ἀδειάσατέ την, ἀδειάσατε τὴν Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ θεμελίων της.
τοὺς κατοίκους, καταστρέψατέ την ἀπὸ τὰ
θεμέλιά της.

136,8

Θυγάτηρ

ταλαίπωρος.

Βαβυλῶνος
Μακάριος

ἡ 8 Δυστυχία εἰς σέ, ταλαίπωρος καὶ ἀθλία 8 Ταλαίπωρος Βαβυλών· μακάριος εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος θὰ σοῦ
ὃς Βαβυλών, διὰ τὴν ἔπαρσίν σου καὶ τὰς ἀδικίας ἀνταποδώσῃ ὅ,τι μᾶς ἔκαμες, ἀνταμείβων σὲ μὲ τὴν αὐτὴν πληρωμήν,

ἀνταποδώσει σοι τὸ ἀνταπόδομά ποὺ ἔχεις κάμει! Μακάριος θὰ εἶναι ἐκεῖνος, ὁ μὲ τὴν ὁποίαν μᾶς ἐτιμώρησες.
σου, ὁ ἀνταπέδωκας ἡμῖν·

ὁποῖος θὰ σοῦ ἀνταποδῶσῃ ὅ,τι ἔκαμες εἰς ἡμᾶς,
τὰ δεινά, τὰ ὁποῖα ἔπραξες εἰς βάρος μας.

136,9 μακάριος ὃς κρατήσει καὶ 9 Μακάριος θὰ εἶναι ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος θὰ 9 Μακάριος εἶναι ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος θὰ ἁρπάσῃ δυνατὰ εἰς τὰς χεῖρας
ἐδαφιεῖ τὰ νήπιά σου πρὸς τὴν κρατήσῃ εἰς τὰς χεῖρας του τὰ βρέφη σου καὶ θὰ του καὶ θὰ συντρίψῃ τὰ νήπιά σου ἐκσφενδονίζων αὐτὰ ἐπὶ τῶν
πέτραν.

τὰ συντρίψῃ κτυπῶν αὐτὰ εἰς τοὺς βράχους.

πετρῶν.

ΨΑΛΜΟΣ 137ος (ρλζ΄)
Γιὰ νὰ φωτίζει ὁ Θεὸς τοὺς ἄρχοντες τοῦ τόπου, γιὰ νὰ βρίσκουν κατανόηση οἱ ἄνθρωποι στὰ αἰτήματά τους
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

137,1 Εξομολογήσομαί σοι, Κύριε, ἐν Θὰ σὲ δοξολογήσω, Κύριε, διὰ τὰ μεγαλεῖα σου Θὰ σὲ δοξολογήσω, Κύριε, ἐξ ὅλης τῆς καρδίας μου καὶ ἐνώπιον τῶν
ὅλῃ

καρδίᾳ

μου,

καὶ

ἐναντίον καὶ θὰ σὲ εὐχαριστήσω διὰ τὰς εὐεργεσίας σου μὲ κυκλούντων τὸν θρόνον σου ἀγγέλων θὰ ψάλω ὕμνον πρὸς σέ, διότι

ἀγγέλων ψαλῶ σοι, ὅτι ἤκουσας ὅλην μου τὴν καρδιά. Ἐνώπιον τῶν ἁγίων ἤκουσας ὅλους τοὺς λόγους τοὺς ὁποίους προσευχόμενος σοῦ
πάντα τὰ ρήματα τοῦ στόματός μου. ἀγγέλων, οἱ ὁποῖοι περιβάλλουν τὸν θρόνον σου, ἀπηύθυνα διὰ τοῦ στόματός μου.
ἔκαμες δεκτοὺς ὅλους τοὺς λόγους, τοὺς ὁποίους
προσευχόμενος σου ἀπηύθυνα μὲ τὸ στόμα μου.
137,2 Προσκυνήσω πρὸς ναὸν ἅγιόν 2 Θὰ προσκυνήσω μὲ γυρισμένον τὸ πρόσωπόν 2 Θὰ προσκυνήσω ἐστραμμένος ψυχῇ καὶ σώματι πρὸς τὸν ἅγιον ναόν
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θὰ ψάλλω ὕμνον πρὸς σέ, διότι ἤκουσες καὶ

σου καὶ ἐξομολογήσομαι τῷ ὀνόματί μου πρὸς τὸν ναὸν τὸν ἅγιόν σου καὶ θὰ σου καὶ θὰ ἀνυμνήσω εὐγνωμόνως τὸ ὄνομά σου διὰ τὸ ἔλεός σου καὶ
σου ἐπὶ τῷ ἐλέει σου καὶ τῇ ἀλήθείᾳ δοξολογήσω μὲ εὐγνωμοσύνης τὸ Ὄνομά σου διὰ διὰ τὴν φιλαλήθειάν σου, ἡ ὁποία κατεδείχθη ἐν τῇ πιστῇ τηρήσει τῶν
σου, ὅτι ἐμεγάλυνας ἐπὶ πᾶν τὸ τὸ ἔλεός σου καὶ τὴν φιλαλήθειάν σου, ὅπως ὑποσχέσεών σου. Διότι ἀπέδειξας μέγα καὶ θαυμαστόν, παραπάνω
ὄνομά τὸ ἅγιόν σου.

αὐτὴ

κατεδείχθη

εἰς

τὴν

τήρησιν

τῶν ἀπὸ κάθε ἄλλο τὸ ὄνομά σου τὸ ἅγιον.

ὑποσχέσεών σου. Διότι μὲ τὰ καταπληκτικὰ ἔργα
τῆς μεγαλωσύνης σου ἀπέδειξες, ὑπὲρ πᾶν ἄλλο
ὄνομα, θαυμαστὸν τὸ ἅγιον Ὄνομά σου.
137,3 Ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπικαλέσωμαί 3
σε,

ταχὺ

ἐπάκουσόν

Εἰς

ὁποιανδήποτε

ἡμέραν

καὶ

ἄν

σὲ 3 Εἰς οἰανδήποτε ἡμέραν καὶ ἂν σὲ ἐπικαλεσθῶ, ἐπακοῦσόν με ἀμέσως

μου· ἐπικαλεσθῶ, Κύριε, κάμε δεκτὴν ἀμέσως τὴν καὶ ἄνευ ἀργοπορίας· διὰ τῆς δυνάμεώς σου πολλῆς ἐπιμελείας θὰ μὲ

πολυωρήσεις με ἐν ψυχῇ μου δυνάμει προσευχήν μου. Μὲ τὴν ἰδικήν σου δύναμιν, θὰ ἀξιώσῃς, καὶ πολὺ θὰ ἐνθαρρύνῃς τὴν ψυχήν μου.
σου.

μὲ προστατεύσῃς καὶ θὰ μοῦ δώσῃς εἰρηνικὴν καὶ
μακρὰν ζωήν.

137,4

Ἐξομολογησάσθωσάν

σοι, 4 Ἂς σὲ δοξολογήσουν, Κύριε, ὅλοι οἱ βασιλεῖς τῆς 4 Ἂς σὲ ὑμνήσουν, Κύριε, οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ὅλοι, διότι ἤκουσαν ὅλους

Κύριε, πάντες οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, ὅτι γῆς, διότι ἤκουσαν καὶ εἶδαν μὲ τὰ ἴδια των τὰ τοὺς λόγους καὶ τὰς ὑποσχέσεις τοῦ στόματός σου καὶ εἶδον πιστῶς
ἤκουσαν

πάντα

τὰ

στόματός σου.

ρήματα

τοῦ μάτια νὰ ἐκπληρώνωνται ὅλαι αἱ ὑποσχέσεις, πραγματοποιουμένας ταύτας.
ποὺ εἶχες δώσει.

137,5 Καὶ ᾀσάτωσαν ἐν ταῖς ᾠδαῖς 5 Ἂς ψάλουν καὶ αὐτοὶ τὰς ἱερὰς ᾠδὰς τοῦ 5 Καὶ ἂς ψάλουν τὰς ᾠδὰς τοῦ Κυρίου, διότι μεγάλη εἶναι ἡ δόξα τοῦ
Κυρίου,

Κυρίου, διότι μεγάλη εἶναι ἡ δόξα τοῦ Κυρίου.

Κυρίου.

137,6 ὅτι ὑψηλὸς Κύριος καὶ τὰ 6 Διότι ὁ Κύριος εἶναι μέγας καὶ κραταιός· 6 Διότι ὑψηλὸς εἶναι ὁ Κύριος καὶ μολονότι τὸ μεγαλεῖον του εἶναι
ταπεινὰ ἐφορᾷ καὶ τὰ ὑψηλὰ ἀπὸ ἐπιβλέπει εἰς τοὺς ταπεινοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ ἄφθαστον, καταδέχεται ἀπὸ τοῦ ὕψους του μετ’ ἐνδιαφέροντος νὰ
μακρόθεν γινώσκει.

καὶ τοὺς ὑπερηφάνους τοὺς διακρίνει καὶ τοὺς ἐπιβλέπῃ τοὺς ταπεινόφρονας, ἀλλὰ καὶ τοὺς ὑψηλόφρονας διακρίνει
γνωρίζει ἀπὸ μακρὰν ἀκόμη.

ἀπὸ μακράν.

137,7 Ἐὰν πορευθῶ ἐν μέσῳ θλίψεως, 7 Ἐὰν εἰς τὴν πορείαν τῆς ζωῆς μου περιπέσω εἰς 7 Ἐὰν ἐμπέσω καὶ ἀναγκασθῶ νὰ βαδίσω ἐν μέσῳ θλίψεως, θὰ μὲ
ζήσεις με· ἐπ' ὀργὴν ἐχθρῶν μου θλίψεις, σὺ Κύριε, θὰ μὲ σώσῃς ἀπὸ τοὺς διατηρήσῃς σὺ ἐν τῇ ζωῇ· κατὰ τῆς ὀργῆς καὶ τοῦ μίσους τῶν ἐχθρῶν
κινδύνους.

δεξιά σου.

ἐχθρῶν

ὠργισμένων

Ἐναντίον
μου

ἤπλωσες

τῶν μου, ὡς ἐν τῷ παρελθόντι, οὕτω καὶ ἐν τῷ μέλλοντι θὰ ἐξαπλώσῃς
τὰ προστατευτικὰς τὰς χεῖρας σου ἐπ' ἐμοῦ καὶ θὰ μὲ σώσῃ ἡ δεξιά σου.

παντοδύναμα χέρια σου καὶ μὲ ἔσωσεν ἡ
ἀκατανίκητος δεξιά σου.
137,8 Κύριος ἀνταποδώσει ὑπὲρ ἐμοῦ. 8 Ὁ Κύριος εἶναι πάντοτε ὁ ὑπερασπιστής μου 8 Ὁ Κύριος θὰ μὲ ὑπερασπίσῃ καὶ θὰ ἀνταποδώσῃ εἰς τοὺς ἐχθρούς
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ἐξέτεινας χεῖράς σου, καὶ ἔσωσέ με ἡ θανασίμους

Κύριε, τὸ ἔλεός σου εἰς τὸν αἰῶνα, τὰ καὶ αὐτὸς θὰ ἀνταποδώσῃ τὴν δικαίαν τιμωρίαν μου τὴν πρέπουσαν τιμωρίαν, ἀναλαμβάνουν τὴν προστασίαν μου·
ἔργα τῶν χειρῶν σου μὴ παρίδῃς.

ὑπὲρ ἐμοῦ ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν μου. Κύριε τὸ Κύριε, τὸ ἔλεός σου εἶναι ἀνεξάντλητον καὶ διαμένει εἰς τὸν αἰῶνα. Μὴ
ἐλεός σου εἶναι αἰώνιον. Μὴ ἀδιαφορήσῃς διὰ τὰ παρίδῃς καὶ μὴ καταφρονήσῃς τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου, ἀλλὰ χάρισε
ἔργα τῶν χειρῶν σου.

τὴν σωτηρίαν εἰς ὅλους.

ΨΑΛΜΟΣ 138ος (ρλη΄)
Γιὰ νὰ πάψει ὁ διάβολος νὰ πειράζει τοὺς εὐαίσθητους ἀνθρώπους μὲ βλάσφημους λογισμούς
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

138,1 Κύριε, ἐδοκίμασάς με, καὶ ἔγνως Κύριε, μὲ ἐδοκίμασες, μὲ ἐγνώρισες καὶ ἔμαθες Κύριε, μὲ ἐδοκίμασας καὶ κατεμέτρησας τὰ βάθη τῆς ψυχῆς μου καὶ
με·

ποιὸς εἶμαι

ἐγνώρισας τί εἶμαι,

138,2 σὺ ἔγνως τὴν καθέδραν μου καὶ 2 Σὺ μὲ ἐγνώρισες καλὰ καὶ ὅταν ἀναπαύωμαι 2 σὺ μὲ ἐγνώρισας καλὰ καὶ ὅταν κάθημαι καὶ ὅταν ἐγείρωμαι,
τὴν ἔγερσίν μου, σὺ συνῆκας τοὺς καὶ ὅταν ἐγείρωμαι. Ὅλη ἡ πορεία τῆς ζωῆς μου εἰξεύρεις καλὰ ὅλας τὰς κινήσεις μου καὶ ὁλόκληρον τὸν βίον μου.
διαλογισμούς μου ἀπὸ μακρόθεν·

κατὰ τὴν ἡμέραν καὶ κατὰ τὴν νύκτα σου εἶναι Σὺ κατανοεῖς τοὺς διαλογισμούς μου ἀπὸ μακρὰν καὶ πολὺ πρὶν
γνωστή. Σὺ κατανοεῖς καλῶς τοὺς διαλογισμούς οὖτοι συλληφθοῦν εἰς τὸν νοῦν μου.
μου ἀπὸ μακράν, πρὶν ἀκόμη συλληφθοῦν εἰς
τὴν διάνοιάν μου.

138,3 τὴν τρίβον μου καὶ τὴν σχοῖνόν 3 Ὁλόκληρον τὸν δρόμον τῆς ζωῆς μου, ὅσον 3 Τὸν δρόμον μου καὶ πᾶσαν τὴν ἔκτασιν καὶ τὸ μέτρον τῆς ζωῆς μου,
μου ἐξιχνίασας καὶ πάσας τὰς ὁδούς διήνυσα μέχρι σήμερα καὶ ὅσος ὑπολείπεται σὺ τὰ παρηκολούθησες καὶ τὰ ἐγνώρισες ἐπακριβῶς, τὸν δημόσιον
μου προεῖδες,

ἀκόμη

σὺ

τὸν

παραμικροτέρων

γνωρίζεις

μέχρι

λεπτομερειῶν.

καὶ
Ὅλας

τῶν καὶ τὸν ἰδιωτικόν μου βίον καὶ ὅλας τὰς ὁδούς μου, πᾶσαν ἐν γένει
τὰς τὴν φανερὰν καὶ μυστικὴν διαγωγήν μου προεῖδες.

πορείας μου ἐκ τῶν προτέρων γνωρίζεις, Κύριε.
138,4 ὅτι οὐκ ἔστι δόλος ἐν γλώσσῃ 4 Καὶ γνωρίζεις, ὅτι δὲν ὑπάρχει δολιότης εἰς τὴν 4 Ἐγνώρισες ὅτι δὲν ὑπάρχει δόλος εἰς τὴν γλῶσσάν μου, ἀλλὰ λαλεῖ
μου.

γλῶσσαν μου.

αὕτη ὅ,τι ἔχω καὶ εἰς τὴν καρδίαν μου.

138,5 Ἰδού, Κύριε, σὺ ἔγνως πάντα, τὸ 5 Ἰδού, Κύριε, σὺ ὡς παντογνώστης ἐγνώρισες 5 Ἰδού, Κύριε, σὺ ἐγνώρισας ὅλα, τὰ πρόσφατα καὶ τὰ παλαιὰ
καὶ ἔθηκας ἐπ' ἐμὲ τὴν χεῖρά σου.

καὶ μὲ ἔθεσες κάτω ἀπὸ τὸ προστατευτικόν σου μὲ ἔπλασας καὶ ἔθεσας τὴν προνοητικὴν καὶ ἐξουσιαστικήν σου
χέρι.

χεῖρα ἐπ' ἐμοῦ.

138,6 Ἐθαυμαστώθη ἡ γνῶσίς σου ἐξ 6 Γεμᾶτος θαυμασμὸν μένω ἐμπρὸς εἰς τὴν 6 Μοῦ κινεῖ τὸν θαυμασμὸν ἡ γνῶσις, τὴν ὁποίαν περὶ ἐμοῦ ἔχεις·
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ἔσχατα καὶ τὰ ἀρχαῖα· σὺ ἔπλασάς με ὅλα, τὰ πρόσφατα καὶ τὰ ἀρχαῖα. Σὺ μὲ ἔπλασες ἐγνώρισας καὶ τὰ τῆς γεροντικῆς μου ἡλικίας καὶ τὰ τῆς νεανικῆς· σὺ

ἐμοῦ· ἐκραταιώθη, οὐ μὴ δύνωμαι ἀκριβεστάτην γνῶσιν, τὴν ὁποίαν ἔχεις περὶ εἶναι κραταιὰ καὶ ἀσυγκρίτως ἰσχυροτέρα τῶν ἀσθενῶν διανοητικῶν
πρὸς αὐτήν.

ἐμοῦ. Εἶναι ἄφθαστος καὶ ἀσύγκριτος, ἀδύνατον μου δυνάμεων· δὲν δύναμαι νὰ τὴν συλλάβω. Συντρίβομαι πρὸ
νὰ τὴν συλλάβω μὲ τὰς ἀσθενεῖς διανοητικὰς αὐτῆς.
δυνάμεις μου.

138,7

Ποῦ

πορευθῶ

πνεύματός

σου

καὶ

ἀπὸ

τοῦ 7 Ποῦ εἶναι δυνατὸν νὰ πορευθῶ, ὥστε νὰ εἶμαι 7 Ποῦ νὰ ὑπάγω, ὥστε νὰ εἶμαι μακρὰν ἀπὸ τὸ πνεῦμά σου, καὶ ποῦ

ἀπὸ

τοῦ μακρὰν ἀπὸ τὸ Πνεῦμα σου; Καὶ ποῦ νὰ νὰ φύγω ὥστε νὰ μὴ παρακολουθοῦμαι ἀπὸ τὸ πρόσωπόν σου;

προσώπου σου ποῦ φύγω;

καταφύγω, ὥστε νὰ μὴ εὑρίσκωμαι κάτω ἀπὸ τὸ
ἰδικόν σου βλέμμα;

138,8 Ἐὰν ἀναβῶ εἰς τὸν οὐρανόν, σὺ 8 Ἐὰν ἀναβῶ εἰς τὸν οὐρανόν, σὺ ὑπάρχεις ἐκεῖ. 8 Ἐὰν ἀναβῶ εἰς τὸν οὐρανόν, σὺ εἶσαι ἐκεῖ· ἐὰν ἀποθάνω καὶ
ἐκεῖ εἶ, ἐὰν καταβῶ εἰς τὸν ᾅδην, Ἐὰν καταβῶ εἰς τὸν ᾅδην, σὺ παρευρίσκεσαι ἐκεῖ. καταβῶ εἰς τὸν Ἅδην, ἡ παρουσία σου καὶ ἐκεῖ ἐκτείνεται.
πάρει·
138,9 ἐὰν ἀναλάβοιμι τὰς πτέρυγάς 9

Ἐὰν

ἀποκτήσω

πτέρυγας

καὶ

κατὰ

τὰ 9 Ἐὰν ἤθελον γίνει πτερωτὸς καὶ ἔπαιρνα ἐπάνω μου ἰδικά μου

μου κατ' ὄρθρον καὶ κατασκηνώσω χαράματα μὲ αὐτὰς πετάξω πρὶν ἀνατείλῃ ὁ πτερὰ ἐκεῖ, ὅπου ἀνατέλλει κατὰ τὰ βαθειὰ ἐξημερώματα ὁ ἥλιος
εἰς τὰ ἔσχατα τῆς θαλάσσης,

ἥλιος, καὶ κατασκηνώσω εἰς τὰ ἄκρα τῆς ξηρᾶς (Κατὰ τὸ ἑβραϊκόν: Ἐὰν ἀναλάβω τὰς πτέρυγας τοῦ ὄρθρου = Ἐὰν μὲ
καὶ τῆς θαλάσσης, ἐκεῖ ὅπου δύει ὁ ἥλιος, ἐκεῖ σὺ φωτὸς ταχύτητα), καὶ κατασκηνώσω εἰς τὰς ἐσχατιὰς τῆς θαλάσσης
ὑπάρχεις.

ὅπου γίνεται ἡ δύσις, καὶ πετάξω λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἀνατολὴν ἕως τὴν
δύσιν,

138,10 καὶ γὰρ ἐκεῖ ἡ χείρ σου 10 Καὶ τὸ στοργικό σου χέρι θὰ μὲ καθοδηγήσῃ 10 ἀλλὰ καὶ ἐκεῖ ἡ χείρ σου θὰ μὲ ὁδηγήσῃ καὶ θὰ μὲ κρατῇ σφιγκτὰ
ὁδηγήσει με, καὶ καθέξει με ἡ δεξιά καὶ ἡ παντοδύναμος δεξιά σου θὰ μὲ κρατήσῃ ἡ δεξιά σου.
σου.
138,11

καὶ θὰ μὲ ὑποστηρίξῃ.
Καὶ

εἶπα·

ἄρα

σκότος 11 Ἐὰν εἴπω· ἂς ἔλθῃ λοιπὸν σκοτάδι νὰ μὲ 11 Καὶ ἐὰν καθ’ ὑπόθεσιν εἴπω· ἂς ἔλθῃ λοιπὸν τὸ σκότος νὰ μὲ

καταπατήσει με, καὶ νύξ φωτισμὸς ἐν περιβάλῃ ἀπὸ ὅλα τὰ σημεῖα καὶ νὰ μὲ σκεπάσῃ καταπατήσῃ καὶ νὰ μὲ σκεπάσῃ, καὶ ἡ νὺξ ἂς καταλάβῃ θέσιν φωτὸς
τῇ τροφῇ μου·

καὶ ἡ σκοτεινὴ νύξ ἂς ὑποκαταστήσῃ τὸν καὶ τὸ σκότος της ἂς μείνῃ ἀντὶ φωτισμοῦ κατὰ τὴν ἐντρύφησίν μου,
φωτισμὸν

τῆς

ἡμέρας,

ὥστε

νὰ

διέρχωμαι ὥστε ὑπὸ τὰ σκότη νὰ τρυφήσω ἀθέατος.

ἀθέατος ἐν τρυφῇ τὰς ὥρας τῆς ζωῆς μου, θὰ
138,12 ὅτι σκότος οὐ σκοτισθήσεται 12 Διότι τὸ σκότος δὲν εἶναι διὰ σὲ σκοτάδι, καὶ ἡ 12 Πόσον θὰ πλανηθῶ! Διότι τὸ σκότος δὲν θὰ σκοτισθῇ καὶ δὲν θὰ
ἀπὸ

σοῦ,

καὶ

νύξ

ὡς

ἡμέρα νύκτα εἶναι ἐνώπιόν σου φωτισμένη, ὅπως ἡ μείνῃ ἀθέατον καὶ ἀφώτιστον ἀπὸ σέ, καὶ ἡ νὺξ τῆς τρυφῆς καὶ τῶν

φωτισθήσεται· ὡς τὸ σκότος αὐτῆς, ἡμέρα. Τὸ σκότος τῆς νυκτὸς εἶναι ὅπως τὸ φῶς ὀργίων μου θὰ εἶναι φωτισμένη ἐνώπιόν σου ὡς ἡμέρα. Ὅπως εἶναι
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πλανηθῶ.

οὕτως καὶ τὸ φῶς αὐτῆς.

τῆς ἡμέρας. Ὅλα ὁλόφωτα καὶ καθαρὰ εἶναι τὸ σκότος τῆς νυκτός, οὕτως εἶναι καὶ τὸ φῶς τῆς ἡμέρας. Διότι καὶ τὸ
ἐνώπιόν σου.

σκότος τῆς νυκτὸς εἶναι φανερὸν ἐνώπιόν σου, ὡς νὰ φωτίζεται
λαμπρῶς ὑπὸ φωτός.

138,13 Ὅτι σὺ ἐκτήσω τοὺς νεφρούς 13 Διότι σύ, Κύριε, ἔχεις ὡς κτῆμά σου καὶ 13 Διότι σύ, Κύριε, ἐδημιούργησας καὶ γνωρίζεις ὡς κτῆμα σου τοὺς
μου,

Κύριε,

ἀντελάβου

μου

ἐκ γνωρίζεις πολὺ καλὰ τοὺς νεφρούς μου, ὅλον νεφρούς μου, τὸ ἐσωτερικὸν τοῦτο κέντρον τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ

γαστρὸς μητρός μου.

δηλαδὴ τὸν ἐσωτερικόν μου κόσμον. Σὺ μὲ συναισθημάτων μου. Κύριε, μὲ ἀνέλαβες ὑπὸ τὴν προστασίαν σου
ἀνέλαβες ὑπὸ τὴν προστασίαν σου ἀπὸ τότε, ποὺ ἀφ’ ὅτου ἀκόμη ἤμην εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρός μου.
ἥμην ἔμβρυον εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρός μου.

138,14

Ἐξομολογήσομαί

σοι,

ὅτι 14 Θὰ σὲ δοξολογῶ, λοιπόν, μὲ εὐγνωμοσύνην, 14 Θὰ σὲ δοξολογήσω καὶ θὰ σὲ εὐχαριστήσω εὐγνωμόνως, διότι

φοβερῶς ἐθαυμαστώθης· θαυμάσια διότι

καὶ

εἰς

αὐτὸ

τὸ

σημεῖον

ἐδείχθης ἐδείχθης θαυμαστὸς μέχρι σημείου προκαλοῦντος κατάπληξιν καὶ

τὰ ἔργα σου, καὶ ἡ ψυχή μου γινώσκει ἀξιοθαύμαστος, ὥστε νὰ προκαλῇς κατάπληξιν φόβον. Θαυμάσια τὰ ἔργα σου καὶ ἡ ψυχή μου γνωρίζει τοῦτο πολὺ
σφόδρα.

καὶ φόβον. Θαυμαστὰ εἶναι τὰ ἔργα σου, Κύριε, καλὰ ἐξ ἰδίας πείρας.
καὶ ἐγὼ τὰ γνωρίζω καλά, πάρα πολὺ καλὰ ἀπὸ
προσωπικήν μου πεῖραν.

138,15 Οὐκ ἐκρύβη τὸ ὀστοῦν μου ἀπὸ 15 Δὲν ἔμεινε κρυπτὸς καὶ ἄγνωστος εἰς σὲ ὁ 15 Δὲν ἐκρύβη ἀπὸ σὲ ὁ ὀστέϊνος σκελετός μου, ὅταν ἤρχισε νὰ
σοῦ, ὃ ἐποίησας ἐν κρυφῇ, καὶ ἡ σχηματισμὸς

τῶν

ὀστέων

μου,

τὰ

ὁποῖα διαμορφοῦται ἐν τῇ κοιλίᾳ τῆς μητρός μου καὶ τὸν ὁποῖον ἐποίησας

ὑπόστασίς μου ἐν τοῖς κατωτάτοις διεμορφώνοντο ἀφανῶς εἰς τὴν κοιλίαν τῆς ἀφανῶς, μακρὰν ἀπὸ κάθε ἀνθρώπινον ὀφθαλμόν. Οὔτε ὑπῆρξεν
τῆς γῆς·

μητρός μου. Δὲν ἔμεινεν ἄγνωστος καὶ ἀφανὴς ἀφανὴς εἰς σὲ ἡ πρώτη σύστασις καὶ ὑπόστασίς μου, ὅταν
εἰς σὲ ἡ ἀρχική μου ὑπόστασις, ὅταν ἐν τῇ κοιλίᾳ ἐγκυμονεῖτο ἐν τῷ σκότει τῆς μητρικῆς κοιλίας ὡς εἰς τὰ κατώτατα
τῆς μητρός μου, ὡς εἰς τὰ κατώτατα τῆς γῆς τῆς γῆς θαμμένη καὶ ἀποκεκρυμμένη.
διεμορφώνετο.

138,16 τὸ ἀκατέργαστόν μου εἶδον οἱ 16 Τὸ ἄπλαστον καὶ ἀδιαμόρφωτον εἰς τὴν 16 Τὴν ἀκατέργαστον καὶ ἀδιαμόρφωτον ἐν τῇ κοιλίᾳ τῆς μητρός μου
ὀφθαλμοί σου, καὶ ἐπὶ τὸ βιβλίον σου κοιλίαν τῆς μητρός μου ἔμβρυον, τὸ εἶδαν οἱ οὐσίαν μου καὶ τί θὰ ἀπέβαινον ἀπὸ τῆς ἀσχηματίστου ἐκείνης
πάντες

γραφήσονται·

ἡμέρας ὀφθαλμοί σου καὶ εἰς τὸ βιβλίον σου εἶναι καταστάσεώς μου, τὸ εἶδόν οἱ ὀφθαλμοί σου καὶ τὸ προεγνώρισας

πλασθήσονται καὶ οὐθεὶς ἐν αὐτοῖς.

γραμμένοι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Ὑπὸ τὸ ἰδικόν σου λεπτομερῶς, καὶ εἰς τὸ βιβλίον σου εἶναι ὅλοι γραμμένοι προτοῦ νὰ
βλέμμα θὰ διαπλασθοῦν ἡμέραν μὲ τὴν ἡμέραν γεννηθοῦν· θὰ πλασθοῦν οὗτοι καὶ θὰ αὐξηθοῦν βαθμηδόν, ἡμέραν
ἀπὸ αὐτοὺς δὲν θὰ ἀγνοηθῇ ἀπὸ σέ.

τούτους πλήρως προτοῦ νὰ ὑπάρξῃ εἰς τὴν ζωὴν κανεὶς ἐξ αὐτῶν.

138,17 Ἐμοὶ δὲ λίαν ἐτιμήθησαν οἱ 17 Πολύτιμοι μοῦ εἶναι οἱ φίλοι σου, ὦ Θεέ. Ἡ 17 Ἀπὸ ἐμὲ δὲ μεγάλως ἐτιμήθησαν οἱ φίλοι σου, ὦ Θεέ, καὶ αἱ ἀρχαὶ
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ὡς ἔμβρυα καὶ θὰ μεγαλώσουν, καὶ οὔτε ἔνας μὲ τὴν ἡμέραν, ὅταν θὰ ἴδουν τὸ φῶς αὐτῆς, ἀλλὰ σὺ γνωρίζεις

φίλοι

σου,

ὁ

Θεός,

ἐκραταιώθησαν αἱ ἀρχαὶ αὐτῶν·

λίαν ἀρχὴ καὶ ἡ πορεία τῆς ζωῆς των καὶ ἐν γένει ἡ τῆς καταβολῆς καὶ τῆς ὑπάρξεώς των καὶ ἐν γένει ἡ δύναμις καὶ
δύναμίς των, κάτω ἀπὸ τὸ προστατευτικό σου ἐπιρροή των ὑπὸ τὴν χεῖρα τῆς προστασίας σου ὑπῆρξαν ἐξόχως
χέρι, ὑπῆρξαν ἐξόχως ἰσχυραὶ καὶ σταθεροί.

δυναταὶ καὶ ἀδιάσειστοι. (Κατὰ τὸ ἑβραϊκόν:17 Πόσον αἱ βουλαί σου
ἐξετιμήθησαν παρ’ ἐμοῦ! Πόσον τὸ σύνολον αὐτῶν εἶναι μέγα καὶ
ἀναρίθμητον!18 Ἐὰν ἀποπειραθῶ νὰ τὰς ἀριθμήσω, ὑπερβαίνουν
τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης).

138,18 ἐξαριθμήσομαι αὐτούς, καὶ 18 Προσπαθῶ νὰ τοὺς καταμετρήσω, ἀλλὰ ἔχουν 18 Προσπαθῶ νὰ τοὺς μετρήσω, ἀλλ’ ἔχουν πληθυνθῇ περισσότερον
ὑπὲρ

ἄμμον

πληθυνθήσονται· πληθυνθῆ καὶ αὐξηθῆ περισσότερον ἀπὸ τὴν ἀπὸ τὴν ἄμμον. Κατακλίνομαι καὶ κοιμῶμαι κατὰ τὴν νύκτα

ἐξηγέρθην καὶ ἔτι εἰμὶ μετὰ σοῦ.

ἄμμον. Κοιμᾶμαι μὲ τὰς ἱερὰς αὐτὰς σκέψεις τῶν ἀπερροφημένος ἀπὸ τὴν μελέτην τῶν θαυμαστῶν ποιημάτων σου.
θαυμασίων σου. Σηκώνομαι τὸ πρωῒ καὶ πάλιν Σηκώνομαι τὴν πρωΐαν καὶ ἀκόμη εἶμαι μαζί σου γεραίρων τὰ ἔργα
εἶμαι μαζῆ σου, ἔχων εἰς σὲ νοῦν καὶ καρδίαν σου.
ἐστραμμένα.

138,19 Ἐὰν ἀποκτείνῃς ἁμαρτωλούς, 19

Ἐὰν

ἐθανάτωνες

τοὺς

ἀσεβεῖς

καὶ 19 Ἐὰν παρέδιδες εἰς θάνατον τοὺς ἁμαρτωλούς, ὦ Θεέ, ὁποῖον

ὁ Θεός, ἄνδρες αἱμάτων, ἐκκλίνατε ἀμετανοήτους ἁμαρτωλούς, ἔργον δικαιοσύνης δίκαιον ἔργον θὰ ἐπετέλεις! Ἄνθρωποι αἱμοβόροι καὶ αἰμοδιψεῖς,
ἀπ' ἐμοῦ,

θὰ ἔπραττες, Κύριε. Ἄνδρες ἀσεβεῖς, ἄνδρες φύγετε μακρὰν ἀπὸ ἐμέ.
αἱμοβόροι, ἀπομακρυνθῆτε καὶ φύγετε ἀπὸ
κοντά μου.

138,20

ὅτι

διαλογισμούς·

ἐρισταί

ἐστε

λήψονται

ματαιότητα τὰς πόλεις σου.

εἰς 20 Διότι εἶσθε ἐριστικοὶ καὶ πάντοτε σκέπτεσθε 20 Διότι διαρκῶς εἶσθε φιλόνεικοι καὶ διαλογίζεσθε ἔριδας καὶ μάχας·
εἰς φιλονεικίας καὶ μάχας. Ματαίως θὰ καταλάβουν ματαίως θὰ καταλάβουν τὰς πόλεις, αἱ ὁποῖαι σὲ ἀναγνωρίζουν
τὰς ἰδικάς σου πόλεις, Κύριε, διότι ἀπὸ αὐτὰς θὰ κυριάρχην των, διότι πολὺ ταχέως θὰ ἐκδιωχθοῦν ἐξ αὐτῶν.
ἐκδιωχθοῦν μὲ τὴν ἰδικήν σου δύναμιν.

138,21 οὐχὶ τοὺς μισοῦντάς σε, Κύριε, 21 Ἐγώ, Κύριε, δὲν ἐμίσησα αὐτοὺς τοὺς ἀσεβεῖς, 21 Δὲν ἐμίσησα, Κύριε, αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι σὲ μισοῦν, καὶ ἐκ τοῦ ζήλου
ἐμίσησα καὶ ἐπὶ τοὺς ἐχθρούς σου οἱ ὁποῖοι σὲ μισοῦν καὶ δὲν ἔλυωσα ὡσὰν κερὶ ἐξ μου δὲν ἐλυωσα ὡς κηρὸς λόγῳ τῆς πρὸς τοὺς ἐχθρούς σου
ἐξετηκόμην;

αἰτίας τῆς ἀηδίας καὶ ἀποστροφῆς μου πρὸς τοὺς ἀποστροφῆς μου;
ἐχθρούς σου;

εἰς ἐχθροὺς ἐγένοντό μοι.

ἐμίσησα καὶ ἐκεῖνοι ἔγιναν ἐχθροί μου.

μου ἐμίσουν αὐτοὺς καὶ μετεβλήθησαν εἰς ἐχθρούς μου.

138,23 Δοκίμασόν με, ὁ Θεός, καὶ 23 Δοκίμασέ με, Κύριε, καὶ μάθε καλὰ τὴν καρδιά 23 Δοκίμασόν με καὶ ἐρεύνησόν με καλῶς, ὦ Θεέ μου, καὶ γνώρισε
γνῶθι τὴν καρδίαν μου, ἔτασόν με μου. Ἐξέτασε καὶ μάθε τὸν τρόπον τῆς ζωῆς μου. τὴν καρδίαν μου· ἐξέτασόν με καὶ γνώρισε τὰς ὁδοὺς καὶ τὸν τρόπον
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138,22 Τέλειον μῖσος ἐμίσουν αὐτούς, 22 Μὲ ὅλην μου τὴν καρδιὰ καὶ τὴν ψυχὴν τοὺς 22 Τέλειον μῖσος ἐξ ὅλης τῆς καρδίας μου καὶ ἐξ ὅλης τῆς δυνάμεώς

καὶ γνῶθι τὰς τρίβους μου.

τῆς συμπεριφορᾶς καὶ πολιτείας μου.

138,24 Καὶ ἴδε εἰ ὁδὸς ἀνομίας ἐν ἐμοί, 24 Καὶ ἴδε ἂν ὑπάρχῃ ὁδὸς παρανομίας εἰς ἐμέ. 24 Καὶ ἴδε, ἐὰν ὑπάρχῃ ὁδὸς ἀνομίας εἰς ἐμὲ καὶ ἐὰν δὲν ἐπολιτεύθην
καὶ ὁδήγησόν με ἐν ὁδῷ αἰωνίᾳ.

Ἐάν, δηλαδή, δὲν ἔζησα, ὅπως σὺ θέλεις. ἐν ἀγαθῇ πάντοτε συνειδήσει. Καὶ ἀποβλέπων εἰς τὰς ἀγαθὰς
Ὁδήγησέ με, Κύριε, μέχρι τέλους εἰς τὴν ὁδὸν τῆς προθέσεις μου ὁδήγησόν με εἰς τὴν ὁδόν, ἡ ὁποία θὰ μὲ φέρῃ εἰς τὴν
αἰωνιότητας.

αἰωνίαν ζωήν.

ΨΑΛΜΟΣ 139ος (ρλθ΄)
Γιὰ νὰ ἡμερέψει ὁ Θεὸς τὸν δύστροπο οἰκογενειάρχη, ποὺ ταλαιπωρεῖ ὁλόκληρη τὴν οἰκογένεια.
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

139,1 Ἐξελοῦ με, Κύριε, ἐξ ἀνθρώπου Γλύτωσέ με, Κύριε, ἀπὸ πονηρὸν ἄνθρωπον· ἀπὸ Γλύτωσέ με, Κύριε, ἀπὸ κάθε ἄνθρωπον πονηρόν, ἀπὸ κάθε
πονηροῦ, ἀπὸ ἀνδρὸς ἀδίκου ρῦσαί ἄδικον ἄνθρωπον σῶσε με.

ἄνθρωπον ἄδικον σῶσόν με·

με,
139,3 οἵτινες ἐλογίσαντο ἀδικίαν ἐν 3 Αὐτοὶ συνεχῶς σκέπτονται ἀπὸ μέσα των καὶ 3 ἀπὸ αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι μέσα εἰς τὰς καρδίας των σκέπτονται μόνον
καρδίᾳ,

ὅλην

τὴν

ἡμέραν καταστρώνουν σχέδια νὰ μὲ ἀδικήσουν. Ὅλην πῶς νὰ κάμνουν τὴν ἀδικίαν, καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν ἀναζητοῦν

παρετάσσοντο πολέμους·

τὴν

ἡμέραν

προετοιμάζονται

ἀφορμὰς δι' ἔριδας καὶ μάχας.

καὶ

ζητοῦν ἀφορμὰς συγκρούσεων καὶ ἐρίδων καὶ γίνονται προκλητικοὶ σὰν νὰ
παρατάσσωνται εἰς πολέμους.

139,4 ἠκόνησαν γλῶσσαν αὐτῶν ὡσεὶ 4 Ἐτρόχισαν τὴν συκοφαντικήν των γλῶσσαν, 4 Ἐτρόχισαν τὴν συκοφαντικὴν γλῶσσαν των καὶ κατέστησαν αὐτὴν
ὄφεως, ἰὸς ἀσπίδων ὑπὸ τὰ χείλη τὴν ἔκαμαν ὡσὰν τοῦ φιδιοῦ. Δηλητήριον ὀχιᾶς διὰ τῆς συκοφαντίας ὁμοίαν πρὸς τὴν γλῶσσαν ὄφεως, δηλητήριον
αὐτῶν. (διάψαλμα)

ὑπάρχει κάτω ἀπὸ τὰ χείλη των.

ἐχιδνῶν καὶ ἀσπίδων ὑπάρχει κάτω ἀπὸ τὰ συκοφαντικὰ χείλη των.

139,5 Φυλάξόν με, Κύριε, ἐκ χειρὸς 5 Φύλαξέ με, Κύριε, ἀπὸ τὸ χέρι ἁμαρτωλοῦ 5 Φύλαξέ με, Κύριε, ἀπὸ τὴν χεῖρα κάθε ἁμαρτωλοῦ καὶ συκοφάντου,
ἁμαρτωλοῦ, ἀπὸ ἀνθρώπων ἀδίκων ἀνθρώπου. Γλύτωσέ με ἀπὸ ἀδίκους ἀνθρώπους, γλύτωσέ με ἀπὸ ἀνθρώπους ἀδίκους καὶ ἐκβιαστάς, οἱ ὁποῖοι
ἐξελοῦ με, οἵτινες διελογίσαντο τοῦ οἱ ὁποῖοι ἐσκέφθησαν νὰ μὲ ἀνατρέψουν καὶ ἐσχεδίασαν μὲ τὸν νοῦν τους, πῶς δι' ἐνέδρας νὰ μὲ ἀνατρέψουν καὶ
ὑποσκελίσαι τὰ διαβήματά μου·

καταπατήσουν εἰς τὸ ἔδαφος.

νὰ μοῦ προκαλέσουν πτῶσιν κατὰ τὴν ἀμέριμνον καὶ ἀνύποπτον
πορείαν μου.

μοι καὶ σχοινία διέτειναν, παγίδας κρυφὰ παγίδα. Ἤπλωσαν, ὡσὰν σχοινία, τὰ παγίδα διὰ νὰ μὲ συλλάβουν καὶ ἤπλωσαν ὡς ἄλλα σχοινία καὶ δίκτυα
τοῖς

ποσί

μου,

ἐχόμενα

τρίβου δίκτυα τῆς δολιότητός των, διὰ νὰ παγιδεύσουν δολίας ἐπιβουλὰς διὰ νὰ παγιδεύσουν τοὺς πόδας μου καὶ ἐμπλέξουν

σκάνδαλα ἔθεντό μοι. (διάψαλμα).

τὰ πόδια μου. Καὶ πλησίον εἰς τὸν δρόμον, ἀπὸ τούτους εἰς αὐτάς, κατὰ μῆκος τοῦ δρόμου, ποὺ θὰ διέβαινον, ἔθεσαν
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139,6 ἔκρυψαν ὑπερήφανοι παγίδα 6 Ἐγωϊσταὶ καὶ ἰδιοτελεῖς ἄνθρωποι μοῦ ἔστησαν 6 Οἱ περιφρονοῦντες τοὺς πάντας ὑπερήφανοι ἔστησαν κρυφίαν

τὸν

ὁποῖον

θὰ

ἐπερνοῦσα,

ἐτοποθέτησαν προσκόμματα διὰ νὰ σκοντάψω ἐπ’ αὐτῶν καὶ κρημνισθῶ.

προσκόμματα, διὰ νὰ σκοντάψω.
139,7 Εἶπα τῷ Κυρίῳ· Θεός μου εἶ σύ, 7 Ἐνώπιον αὐτοῦ τοῦ κινδύνου εἶπα εἰς τὸν 7 Πρὸ τῆς μεγάλης ταύτης ἐπιβουλῆς εἶπα πρὸς τὸν Κύριον· Σὺ καὶ
ἐνώτισαι,

Κύριε,

τὴν

φωνὴν

δεήσεώς μου.
139,8

τῆς Κύριον: Σὺ εἶσαι ὁ Θεός μου. Ἄκουσε, Κύριε, καὶ μόνος σὺ εἶσαι ὁ Θεός μου· εὐδόκησον νὰ δεχθῇς εἰς τὰ ὦτα σου τὴν
κάμε δεκτὴν τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου.

Κύριε

Κύριε,

δύναμις

φωνὴν τῆς ἱκετευτικῆς προσευχῆς μου.

τῆς 8 Κύριε, Κύριε, σὺ εἶσαι ἡ δύναμις, διὰ τῆς ὁποίας 8 Κύριε, Κύριε, εἶσαι ἡ ἀκαταγώνιστος δύναμις, ἡ ὁποία ἐργάζεται τὴν

σωτηρίας μου. Ἐπεσκίασας ἐπὶ τὴν καὶ μόνης ἐγὼ θὰ σωθῶ. Ἔρριψες τὴν σκιὰν τῆς σωτηρίαν μου· ἔρριψας τὴν σκιὰν τῆς προστασίας σου, ὡς ἄλλην
κεφαλήν μου ἐν ἡμέρᾳ πολέμου.

προστασίας σου, ὡς ἰσχυρὰν περικεφαλαίαν, ἀπρόσβλητον περικεφαλαίαν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς μου κατὰ τὰς ἡμέρας
ἐπάνω εἰς τὸ κεφάλι μου κατὰ τὴν ἡμέραν, ποὺ τοῦ πολέμου.
ἐκεῖνοι μὲ ἐπολεμοῦσαν.

139,9 Μὴ παραδῷς με, Κύριε, ἀπὸ τῆς 9 Μὴ μὲ παραδώσῃς, Κύριε, εἰς τὰ χέρια 9 Μὴ μὲ παραδώσῃς καὶ τώρα, Κύριε, ἀντιθέτως πρὸς τὸν πόθον καὶ
ἐπιθυμίας

μου

διελογίσαντο

κατ'

ἁμαρτωλῷ· ἁμαρτωλοῦ,
ἐμοῦ,

πρᾶγμα

μὴ ἀποστρέφομαι.

τὸ

Ἐκεῖνοι

ὁποῖον

βαθύτατα τὴν ἐπιθυμίαν μου εἰς χεῖρας ἁμαρτωλοῦ· συνέλαβον διὰ τῆς διανοίας

συνέλαβαν

καὶ των ἐξοντωτικὰ σχέδια κατ' ἐμοῦ. Μὴ μὲ ἐγκαταλίπῃς καὶ ἐπιτύχουν

ἐγκαταλίπῃς με, μήποτε ὑψωθῶσιν. κατέστρωσαν ἐναντίον μου σχέδια ἐξοντώσεως. τὰ σχέδιά των, διότι φόβος ὑπάρχει νὰ ὑψωθοῦν, καὶ ἀγέρωχοι
(διάψαλμα).

Μὴ μὲ ἐγκαταλίπῃς καὶ ἐπιτύχουν τὰ σχέδιά των, καθιστάμενοι νὰ καταστοῦν τρόμος τῶν ἐναρέτων.
διὰ νὰ μὴ ὑπερηφανευθοῦν

ἀπέναντι τῶν

ἀνθρώπων σου.
139,10 Ἡ κεφαλὴ τοῦ κυκλώματος 10 Ὁ ἀρχηγὸς τῆς συμμορίας τῶν ἐχθρῶν μου 10 Ὑψωμένη ὑπερηφάνως εἶναι ἡ κεφαλὴ αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι μὲ
αὐτῶν, κόπος τῶν χειλέων αὐτῶν ἔχει ἀλαζονικῶς ὑψωμένην τὴν κεφαλήν του. περιεκύκλωσαν. Θὰ ξαναπέσῃ ἐπ’ αὐτῶν καὶ θὰ τοὺς καλύψῃ ἡ
καλύψει αὐτούς.

Ὅμως ἐπάνω των θὰ πέσῃ καὶ θὰ τοὺς σκεπάσῃ σχεδιασθεῖσα μὲ κόπον καὶ πολλὴν σκέψιν ἀδικία, τὴν ὁποίαν τὰ
ἡ δολιότης καὶ ἡ συκοφαντία τοῦ στόματός των.

Πεσοῦνται

ἄνθρακες,
αὐτούς,

ἐν

ἐν

πυρὶ

ἐπ'

αὐτοὺς 11 Θα πέσουν ἐπάνω εἰς τὰ κεφάλια των 11 Θὰ πέσουν ἐπὶ τῶν κεφαλῶν των ἄνθρακες ἀναμμένοι· θὰ τοὺς

καταβαλεῖς ἀναμμένα κάρβουνα, θὰ τοὺς ρίψῃς μέσα εἰς τὴν καταρρίψῃς μέσα εἰς τὸ πῦρ· θὰ ἐμπέσουν εἰς βάσανα καὶ

ταλαιπωρίαις

οὐ

ὑποστῶσιν,
139,12

ἀνὴρ

μὴ φωτιάν, δὲν θὰ ἀνθέξουν εἰς τὰς ταλαιπωρίας ταλαιπωρίας, τὰς ὁποίας δὲν θὰ δύνανται νὰ βαστάσουν, ἀλλὰ θὰ
καὶ τὰς τιμωρίας, ποὺ θὰ τοὺς ὑποβάλῃς.

γλωσσώδης

συντρίβουν ὑπὸ τὸ βάρος των.

οὐ 12 Ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐριστικὴν καὶ 12 Ἄνθρωπος ἔχων κακὴν καισυκοφαντικην γλῶσσαν δὲν θὰ

κατευθυνθήσεται ἐπὶ τῆς γῆς, ἄνδρα συκοφαντικὴν τὴν γλῶσσαν, δὲν θὰ κατευοδωθῇ προκόψῃ, οὔτε θὰ ἔχῃ καλὸν τέλος ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄδικον ἄνθρωπον
ἄδικον κακὰ θηρεύσει εἰς διαφθοράν. εἰς τὴν γῆν αὐτήν. Τὸν ἄδικον ἄνθρωπον θὰ τὸν θὰ συλλάβουν ὡς θήραμά των δυστυχίαι καὶ συμφοραί, αἵτινες θὰ
κυνηγήσουν

καὶ θὰ

τὸν συλλάβουν, ὡσὰν προκαλέσουν τὴν καταστροφήν του.
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139,11

χείλη των ἐξέθεσαν καὶ συνεβούλευσαν πρὸς ἐκτελεσιν.

θήραμα,

καὶ

θὰ

τὸν

ὁδηγήσουν

εἰς

τὴν

καταστροφὴν αἱ ταλαιπωρίαι καὶ αἱ συμφοραί.
139,13 Ἔγνων ὅτι ποιήσει Κύριος τὴν 13 Ἀπὸ τὸ φῶς τῆς διδασκαλίας σου καὶ ἀπὸ τὴν 13 Ἡ πίστις καὶ ἡ πεῖρα μὲ ἐδίδαξαν, ὅτι ὁ Κύριος θὰ ἐκφέρῃ τὴν
κρίσιν τῶν πτωχῶν καὶ τὴν δίκην τῶν προσωπικήν μου πεῖραν, ἔμαθα καὶ ἐπείσθην, ὅτι ἀπόφασίν του διὰ τὴν δικαίαν ὑπόθεσιν τῶν πτωχῶν, καὶ θὰ ἐκδικήσῃ
πενήτων.

ὁ Κύριος θὰ ὑπερασπίσῃ τὴν δικαίαν ὑπόθεσιν τὸ δίκαιον τῶν ἐγκαταλελειμμένων καὶ ἐλεεινῶν.
τῶν πτωχῶν καὶ θὰ ἀποδώσῃ τὸ δίκαιον εἰς τοὺς
ἐγκαταλελειμμένους καὶ πτωχούς.

139,14 Πλὴν δίκαιοι ἐξομολογήσονται 14 Ὅσον ὅμως καὶ ἂν εἰς μερικὰς περιστάσεις 14 Ὅσον καὶ ἂν ἀργοπορῇ τοῦτο καὶ ἀπογοητεύωνται διὰ τοῦτο
τῷ

ὀνόματί

σου,

κατοικήσουσιν ἐπικρατῇ ἀδικία, οἱ δίκαιοι θὰ θριαμβεύσουν μερικοί, οἱ δίκαιοι ὅμως θὰ δοξολογήσουν τὸ ὄνομά σου καὶ οἱ εὐθεῖς

εὐθεῖς σὺν τῷ προσώπῳ σου.

τελικῶς, θὰ δοξολογήσουν τὸ ὄνομά σου, Κύριε. θὰ συγκατοικῶσι μετὰ τοῦ προσώπου σου ἀκλόνητοι καὶ ἀπρόσβλητοι
Οἱ δὲ εὐθεῖς καὶ εἰλικρινεῖς θὰ κατοικοῦν ἐκ πειρασμῶν καὶ συμφορῶν.
ἀσφαλεῖς μαζῆ σου, Κύριε.

ΨΑΛΜΟΣ 140ος (ρμ΄)
Γιὰ νὰ ἡμερέψει Θεὸς τὸν βάρβαρο ἄρχοντα τοῦ τόπου, ποὺ βασανίζει τοὺς συνανθρώπους του
Αρχαίο Κείμενο
140,1

Κύριε,

ἐκέκραξα

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα
πρὸς

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

σέ. Κύριε, πολλὲς φορὲς ἔκραξα πρὸς σέ. Κάμε Κύριε, ἔκραξα πρὸς σέ· εἰσάκουσον τὴν προσευχήν μου· εὐδόκησον νὰ

Εἰσάκουσόν μου· πρόσχες τῇ φωνῇ δεκτὴν τὴν προσευχήν μου. Δῶσε προσοχὴν εἰς προσέξῃς τὴν φωνὴν τῆς ἱκεσίας καὶ παρακλήσεώς μου, καθ’ ὃν
τῆς δεήσεώς μου ἐν τῷ κεκραγέναι με τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου κάθε φοράν, ποὺ μὲ χρόνον μετὰ κραυγῆς ἰσχυρᾶς ἀπευθύνω ταύτην πρὸς σέ.
πρὸς σέ.

κραυγὴν ἰσχυρὰν ἀπευθύνομαι πρὸς σέ.

140,2 Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου 2 Ἂς ἀνέλθῃ κατ'εὐθεῖαν ἡ προσευχή μου ὡς 2 Ὡς ἱερὸν καὶ εὐῶδες θυμίαμα ἂς ἀναβῇ κατ' εὐθεῖαν ἐνώπιόν σου ἡ
ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου, ἔπαρσις εὐάρεστον εὐῶδες θυμίαμα ἐνώπιόν σου. Κατὰ προσευχή μου, ἡ ἱκετευτικὴ ἀνύψωσις τῶν χειρῶν μου ἂς γίνῃ δεκτὴ
τῶν χειρῶν μου θυσία ἐσπερινή.

τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς, ἡ ἀνύψωσις τῶν χειρῶν ὑπὸ σοῦ ὡς θυσία ἐσπερινή.
μου πρὸς σὲ ἂς γίνῃ δεκτὴ ὡς εὐάρεστος

140,3

Θοῦ,

Κύριε,

φυλακὴν

τῷ 3 Θέσε, Κύριε, φρουρὰν εἰς τὸ στόμα μου, ὥστε νὰ 3 Θέσε, Κύριε, φρουρὰν εἰς τὸ στόμα μου καὶ γύρω ἀπὸ τὰ χείλη μου

στόματί μου καὶ θύραν περιοχῆς περὶ ἐλέγχῃ καὶ μὴ ἀφήνῃ νὰ βγαίνουν ὅλα τὰ λόγια θέσε θύραν περιφράσσουσαν καὶ περιέχουσαν αὐτά, ὥστε νὰ μὴ
τὰ χείλη μου.

μου. Θέσε, Κύριε, θύραν, ὥστε νὰ περικλείη τὰ ἐξέρχεται λόγος κακὸς ἐξ αὐτῶν.
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ἐσπερινὴ θυσία.

χείλη μου, διὰ νὰ μὴ ἐξέρχωνται λόγοι κακοὶ ἀπὸ
αὐτά.
140,4 Μὴ ἐκκλίνῃς τὴν καρδίαν μου 4 Μὴ ἐπιτρέψῃς νὰ παρεκκλίνῃ ἡ καρδία μου εἰς 4 Μὴ ἐπιτρέψῃς νὰ ἐκτραπῇ ἡ καρδία μου εἰς λόγους πονηρούς, διὰ νὰ
εἰς

λόγους

πονηρίας

προφασίζεσθαι
ἁμαρτίαις

προφάσεις
σὺν

τοῦ λόγους

καὶ

ἀποφάσεις

πονηράς,

ὥστε

νὰ παρασυρθῶ εἰς προφάσεις δικαιολογούσας προδήλους ἁμαρτίας κατὰ

ἐν παρασυρθῶ εἰς ἀνοήτους προφάσεις, διὰ νὰ τὸ παράδειγμα ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι συστηματικῶς παραβαίνουν τὸν

ἀνθρώποις δικαιολογήσω ὁλοφάνερες ἁμαρτίες μου, κατὰ τὸ νόμον

ἐργαζομένοις τὴν ἀνομίαν, καὶ οὐ μὴ παράδειγμα

τῶν

ἀνθρώπων,

οἱ

σου,

ἐνῷ

ἐγὼ

δὲν

θέλω

νὰ

συνδυάζωμαι

καὶ

νὰ

ὁποῖοι συναναστρέφομαι οὔτε μὲ τοὺς ὑπερέχοντας καὶ ἀπολαύοντας τιμῆς

συνδυάσω μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν αὐτῶν καταπατοῦν τὸν Νόμον σου καὶ ἐργάζονται τὸ ἐκ τοῦ κόσμου μεταξὺ αὐτῶν.
κακόν. Δὲν θέλω νὰ συναναστρέφομαι καὶ νὰ
ἔχω ἐπικοινωνίαν οὔτε μὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς ἄνδρας
αὐτῶν.
140,5 Παιδεύσει με δίκαιος ἐν ἐλέει 5 Ἂς μὲ διαπαιδαγωγήσῃ ὁ δίκαιος, ἔστω καὶ μὲ 5 Δέχομαι εὐγνωμόνως τοὺς ἐλέγχους τοῦ δικαίου, διότι θὰ μὲ
καὶ ἐλέγξει με, ἔλαιον δὲ ἁμαρτωλοῦ αὐστηρότητα, τὴν ὁποίαν ὅμως θὰ τοῦ ἐμπνέῃ ἡ παιδαγωγήσῃ συμπαθῶς καὶ θὰ μὲ ἐπιπλήξῃ, ἀλλ' ἔλαιον καὶ μῦρον
μὴ λιπανάτω τὴν κεφαλήν μου· ὅτι πρὸς ἐμὲ ἀγάπη του καὶ συμπάθεια, καὶ ἂς μὲ ἁμαρτωλοῦ καὶ παρανόμου, θέλοντος νὰ μὲ περιποιηθῇ, ἂς μὴ χυθῇ
ἔτι καὶ ἡ προσευχή μου ἐν ταῖς ἐλέγξῃ. Μυρωμένον εὐῶδες ἔλαιον ἁμαρτωλοῦ ποτὲ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς μου. Δὲν θέλω τίποτε ἀπὸ τοὺς ἁμαρτωλούς.
εὐδοκίαις αὐτῶν.

νὰ μὴ ἀρωματίσῃ ποτὲ τὴν κεφαλήν μου. Δὲν Διότι ἀκόμη καὶ εἰς τὰς εὐτυχίας καὶ εὐημερίας των ὄχι μόνον δὲν τοὺς
ζηλεύω

τὴν

εὐημερίαν

τῶν

ἁμαρτωλῶν, ζηλεύω, ἀλλὰ προσεύχομαι νὰ μὴ μετάσχω εἰς αὐτάς.

προσεύχομαι ἐξ ἀντιθέτου ποτὲ νὰ μὴ μετάσχω
εἰς αὐτήν.
140,6 Κατεπόθησαν ἐχόμενα πέτρας 6 Διότι οἱ πρόκριτοι καὶ ἐπίσημοι μεταξὺ αὐτῶν 6 Διότι οἱ πρόκριτοί των καὶ οἱ μεγαλυτέραν μεταξὺ αὐτῶν ἐπιρροὴν
οἱ κριταί (Ἄλλη γρ. κραταιοί. ) αὐτῶν· κατεποντίσθησαν εἰς τὴν θάλασσαν πλησίον ἔχοντες ἦλθε στιγμή, κατὰ τὴν ὁποίαν συντριβέντες κατὰ μῆκος τοῦ
ἀκούσονται

τὰ

ἠδύνθησαν.

ρήματά

μου

ὅτι ἀποκρήμνων βράχων. Οἱ δίκαιοι θὰ ἀκούσουν τὰ βράχου,

ἐπὶ

τοῦ

ὁποίου

ὑπὸ

τῆς

τιμωροῦ

δεξιᾶς

σου

λόγια μου αὐτὰ καὶ θὰ αἰσθανθοῦν γλυκεῖαν καὶ κατεκρημνίσθησαν, κατεπόθησαν ὑπὸ τῶν κυμάτων. Θ’ ἀκούσουν
δικαίαν ἱκανοποίησιν.

μετ' ἐνδιαφέροντος τοὺς προφητικοὺς τούτους λόγους μου οἱ
ἀπροκαταλήπτως κρίνοντες, διότι εὐχάριστον καὶ γλυκεῖαν ἐντύπωσιν
θὰ προκαλέσουν εἰς αὐτούς.

τῆς γῆς, διεσκορπίσθη τὰ ὀστᾶ ἡμῶν ρίπτωνται
παρὰ τὸν ᾅδην.

εἰς

τὴν

διασκορπίζονται

ὡς

γῆν,
χῶμα,

σπάζουν
ἔτσι

καὶ ὑπὸ τῆς ἀξίνης ἢ τοῦ ἀρότρου, οὕτω διεσκορπίσθησαν τὰ ὀστᾶ των
θὰ παρὰ τὸ στόμιον τοῦ Ἅδου ἄταφα καὶ ποδοπατούμενα.

διασκορπισθοῦν ἄταφα τὰ ὀστᾶ τῶν ἀσεβῶν
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140,7 Ὡσεὶ πάχος γῆς διερράγη ἐπὶ 7 Ὅπως οἱ βῶλοι τοῦ παχέος χώματος ὅταν 7 Ὅπως παχεῖς τῆς γῆς βῶλοι σπάζουν ἐπὶ τοῦ ἐδάφους πληττόμενοι

ἀνθρώπων παραπλεύρως εἰς τὸ στόμα τοῦ ᾅδου.
140,8 Ὅτι πρὸς σέ, Κύριε Κύριε, οἱ 8 Θὰ τιμωρηθοῦν αὐτοί, διότι ἐγὼ πρὸς σέ, Κύριε 8 Ναί, θὰ τιμωρηθοὺν οἱ ἐχθροί μου οὖτοι. Διότι πρὸς σέ, Κύριε, Κύριε,
ὀφθαλμοί μου· ἐπὶ σοὶ ἤλπισα, μὴ Κύριε, ἔχω ἐστραμμένα τὰ μάτια μου. Εἰς σὲ ἔχω εἶναι ἐστραμμένοι οἱ ὀφθαλμοί μου ἀναμένοντες βοήθειαν. Ἐπὶ σοῦ
ἀντανέλῃς τὴν ψυχήν μου.

στηρίξει τὴν ἐλπίδα μου. Μὴ ἐπιτρέψῃς νὰ ἐστήριξα ὁλόκληρον τὴν ἐλπίδα μου· μὴ ἀφαιρέσῃς καὶ μὴ ἀπολέσῃς
ἀφαιρεθῇ

ἡ

ζωή μου ἀπὸ τοὺς πονηροὺς τὴν ζωήν μου.

ἀνθρώπους.
140,9 Φύλαξόν με ἀπὸ παγίδος, ἧς 9 Φύλαξέ με ἀπὸ τὰς παγίδας, τὰς ὁποίας αὐτοὶ 9 Φύλαξέ με ἀπὸ τὴν παγίδα, τὴν ὁποίαν ὅλοι τους ἔστησαν πρὸς
συνεστήσαντό

μοι,

καὶ

ἀπὸ ὁλόγυρά

μου

ἔχουν

στήσει

καὶ

ἀπὸ

τὰ ἐξόντωσίν μου, καὶ ἀπὸ τὰ σκάνδαλα τὰ ὁποῖα ἐπινοοῦν οἱ

σκανδάλων τῶν ἐργαζομένων τὴν προσκόμματα, τὰ ὁποῖα παρεμβάλλουν εἰς τὸν ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν.
ἀνομίαν.

δρόμον μου αὐτοί, ποὺ καταπατοῦν τὸν Νόμον
σου καὶ ἐργάζονται τὸ κακόν.

140,10 Πεσοῦνται ἐν ἀμφιβλήστρῳ 10 Οἱ ἁμαρτωλοὶ θὰ πέσουν καὶ θὰ περιπλακοῦν 10 Θὰ πέσουν οἱ ἁμαρτωλοὶ μέσα εἰς τὸ δίκτυον τῆς ἐπιβουλῆς, τὸ
αὐτῶν οἱ ἁμαρτωλοί· κατὰ μόνας εἰμι εἰς τὰ δίκτυα τῆς δολιότητός των, τὰ ὁποῖα εἶχαν ὁποῖον οἱ ἴδιοι πρὸς βλάβην μου κατεσκεύασαν· ἐγὼ δὲ θὰ παραμένω
ἐγὼ ἕως ἂν παρέλθω.

κατασκευάσει καὶ στήσει διὰ τοὺς ἄλλους. Ἐγὼ χωρισμένος ἀπ’αὐτῶν, χωρὶς νὰ ἔχω καμμίαν σχέσιν πρὸς τὰς πράξεις
ὅμως θὰ ζῶ μεμονωμένος, χωρισμένος ἀπὸ καὶ ἐνεργείας των, μέχρις ὅτου παρέλθω σῶος καὶ ἀβλαβὴς ἀπὸ τὰς
αὐτούς, ἕως ὅτου προσπεράσω σῶος καὶ ἀβλαβὴς ἐπιβουλάς των.
ἀπὸ τὰ πονηρὰ διαβούλιά των.

ΨΑΛΜΟΣ 141ος (ρμα΄)
Γιὰ νὰ ἡμερέψει ὁ Θεὸς τὸν ἐπαναστάτη, ποὺ κάνει κακό· καὶ Κούρδης ἐὰν εἶναι, γίνεται ἀρνί
Αρχαίο Κείμενο
141,1

Φωνῇ

μου

πρὸς

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

Κύριον Μὲ θερμὴν μεγαλόφωνον προσευχὴν ἔκραξα Μὲ ἔντασιν θερμὴν τῶν ψυχικῶν μου δυνάμεων ὕψωσα κραυγὴν

ἐκέκραξα, φωνῇ μου πρὸς Κύριον πρὸς τὸν Κύριον. Ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς μου τὸν ἰσχυρὰν καὶ ἐφάναξα πρὸς τὸν Κύριον, μὲ φωνὴν ἐξερχομένην ἀπὸ
ἐδεήθην.

παρεκάλεσα.

τὰ βάθη τῆς καρδίας μου παρεκάλεσα τὸν Κύριον.

δέησίν μου, τὴν θλῖψίν μου ἐνώπιον μου. Θὰ ἐξαγγείλω ἐμπρὸς εἰς αὐτὸν τὴν θλῖψιν τῆς ψυχῆς μου ἐνώπιόν του θὰ ἀπαγγείλω.
αὐτοῦ ἀπαγγελῶ.

τῆς ψυχῆς μου.

141,4 Ἐν τῷ ἐκλείπειν ἐξ ἐμοῦ τὸ 4 Τώρα, ποὺ ἐμπρὸς εἰς τοὺς μεγάλους κινδύνους 4 Καθ’ ἣν ὥραν ἐγὼ λιποψυχῶ καὶ ἐκ τῆς ἀποθαρρύνσεως κινδυνεύει
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141,3 Ἐκχεῶ ἐναντίον αὐτοῦ τὴν 3 Θὰ ἀφήσω νὰ χυθῇ ἐνώπιον αὐτοῦ ἡ δέησίς 3 Θὰ ἐκχύσω ἐνώπιόν του τὴν δέησίν μου, τὸν πόνον καὶ τὴν θλῖψιν

πνεῦμά μου, καὶ σὺ ἔγνως τὰς λιποψυχῶ καὶ κινδυνεύω νὰ χάσω τὴν ζωήν μου, νὰ ἐκλείψῃ τὸ πνεῦμα μου, σὺ ἔχεις πλήρη γνῶσιν περὶ ἐμοῦ καὶ
τρίβους

ταύτῃ,

ᾗ σύ, Κύριε, ἔχεις γνωρίσει καὶ γνωρίζεις πόσον γνωρίζεις μὲ ποίας ἀγωνίας βαδίζω. Εἰς τὸν δρόμον αὐτόν, εἰς τὸν

ἐπορευόμην, ἔκρυψαν παγίδα μοι.

μου·

ἐν

ὁδῷ

ἀθῴα ὑπῆρξεν ἡ πορεία τῆς ζωῆς μου. Ὅμως εἰς ὁποῖον πορεύομαι, ἔστησαν κρυφίαν παγίδα πρὸς ἐξόντωσίν μου.
τὴν εὐθεῖαν αὐτὴν ὁδόν, τὴν ὁποίαν ἐβάδισα καὶ Διέρχομαι ἐν μέσῳ κινδύνων καὶ ἐπιβουλῶν.
βαδίζω, ἔστησαν κρυφὰ παγίδα οἱ ἐχθροί μου, διὰ
νὰ μὲ συλλάβουν.

141,5 Κατενόουν εἰς τὸ δεξιὰ καὶ 5 Στρέφω τὰ βλέμματά μου πρὸς τὰ δεξιά, 5 Στρέφω τὰ βλέμματά μου πρὸς τὰ δεξιά, ὅπου συνήθως
ἐπέβλεπον,

καὶ

οὐκ

ἦν

ὁ παρατηρῶ μὲ προσοχὴν καὶ ἀγωνίαν, διὰ νὰ εὑρίσκονται οἱ φιλικῶς διακείμενοι, καὶ ἐξετάζω νὰ εὕρω βοηθόν

ἐπιγινώσκων με· ἀπώλετο φυγὴ ἀπ' εὕρω βοηθόν, καὶ δὲν ὑπάρχει κανείς, ὁ ὁποῖος νὰ τινα, ἀλλὰ κανεὶς δὲν ὑπάρχει νὰ μοῦ δώσῃ γνωριμίαν καὶ νὰ μὲ
ἐμοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἐκζητῶν τὴν ἔχῃ ἐπίγνωσιν τοῦ κινδύνου, ποὺ διατρέχω, καὶ χαιρετήση· ἐχάθη πᾶσα διαφυγὴ ἐκ τοῦ κινδύνου δι’ ἐμέ, δὲν ἔχω ποὺ
ψυχήν μου.

νὰ δύναται νὰ μὲ βοηθήσῃ. Ἐχάθηκε κάθε νὰ καταφύγω καὶ δὲν ὑπάρχει κανεὶς ἐνδιαφερόμενος καὶ φροντίζων
τρόπος διαφυγῆς ἀπὸ τὸν κίνδυνον αὐτόν. Κανεὶς διὰ τὴν ζωήν μου.
πλέον, οὔτε ἀπὸ τοὺς φίλους μου, δὲν φροντίζει
διὰ τὴν σωτηρίαν τῆς ζωῆς μου.

141,6 Ἐκέκραξα πρὸς σέ, Κύριε, εἶπα· 6 Χωρὶς καμμίαν πλέον βοήθειαν ἐκ μέρους τῶν 6 Ἀπηλπισμένος ἐκ τῆς γῆς ἐφώναξα πρὸς σέ, Κύριε, καὶ εἶπα· σὺ
σὺ εἶ ἡ ἐλπίς μου, μερίς μου εἶ ἐν γῇ ἀνθρώπων κράζω με ὅλην μου τὴν δύναμιν πρὸς εἶσαι ἡ ἐλπίς μου· εἶσαι ἡ πολύτιμος μερὶς καὶ κληρονομία μου, ὁ
ζώντων.

σέ, Κύριε, καὶ διακηρύττω· Σὺ εἶσαι ἡ ἐλπίς μου· ἀτίμητος θησαυρὸς ἐν τῇ γῇ τῶν ζώντων.
Σὺ εἶσαι ἡ πολύτιμος κληρονομία μου εἰς τὴν
παροῦσαν ζωήν.

141,7 Πρόσχες πρὸς τὴν δέησίν μου, 7 Δῶσε, λοιπόν, προσοχὴν εἰς τὴν δέησίν μου, 7 Εὐδόκησον να προσέξῃς τὴν δέησίν μου, διότι ἐκ τῶν συμφορῶν καὶ
ὅτι ἐταπεινώθην σφόδρα· ρῦσαί με ἐκ διότι ἔχω κακοπαθήσει πολὺ καὶ ἀποκάμει. Σῶσε καταδιώξεων κατεβλήθην καὶ κατέπεσα εἰς μεγάλην ταπείνωσιν·
τῶν

καταδιωκόντων

με,

ἐκραταιώθησαν ὑπὲρ ἐμέ.

ὅτι με ἀπὸ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι μὲ καταδιώκουν γλύτωσέ με ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ μὲ καταδιώκουν, διότι ἔγιναν πολὺ
ζητοῦντες τὴν ἐξοντωσίν μου, διότι εἶναι πολὺ ἰσχυρότεροι ἀπὸ ἐμέ.
ἰσχυρότεροι ἀπὸ ἐμέ.

141,8 Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν 8 Βγάλε με ἀπὸ τὴν φυλακὴν τοῦ σπηλαίου, ὥστε 8 Ἐξάγαγε τὴν ψυχήν μου ἀπὸ τὴν φυλακὴν ταύτην, εἰς τὴν ὁποίαν
μου

τοῦ

ἐξομολογήσασθαι

τῷ ἐλεύθερος

καὶ

γεμᾶτος

εὐγνωμοσύνην

νὰ εὑρίσκομαι

ἐγκεκλεισμένος,

ἵνα

ἐλεύθερος

καὶ

σεσωσμένος

ἕως οὗ ἀνταποδῷς μοι.

περιμένουν νὰ ἴδουν τὴν καλὴν ἔκβασιν, τὴν προσευχόμενοι ὑπὲρ ἐμοῦ δίκαιοι πολλοί, ἕως ὅτου μοῦ ἀποδώσῃς
ὁποίαν σὺ ὡς ἀμοιβὴν τῶν ἐλπίδων μου θὰ τὴν ἀπαλλαγὴν ὡς ἀμοιβὴν τῶν πρὸς σὲ ἐλπίδων μας.
δώσῃς.
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ὀνόματί σου· ἐμὲ ὑπομενοῦσι δίκαιοι, δοξολογῶ τὸ ἅγιον Ὄνομά σου. Οἱ δίκαιοι θὰ δοξολογήσω τὸ ὄνομά σου. Θὰ περιμένουν νὰ μὲ βοηθήσῃς

ΨΑΛΜΟΣ 142ος (ρμβ΄)
Γιὰ νὰ προστατέψει ὁ Θεὸς τὴν μητέρα στὸν καιρὸ τῆς ἐγκυμοσύνης, νὰ μὴν ἀποβάλει
Αρχαίο Κείμενο
142,1

Κύριε,

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

εἰσάκουσον

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

τῆς Κύριε, ἄκουσε καὶ κάμε δεκτὴν τὴν προσευχήν Κύριε, εἰσάκουσον τὴν προσευχήν μου, εὐδόκησον νὰ δεχθῇς εἰς τὰ

προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου. Ἄκουσε τὴν ἰκετευτικὴν παράκλησίν μου ἐν ὦτα σου τὴν ἱκετευτικὴν παράκλησίν μου ἐν ὀνόματι τῆς φιλαληθείας
μου ἐν τῇ ἀλήθείᾳ σου, εἰσάκουσόν ὀνόματι
μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου·

τῆς

φιλαληθείας

σου

καὶ

τῶν σου καὶ τῆς πιστῆς τηρήσεως τῶν ὑποσχέσεών σου, εἰσάκουσόν με ἐν

ὑποσχέσεων, ποὺ μᾶς ἔχεις δώσει. Εἰσάκουσόν ὀνόματι τῆς δικαιοσύνης σου, ἡ ὁποία ἀπαιτεῖ τὴν προστασίαν παντὸς
μου ἐν ὀνόματι τῆς δικαιοσύνης σου, ἡ ὁποία ἀθώου κατὰ τῶν ἀδικούντων αὐτόν.
ἀπαιτεῖ τὴν προστασίαν τοῦ κάθε ἀθῴου.

142,2 καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ 2 Μὴ θελήσῃς ὅμως νὰ προβῇς εἰς λεπτομερῆ 2 Καὶ μὴ ἔμβῃς εἰς ἀκριβῆ ἐξέτασιν καὶ κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου σου,
τοῦ δούλου σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐξέτασιν τῆς ζωῆς ἐμοῦ τοῦ δούλου σου, διότι διότι ἂν θελήσῃς νὰ κρίνῃς ἐν δικαιοσύνῃ τὰς πράξεις μας, δὲν θὰ
ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν.

κανεὶς ἀπὸ τοὺς ζῶντας ἀνθρώπους ἐπὶ τῆς γῆς ἐξέλθῃ δεδικαιωμένος ἐνώπιον σου οὐδεὶς ἀπὸ τοὺς ἐν τῇ γῇ ζῶντας.
δὲν θὰ εὑρεθῇ τελείως ἀθῶος καὶ ἀναμάρτητος
ἐνώπιόν σου.

142,3 Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν 3 Ἄκουσε, λοιπόν, Κύριε, τὸ δίκαιον αἴτημά μου, 3 Παραβλέπων λοιπὸν τὰς ἁμαρτίας μου, εἰσάκουσόν με, Κύριε, διότι
ψυχήν μου, ἐταπείνωσεν εἰς τὴν γῆν διότι ἐχθρὸς ἀδίστακτος μὲ καταδιώκει ζητῶν νὰ κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ὕπαρξίν μου, κατέρριψεν ἐπὶ τοῦ ἐδάφους
τὴν

ζωήν

μου,

ἐκάθισέ

με

ἐν μοῦ ἀφαιρέσῃ τὴν ζωήν. Μὲ ἐποδοπάτησε κάτω τεταπεινωμένην καὶ ἐξηυτελισμένην τὴν ζωήν μου, μὲ ἔκαμε νὰ

σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς αἰῶνος·

εἰς τὸ χῶμα, μὲ ἐξηυτέλισε, μὲ ἔχει καθίσει εἰς τὸ καθήσω εἰς τὸν σκοτεινὸν τῆς μαύρης συμφορᾶς Ἅδην, ἕνεκα τῆς
χεῖλος τοῦ τάφου. Μὲ ἔχει ὁδηγήσει εἰς τὸ στόμα ὁποίας

κινδυνεύω

νὰ

ἀποθάνω

καὶ εἶμαι

λησμονημένος καὶ

τοῦ σκοτεινοῦ ᾅδου, ὅπου εὑρίσκονται οἱ ἀπὸ ἐγκαταλελειμμένος, ὅπως οἱ ἀπ’ αἰῶνος καὶ ἀπὸ μακροῦ χρόνου
ἀρχαιότατα χρόνια νεκροί.
142,4 καὶ ἠκηδίασεν ἀπ' ἐμὲ τὸ 4

Ἀπὸ

τὰς

βαρείας

νεκροί, τοὺς ὁποίους κανεὶς πλέον δὲν ἐνθυμεῖται.
αὐτὰς

θλίψεις

ἔχει 4 Καὶ ἐπειδὴ τὸ πνεῦμα μου ἐκυριεύθη ἀπὸ ἀθυμίαν καὶ κατάπτωσιν,

πνεῦμά μου, ἐν ἐμοὶ ἐταράχθη ἡ καταληφθῇ ἀπὸ ἀθυμίαν τὸ πνεῦμα μου. Ἡ κατεβλήθη καὶ τὸ αἰσθάνομαι μέσα μου πολὺ βαρύ· ἡ καρδία μου εἰς
καρδία μου ἐντός μου συνεχῶς ταράσσεται.

142,5 Ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, 5

Εἰς

αὐτὴν

ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἐν εὑρισκόμενος
ποιήμασι τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων.

τὴν

πολυώδυνον

ἐνεθυμήθην

τὰ βάθη τοῦ ἐσωτερικοῦ μου κατελήφθη ὑπὸ ταραχῆς.

κατάστασιν 5 Καὶ ἐν μέσῳ τῆς ψυχικῆς μου ταύτης καταπτώσεως, ἐνεθυμήθην

παλαιὰς

ἡμέρας ἡμέρας παλαιάς, κατὰ τὰς ὁποίας ἀπήλαυσα τῆς προστασίας σου·

εἰρήνης καὶ ἀσφαλείας. Ἐβύθισα τὴν σκέψιν μου ἐμελέτησα καὶ ἐβύθισα τὴν σκέψιν μου εἰς ὅλα τὰ ἔργα τῆς πρὸς ἐμὲ
εἰς

τὰ

ἔργα

τῆς

ἰδικῆς

σου

προστασίας, καὶ πρὸς τὸ ὅλον ἔθνος μας προνοίας σου· ὅλα ἐν γένει τὰ ποιήματα

ἐμελέτησα καλῶς τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου.

τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων καὶ ἐσκεπτόμην.
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καρδία μου.

142,6 Διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς 6 Ἀπὸ τὴν μελέτην αὐτὴν τονωθεὶς εἰς τὴν πίστιν 6 Ἐκ τῆς μελέτης ταύτης ἀναθαρρήσας ἀνύψωσα μετὰ βαθείας
μου, ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός σοι· καὶ τὴν ἐλπίδα πρὸς σέ, ὕψωσα ἰκετευτικὰς τὰς ἐλπίδος πρὸς σὲ τὰς χείραςμου, ἡ ψυχή μου δὲ γεμάτη πόθον σὲ
(διάψαλμα).

χεῖρας μου πρὸς σὲ καὶ ἡ ψυχή μου, ὡσὰν γῆ ἐδίψησε καὶ ἐξεζήτησε τὴν βοήθειάν σου ὡς γῆ κατάξηρος καὶ ἄνυδρος
κατάξηρος, ἐζήτησε δρόσον καὶ ἀναψυχὴν ἀπὸ ἔχουσα ἄμεσον ἀνάγκην να ποτισθῇ.
σέ.

142,7 Ταχὺ εἰσάκουσόν μου, Κύριε, 7 Ὅσον τὸ δυνατὸν ταχύτερον κάμε δεκτήν, 7 Γρήγορα, Κύριε, εἰσάκουσον τὴν προσευχήν μου· διατρέχω τὸν
ἐξέλιπε

τὸ

πνεῦμά

μου·

μὴ Κύριε, τὴν προσευχήν μου. Ἀπέκαμα πλέον, κίνδυνον νὰ μὲ ἐγκαταλείψῃ τὸ πνεῦμα μου καὶ νὰ ἀποθάνω· μὴ

ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ' ὠλιγοψύχησε καὶ κινδυνεύει νὰ σβήσῃ τὸ πνεῦμα στρέψῃς μακρὰν ἀπὸ ἐμὲ τὸ πρόσωπόν σου, διότι ἄλλως θὰ γίνω
ἐμοῦ,

καὶ

ὁμοιωθήσομαι

καταβαίνουσιν εἰς λάκκον.

τοῖς μου. Μὴ γυρίσῃς ἀλλοῦ τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ ὅμοιος πρὸς τοὺς νεκρούς, οἱ ὁποῖοι κατέρχονται εἰς τὸν λάκκον τοῦ
ἐμέ. Διότι τότε θὰ ὁμοιάσω πλέον μὲ τοὺς τάφου.
νεκρούς, οἱ ὁποῖοι κατεβαίνουν ὁριστικῶς εἰς τὸν
τάφον.

142,8 Ἀκουστὸν ποίησόν μοι τὸ πρωῒ 8 Εὐδόκησε, Κύριε, νὰ ἀκούσω καὶ νὰ αἰσθανθῶ 8 Δὸς νὰ ἀκούσω καὶ νὰ αἰσθανθῶ γρήγορα καὶ πολὺ πρωῒ τὸ ἔλεός
τὸ ἔλεός σου, ὅτι ἐπὶ σοὶ ἤλπισα· λίαν πρωΐ, συντόμως, τὸ ἔλεός σου, διότι ἐγὼ εἰς σου, διότι ἐπὶ σοῦ ἐστήριξα τὴν ὅλην ἐλπίδα μου· γενοῦ ὁδηγός μου,
γνώρισόν μοι, Κύριε, ὁδόν, ἐν ᾗ σὲ μόνον ἔχω στηρίξει τὰς ἐλπίδας μου. Κάμε Κύριε, καὶ γνώρισον εἰς ἐμὲ τὴν ὁδόν, τὴν ὁποίαν πρέπει νὰ βαδίζω,
πορεύσομαι, ὅτι πρὸς σὲ ᾖρα τὴν γνωστὴν εἰς ἐμέ, Κύριε, τὴν ὁδόν, τὸ ἅγιόν σου ὥστε νὰ εὐαρεστῶ ἐνώπιόν σου, διότι πρὸς σὲ ὕψωσα τὴν ψυχήν μου
ψυχήν μου·

θέλημα, σύμφωνα πρὸς τὸ ὁποῖον νὰ ρυθμίσω καὶ δὲν θέλω ποτὲ αὕτη νὰ χωρισθῇ ἀπὸ σοῦ.
τὴν πορείαν τῆς ζωῆς μου. Διότι πρὸς σὲ ὑψώνω
καὶ παραδίδω ὁλόκληρον τὴν ψυχήν μου.

142,9 ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, 9 Βγάλε με καὶ ἐλευθέρωσέ με, Κύριε, ἀπὸ τοὺς 9 Ἐλευθέρωσέ με, Κύριε, ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς μου, διότι εἰς σὲ πλήρης
Κύριε, ὅτι πρὸς σὲ κατέφυγον.

ἐχθρούς μου, διότι ἐγὼ πρὸς σὲ ἀπ' ἀρχῆς καὶ ἐμπιστοσύνης καὶ ἐλπίδος κατέφυγον.
μέχρι σήμερον καταφεύγω.

10 Δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά 10 Δίδαξέ με, ποῖον εἶναι τὸ θέλημά σου καὶ δός 10 Διὰ τοῦ φωτισμοῦ τοῦ νοός μου καὶ τῆς ἐνισχύσεως τῆς θελήσεώς
σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου· τὸ πνεῦμά μου τὴν ἀγαθὴν διάθεσιν νὰ τὸ ἐφαρμόζω μου, δίδαξέ με, Κύριε, νὰ πράττω πάντοτε τὸ θέλημά σου, διότι σὺ
σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ πάντοτε, διότι σὺ εἶσαι ὁ Θεός μου. Τὸ Πνεῦμα εἶσαι ὁ Θεός μου καὶ εἰς σὲ ὀφείλω πάντοτε νὰ ὑποτάσσωμαι. Τὸ
σου τὸ ἀγαθὸν αὐτὸ θὰ μὲ ὁδηγήσῃ εἰς τὴν Πνεῦμα σου τὸ ἀγαθὸν ἄς μου γίνῃ διδάσκαλος καὶ ἂς μὲ ὁδηγήσῃ εἰς
εὐθεῖαν καὶ εὐάρεστον εἰς σὲ ὁδόν.

ὁδὸν εὐθεῖαν ἀπηλλαγμένην ἀπὸ πᾶσαν πλάνην καὶ ἀπὸ κάθε
ἐμπόδιον πρὸς ἄσκησιν τῆς ἀρετῆς.

142,11 Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου, 11 Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου, ποὺ σημαίνει ἔλεος 11 Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου, τὸ ὁποῖον σημαίνει ἔλεος, φιλανθρωπίαν
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εὐθεῖᾳ.

Κύριε, ζήσεις με, ἐν τῇ δικαιοσύνῃ καὶ

ἀγάπην,

θὰ

περιφρουρήσῃς

καὶ

θὰ καὶ ἀγάπην, θὰ μοῦ δώσῃς ζωὴν καὶ θὰ μὲ ἀναζωογονήσῃς, Κύριε· καὶ

σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν παρατείνῃς τὴν ζωήν μου. Ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου θὰ ἐξαγάγῃς τὴν ψυχήν μου ἀπὸ τὴν θλῖψιν τὴν
μου·

θὰ βγάλῃς τὴν ψυχήν μου ἀπὸ τὴν βαρεῖαν ὁποίαν ἐν ἀδικίᾳ πολλῇ μοῦ ἐδημιούργησαν.
θλῖψιν, ποὺ οἱ ἐχθροί μου ἔχουν ἐπιφέρει.

142,12

καὶ

ἐν

τῷ

ἐλέει

σου 12 Μὲ τὸ ἔλεός σου αὐτό, ποὺ θὰ δείξῃς πρὸς ἐμέ, 12 Καὶ διὰ τοῦ ἐλέους, τὸ ὁποῖον θὰ δείξῃς εἰς ἐμέ, θὰ ἐξολοθρεύσῃς

ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου καὶ θὰ

ἐξολοθρεύσῃς

τοὺς

ἐχθρούς

μου,

θὰ τοὺς ἐχθρούς μου καὶ θὰ παραδώσῃς εἰς ἀπώλειαν ὅλους ὅσοι θλίβουν

ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν καταστρέψῃς ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι θλίβουν τὴν ψυχήν μου, διότι ἐγὼ εἶμαι δοῦλος καὶ κτῆμα ἰδικόν σου.
ψυχήν μου, ὅτι ἐγὼ δοῦλός σού εἰμι.

τὴν ζωήν μου, διότι ἐγὼ εἶμαι ἰδικός σου δοῦλος.

ΨΑΛΜΟΣ 143ος (ρμγ΄)
Γιὰ νὰ καταπραΰνει ὁ Θεὸς τὸν ἀναστατωμένο λαό, νὰ μὴν γίνει ἐμφύλιος πόλεμος
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

143,1 Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεός μου ὁ Δοξασμένος ἂς εἶναι ὁ Κύριος καὶ Θεός μου, ὁ Δοξασμένος νὰ εἶναι ὁ Κύριος καὶ Θεός μου, ὁ ὁποῖος διδάσκει τὰς
διδάσκων

τὰς

χεῖράς

μου

εἰς ὁποῖος διδάσκει τὰ χέρια μου νὰ χειρίζονται τὴν χεῖρας μου νὰ χειρίζωνται τὴν σπάθην εἰς παράταξιν μαχῶν καὶ

παράταξιν, τοὺς δακτύλους μου εἰς σπάθην κατὰ τὰς συμπλοκὰς εἰς τὰς μάχας, καὶ τὰ τοὺς δακτύλους μου νὰ χρησιμοποιοῦν τὸ τόξον εἰς περίπτωσιν
πόλεμον·

δάκτυλά μου νὰ χρησιμοποιοῦν τὸ τόξον κατὰ τοὺς πολέμου.
πολέμους.

143,2 ἔλεός μου καὶ καταφυγή μου, 2 Αὐτὸς εἶναι τὸ ἔλεός μου, τὸ καταφύγιόν μου, ὁ 2 Αὐτὸς εἶναι τὸ ἔλεος καὶ τὸ καταφύγιόν μου, ὁ προστάτης μου καὶ
ἀντιλήπτώρ μου καὶ ρύστης μου, προστάτης

μου

καὶ

ὁ

ἐλευθερωτής

μου,

ὁ ὁ ἐλευθερωτής μου, ὁ ὑπερασπιστής μου, καὶ ἐπ’ αὐτοῦ ἐστήριξα

ὑπερασπιστής μου, καὶ ἐπ' αὐτῷ ὑπερασπιστής μου, καὶ εἰς αὐτὸν ἔχω στηρίξει τὰς τὰς ἐλπίδας μου, ὁ ὁποῖος ὑποτάσσει ἀφατρίαστον καὶ ὁμονοοῦντα
ἤλπισα, ὁ ὑποτάσσων τὸν λαόν μου ἐλπίδας μου·
ὑπ' ἐμέ.

εἰς

αὐτόν,

ὁ ὁποῖος ὑποτάσσει τὸν λαόν μου εἰς ἐμέ.

ὁμονοημένον τὸν λαόν μου εἰς ἐμέ.

143,3 Κύριε, τί ἐστιν ἄνθρωπος ὅτι 3 Κύριε, τί εἶναι τάχα ὁ εὐτελὴς ἄνθρωπος, ὥστε νὰ 3 Κύριε, ποῖος εἶμαι ἐγώ, τὸν ὁποῖον τόσον ἠγάπησας; Τί εἶναι ἐν
ἐγνώσθης αὐτῷ, ἢ υἱὸς ἀνθρώπου ὅτι ἀποκαλύπτῃς καὶ νὰ καθιστᾷς τὸν ἑαυτόν σου γένει ὁ εὐτελὴς ἄνθρωπος, ὥστε νὰ τοῦ καθιστὰς γνωστὸν τὸν
γνωστὸν εἰς αὐτόν; Ἢ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, ὥστε νὰ ἑαυτόν σου καὶ νὰ ἀποκαλύπτεσαι εἰς αὐτόν; Ἢ τί εἶναι ὁ υἱὸς τοῦ
τὸν λογαριάζῃς καὶ νὰ τὸν λαμβάνῃς ὑπ ὄψιν σου;

ἀνθρώπου, ὥστε νὰ τὸν συλλογίζεσαι καὶ να τὸν λογαριάζῃς;

143,4 Ἄνθρωπος ματαιότητι ὡμοιώθη, 4 Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὅμοιος πρὸς τὸ μάταιον καὶ 4 Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὅμοιος πρὸς ματαιότητα καὶ πρὸς περαστικὸν
αἱ

ἡμέραι

αὐτοῦ

ὡσεὶ

σκιὰ παροδικόν. Αἱ ἡμέραι του παρέρχονται ὡσὰν σκιά.

φύσημα ἀνέμου, αἱ ἡμέραι του περνοῦν ὅπως ἡ σκιά.
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λογίζῃ αὐτῷ;

παράγουσι.
143,5 Κύριε, κλῖνον οὐρανοὺς καὶ 5 Σὺ ὅμως, Κύριε, ποὺ εἶσαι τόσον συγκαταβατικὸς 5 Ἀλλ' ἀφοῦ εἶσαι τόσον ἀγαθός, ὥστε νὰ συγκαταβαίνῃς πρὸς τὴν
κατάβηθι,

ἅψαι

τῶν

ὀρέων,

καπνισθήσοντοι.

καὶ πρὸς ἡμᾶς τοὺς εὐτελεῖς ἀνθρώπους, χαμήλωσε ματαιότητα καὶ σκιὰν ταύτην, σὲ παρακαλῶ, χαμήλωσον, Κύριε,
τοὺς οὐρανοὺς καὶ κατέβα. Ἔγγισε μὲ τὰ χέρια σου καὶ τώρα τοὺς οὐρανοὺς καὶ κατάβα πρὸς βοήθειάν μου· ἔγγισον
τὰ βουνὰ καὶ θὰ ἀνάψουν καὶ θὰ γεμίσουν καπνόν. διὰ τῆς χειρός σου τὰ ὅρη, καὶ ἀμέσως ταῦτα θὰ καπνισθοῦν δι’
ἠφαιστειώδους ἐκρήξεως.

143,6

Ἄστραψον

ἀστραπὴν

καὶ 6 Ἄστραψε ἀστραπὴν ἐπάνω ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς μου 6 Ἄστραψε μίαν καὶ μόνην ἀστραπὴν ὑπεράνω τῶν ἐχθρῶν μου καὶ

σκορπιεῖς αὐτούς, ἐξαπόστειλον τὰ κα θὰ τοὺς διασκορπίσῃς. Στεῖλε ἐναντίον των τὰ εἶναι ἀρκετὴ αὕτη διὰ νὰ τοὺς σκορπίσῃς. Ἐξαπόστειλον κατ’
βέλη σου καὶ συνταράξεις αὐτούς.

βέλη σου, καὶ θὰ τοὺς συγκλονίσῃς.

αὐτῶν τὰ βέλη τῶν κεραυνῶν σου καὶ θὰ τοὺς ταράξῃς ὅλους.

143,7 Ἐξαπόστειλον τὴν χεῖρά σου ἐξ 7 Ἄπλωσε, Κύριε, τὸ χέρι σου ἀπὸ τὸ οὐράνιον ὕψος, 7 Ἄπλωσε τὴν προστατευτικὴν καὶ ἀκαταμάχητον χεῖρα σου ἀπὸ τὸ
ὕψους, ἐξελοῦ με καὶ ρῦσαί με ἐξ βγάλε με καὶ γλύτωσέ με ἀπὸ τὰ πολλὰ ὁρμητικὰ ἔνδοξον ὕψος σου, ἐλευθέρωσέ με καὶ σῶσε με ἀπὸ τὰς ἀτάκτους
ὑδάτων

πολλῶν, ἐκ χειρὸς υἱῶν ὕδατα, ποὺ ἀπειλοῦν νὰ μὲ πνίξουν· ἀπὸ τὰ χέρια ἐφόδους τῶν πολεμίων, οἱ ὁποῖοι ὡς ὕδατα πολλὰ μὲ ὁρμὴν

ἀλλοτρίων,

δηλαδὴ τῶν ἀλλοεθνῶν ἀνθρώπων.

μεγάλην ἐπέπεσαν κατ’ ἐμοῦ· σῶσε με ἀπὸ τὴν χεῖρα ἀνθρώπων
ἀλλοφύλων καὶ ἀλλοεθνῶν,

143,8

ὧν

τὸ

στόμα

ἐλάλησε 8 Αὐτῶν, τῶν ὁποίων τὸ στόμα ἐλάλησε δόλια καὶ 8 τῶν ὁποίων τὸ στόμα ἐλάλησε πάντοτε ἀσύστατα ψεύδη καὶ ἡ

ματαιότητα, καὶ ἡ δεξιὰ αὐτῶν δεξιὰ ἀσύστατα πράγματα καὶ ἡ δεξιά των χεὶρ εἶναι δεξιά των εἶναι δεξιὰ ψευδορκοῦσα πρὸς ἐπιτυχίαν ἀδίκων καὶ
ἀδικίας.

ὄργανον ἀδικημάτων.

ἀνόμων σκοπῶν.

143,9 ῾Ὁ Θεός, ᾠδήν καινὴν ᾄσομαί 9 Ὦ Θεέ μου, εἰς τὴν νέαν αὐτὴν συντριβὴν τῶν 9 Ὦ Θεέ μου, ᾠδὴν νέαν, ἁρμόζουσαν εἰς τὴν νέαν ταύτην
σοι, ἐν ψαλτηρίῳ δεκαχόρδῳ ψαλῶ ἐχθρῶν μου, θὰ ψάλλω ἐγὼ πρὸς σὲ νέον ᾆσμα περίστασιν τῆς προστασίας σου, θὰ σοῦ ἀναπέμψω, μὲ ψαλτήριον
σοι

εὐγνωμοσύνης. Μὲ δεκάχορδον μουσικὸν ὄργανον δεκάχορδον συγχρόνως θὰ σοῦ ψάλω·
θὰ σὲ ὑμνολογήσω· σέ,

143,10 τῷ διδόντι τὴν σωτηρίαν τοῖς 10 ὁ ὁποῖος ἀνέκαθεν δίδεις νίκας καὶ σωτηρίαν εἰς 10 εἰς σέ, ὁ ὁποῖος παρέχεις τὴν σωτηρίαν εἰς τοὺς πιστοὺς
βασιλεῦσι, τῷ λυτρουμένῳ Δαυὶδ τὸν τοὺς βασιλεῖς· σέ, ὁ ὁποῖος ἔσωσες ἐμέ, τὸν δοῦλον βασιλεῖς, ὁ ὁποῖος ἐλύτρωσε τὸν δοῦλον του Δαβὶδ ἀπὸ σπάθην
δοῦλον αὐτοῦ ἐκ ρομφαίας πονηρᾶς. σου Δαυὶδ ἀπὸ τὴν θανατηφόρον ρομφαῖαν τοῦ πονηρὰν καὶ ὀλεθρίαν, τὴν σπάθην τοῦ Γολιάθ.
Γολιάθ.
χειρὸς υἱῶν ἀλλοτρίων, ὧν τὸ στόμα χέρια τῶν ἀλλοεθνῶν, τῶν ὁποίων τὸ στόμα τῶν ὁποίων τὸ στόμα ἐλάλησε πάντοτε ἀσύστατα ψεύδη καὶ ἡ
ἐλάλησε ματαιότητα καὶ ἡ δεξιὰ ἐλάλησε καὶ λαλεῖ ψευδολογίας, ἡ δὲ δεξιά των χεὶρ δεξιά των ψευδορκεῖ, ἵνα διαπράττῃ ἐπιτυχῶς κάθε ἀδικίαν·
αὐτῶν δεξιὰ ἀδικίας.

εἶναι ὄργανον ἀδικίας.
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143,11 Ρῦσαί με καὶ ἐξελοῦ με ἐκ 11 Ἀπάλλαξέ με καὶ τώρα καὶ γλύτωσέ με ἀπὸ τὰ 11 Γλύτωσέ με καὶ ἐλευθέρωσέ με ἀπὸ τὴν χεῖρα τῶν ἀλλοφύλων,

143,12

Ὧν

οἱ

υἱοὶ

ὡς

νεόφυτα 12 Αὐτοὶ ἀπολαμβάνουν σήμερον ὅλα τὰ ἀγαθά. Τὰ 12 τῶν ὁποίων οἱ υἱοὶ ὁμοιάζουν πρὸς νεοφύτευτα δένδρα, καλῶς

ἱδρυμένα (Πιθανώτατα ηδρυμμένα) παιδιά των λόγῳ τῆς νεότητός των ὁμοιάζουν σὰν ριζωμένα καὶ πράσινα λόγῳ τῆς νεότητός των· αἱ θυγατέρες των
ἐν τῇ νεότητι αὐτῶν, αἱ θυγατέρες βλαστάρια
αὐτῶν

κεκαλλωπισμέναι, θυγατέρες

καλῶς
των

ριζωμένα
εἶναι

καὶ

θαλερά.

καλλωπισμένες

Αἱ εἶναι καλλωπισμένα! μὲ ψιμύθια καὶ στολισμέναι μὲ κοσμήματα
καὶ γύρω ἀπὸ τὰ μέλη τοῦ σώματος των, ὅπως στολίζεται ἄγαλμα καὶ

περικεκοσμημέναι ὡς ὁμοίωμα ναοῦ, στολισμένες μὲ κοσμήματα εἰς τὸ σῶμα των, ὡσὰν εἴδωλον ναοῦ.
τὰ ἀγάλματα εἰδωλολατρικοῦ ναοῦ.
143,13

τὰ

ταμεῖα

αὐτῶν

πλήρη, 13 Αἱ ἀποθῆκαι των εἶναι γεμᾶται ἀπὸ ἀγαθά. 13 Αἱ ἀποθῆκαι των εἶναι γεμᾶται καὶ βγάζουν ἀπὸ τὰ

ἐξερευγόμενα ἐκ τούτου εἰς τοῦτο, τὰ Ὑπερεκχυλίζουν ἀπὸ κάθε εἶδος· τὰ πρόβατά των ὑπερχειλιζόμενα βάθη των παντὸς εἴδους τροφὰς καὶ προϊόντα,
πρόβατα

αὐτῶν

πολύτοκα, εἶναι πολύτοκα. Πολλαπλασιάζονται ἀναρίθμητα ὥστε ἀπὸ τὸ ἓν δοχεῖον ποὺ ἐγέμισε νὰ μεταφέρεται τὸ περίσσευμα

πληθύνοντα ἐν ταῖς ἐξόδοις αὐτῶν,

εἰς

τοὺς

βοσκοτόπους,

ὅπου

ἐξέρχονται

πρὸς εἰς τὸ ἕτερον· τὰ πρόβατά των εἶναι πολύτοκα αὐξάνοντα καὶ

βοσκήν.

πληθυνόμενα εἰς τοὺς ἀνοικτοὺς τόπους, εἰς τοὺς ὁποίους
ἐξέρχονται πρὸς βοσκήν.

143,14 οἱ βόες αὐτῶν παχεῖς, οὐκ ἔστι 14 Τὰ βόϊδια των εἶναι παχέα. Κανένας ἀπὸ τοὺς 14 Οἱ βόες των εἶναι παχεῖς. Δὲν ὑπάρχει κανὲν ρῆγμα εἰς τοὺς
κατάπτωμα φραγμοῦ, οὐδὲ διέξοδος, τοίχους τῶν οἰκοδομῶν των δὲν ἔχει κρημνισθῇ οὔτε φραγμοὺς καὶ εἰς τὰ τείχη των, ἀλλ’ ὀρθοῦνται ταῦτα στερεά, οὔτε
οὐδὲ

κραυγὴ

ἐν

ταῖς

πλατείαις καὶ ἔχει ὑποστῆ καμμίαν ρωγμήν. Δὲν ἀκούεται ἔξοδος πολιτῶν συρομένων εἰς αἰχμαλωσίαν, οὔτε κραυγή τις

αὐτῶν,

κραυγὴ θρήνου καὶ πόνου εἰς τὰς πλατείας των.

θρήνου δι’ ἀτύχημα τῶν ἐθνικὸν ἀκούεται εἰς τὰς πλατείας των.

143,15 ἐμακάρισαν τὸν λαὸν ᾦ ταῦτά 15 Ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἀγνοοῦν σὲ καὶ τὸ θέλημά σου, 15 Οἱ μάταιοι καὶ ὑλόφρονες ἄνθρωποι ἐμακάρισαν τὸν λαόν, εἰς
ἐστι· μακάριος ὁ λαὸς οὗ Κύριος ὁ ἐκαλοτύχησαν τὸν λαόν, ὁ ὁποῖος ἀπολαμβάνει τὸν ὁποῖον ὑπάρχουν τὰ ἀγαθὰ ταῦτα. Ἀλλὰ μακάριος πράγματι
Θεὸς αὐτοῦ.

αὐτὰ τὰ ἀγαθά. Ἀλλὰ εἰς τὴν πραγματικότητα εἶναι ὁ λαός, τοῦ ὁποίου Θεός του εἶναι ὁ Κύριος τοῦ παντός.
μακάριος εἶναι ὁ λαὸς ἐκεῖνος, τοῦ ὁποίου ὁ
ἀληθινὸς Θεὸς εἶναι ὁ Θεὸς καὶ Κύριός του.

ΨΑΛΜΟΣ 144ος (ρμδ΄)
Γιὰ νὰ εὐλογήσει ὁ Θεὸς τὶς ἐργασίες τῶν ἀνθρώπων, γιὰ νὰ εἶναι εὐάρεστες στὸν Θεό
Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

144,1 Υψώσω σε, ὁ Θεός μου ὁ Θὰ διαλαλήσω τὸ μεγαλεῖον σου, ὦ Θεέ μου καὶ Θὰ ὑμνήσω καὶ θὰ διακηρύξω τὸ ὕψος σου, ὦ Θεέ μου καὶ βασιλεῦ
βασιλεύς

μου,

καὶ

εὐλογήσω

τὸ βασιληά μου. Θὰ δοξολογήσω τὸ πάντιμον μου, καὶ θὰ δοξολογῶ τὸ ὄνομά σου διηνεκῶς εἰς πάντας τοὺς

ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν Ὄνομά σου πάντοτε καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνας.
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Αρχαίο Κείμενο

αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.

αἰῶνος.

144,2 Καθ' ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω 2 Κάθε ἡμέραν θὰ σὲ δοξολογῶ καὶ θὰ ὑμνῶ τὸ 2 Καθ’ ἐκάστην ἡμέραν θὰ δοξολογῶ καὶ θὰ ὑμνῶ τὸ ὄνομά σου
σε καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν Ὄνομά σου, πάντοτε καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν πάντοτε καὶ εἰς τοὺς ἀτελευτήτους αἰῶνας.
αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
144,3

Μέγας Κύριος

αἰώνων.

καὶ αἰνετὸς 3 Μέγας εἶναι ὁ Κύριος καὶ ἄξιος νὰ ὑμνῆται 3 Μέγας εἶναι ὁ Κύριος καὶ καθ’ ὑπερβολὴν ἄξιος να ὑμνῆται, καὶ ἡ

σφόδρα, καὶ τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ πολύ, παρὰ πολύ, διότι ἡ μεγαλωσύνη του εἶναι μεγαλωσύνη
οὐκ ἔστι πέρας.

ἀπεριόριστος καὶ ἀπροσμέτρητος.

του

δὲν

ἔχει

ὅριον,

ἀλλ’

εἶναι

ἄπειρος

καὶ

ἀπεριμέτρητος.

144,4 Γενεὰ καὶ γενεὰ ἐπαινέσει τὰ 4 Κάθε ἐρχομένη γενεὰ θὰ ὑμνῇ σὲ διὰ τὰ 4 Ὅλαι αἱ γενεαί, ἡ μία κατόπιν τῆς ἄλλης, θὰ ἀνυμνοῦν τὰ ἐν
ἔργα σου καὶ τὴν

δύναμίν σου θαυμαστὰ ἔργα σου, καὶ οἱ ἄνθρωποι θὰ ἀπείρῳ δυνάμει καὶ σοφίᾳ συντελεσθέντα ἔργα σου καὶ θὰ

ἀπαγγελοῦσι.

διακηρύττουν πάντοτε τὴν παντοδυναμίαν σου.

διακηρύττουν τὴν παντοδυναμίαν σου.

144,5 Τὴν μεγαλοπρέπειαν τῆς δόξης 5 Τὴν μεγαλοπρεπῆ λαμπρότητα τῆς ἁγιότητός 5 Τὴν μεγαλοπρεπῆ καὶ ἔκλαμπρον δόξαν τῆς ἁγιότητός σου θὰ
τῆς ἁγιωσύνης σου λαλήσουσι καὶ τὰ σου θὰ ὑμνοῦν καὶ θὰ διηγοῦνται τὰ θαυμαστά διαλαλοῦν, καὶ τὰ ἄξια παντὸς θαυμασμοῦ εὐεργετικὰ ἔργα σου θὰ
θαυμάσιά σου διηγήσονται.

σου ἔργα.

ἐκδιηγοῦνται.

144,6 Καὶ τὴν δύναμιν τῶν φοβερῶν 6 Τὴν ἀκατανίκητον δύναμιν τῶν φοβερῶν σου 6 Καὶ τὴν συντριπτικὴν δύναμιν τῶν φοβερῶν πρὸς τιμωρίαν τοῦ
σου ἐροῦσι καὶ τὴν μεγαλωσύνην σου ἔργων ἐναντίον τῶν ἀμετανοήτων ἀσεβῶν θὰ κακοῦ μεγαλουργιῦν σου θὰ ἐξιστοροῦν, καὶ τὸ ἄπειρον μεγαλεῖον
διηγήσονται.

λέγουν μεταξύ των, καὶ τὸ ἀπέραντον μεγαλεῖον σου θὰ διηγοῦνται.
σου θὰ διηγοῦνται.

144,7

Μνήμην

τοῦ

πλήθους

τῆς 7 Θὰ ἀφήνουν νὰ ἐκχυθῇ ἀπὸ τὴν καρδίαν των ἡ 7 Τὴν ἀνεξάλειπτον ἀνάμνησιν τοῦ πλήθους τῶν εὐεργεσιῶν τῆς

χρηστότητός σου ἐξερεύξονται καὶ τῇ εὐγνώμων
δικαιοσύνῃ σου ἀγαλλιάσονται.

ἀνάμνησις

εὐεργεσιῶν

τῆς

πλημμυρίζουν

ἀπὸ

τῶν

ἀναριθμήτων καλοκαγαθίας σου μὲ ὑπερεκχυνόμενον ἐκ τοῦ βάθους τῶν καρδιῶν

καλωσύνης

σου.

Θὰ των ἐνθουσιασμὸν θὰ διακηρύττουν καὶ θὰ ἀγάλλωνται διὰ τὴν

διὰ

τὴν δικαιοσύνην σου, ἡ ὁποία εἰς τὰς ἐν τῇ κυβερνήσει τοῦ κόσμου

ἀγαλλίασιν

δικαιοσύνην, τὴν ὁποίαν σὺ ἐφαρμόζεις πάντοτε. ἐνεργείας σου διαλάμπει.
144,8

Οἰκτίρμων

καὶ

ἐλεήμων

Κύριος, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος.

ὁ 8 Οἰκτίρμων καὶ εὔσπλαγχνος εἶναι ὁ Κύριος, 8 Οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων εἶναι ὁ Κύριος, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος.
μακρόθυμος καὶ πολυέλεος.

144,9 Χρηστὸς Κύριος τοῖς σύμπασι, 9 Ἀγαθὸς καὶ εὐεργετικὸς εἶναι ὁ Κύριος πρὸς 9 Εὐεργετικὸς καὶ καλοκάγαθος δεικνύεται εἰς τὰ σύμπαντα ὁ Κύριος
ἔργα αὐτοῦ.
144,10

Ἐξομολογησάσθωσάν

ὅλα τὰ ἔργα τῆς δημιουργίας του.
σοι, 10

Ἂς

σὲ

δοξολογήσουν,

Κύριε, πάντα τὰ ἔργα σου, καὶ οἱ δημιουργήματά

σου,

πρὸ

τὴν λογικὴν καὶ ἄψυχον κτίσιν του.

Κύριε,

ὅλα

τὰ 10 Ἂς σὲ ὑμνολογοῦν εὐγνωμόνως Κύριε, ὅλα τὰ ἔργα σου, ἔμψυχά

παντὸς

δὲ

ἂς τε καὶ ἄψυχα, καὶ ἐξαιρέτως ἂς σὲ δοξολογοῦν οἱ ἀφωσιωμένοι εἰς σὲ
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καὶ οἱ οἰκτιρμοὶ αὐτοῦ ἐπὶ πάντα τὰ ὅλους γενικῶς, καὶ τὰ ἐλέη αὐτοῦ ἀπλώνονται εἰς καὶ οἱ οἰκτιρμοί του ἐκτείνονται εἰς πάντα τὰ ἔργα του, εἰς ὁλόκληρον

ὅσιοί σου εὐλογησάτωσάν σε.

εὐλογήσουν

τὸ

πάντιμον

Ὄνομά

σου

οἱ δοῦλοι σου.

ἀφωσιωμένοι εἰς σὲ πιστοί.
144,11 Δόξαν τῆς βασιλείας σου 11 Αὐτοὶ θὰ διαλαλοῦν τὴν ἔνδοξον βασιλείαν 11 Ἐν ταῖς δοξολογίαις των ταύταις θὰ κάνουν λόγον περὶ τῆς δόξης
ἐροῦσι

καὶ

τὴν

δυναστείαν

λαλήσουσι.

σου σου καὶ θὰ διηγοῦνται τὴν παντοδύναμον τῆς βασιλείας σου καὶ θὰ ὁμιλοῦν περὶ τῆς κυριαρχικῆς ἐξουσίας καὶ
κυριαρχίαν σου,

δυνάμεώς σου,

144,12 Τοῦ γνωρίσαι τοῖς υἱοῖς τῶν 12 διὰ νὰ καταστήσουν γνωστὴν εἰς τοὺς ἄλλους 12 διὰ νὰ καταστήσουν γνωστὴν εἰς ὅλους τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων
ἀνθρώπων τὴν δυναστείαν σου καὶ ἀνθρώπους τὴν παντοδυναμίαν σου καὶ τὴν τὴν ἀκατάλυτον κυριαρχίαν καὶ δύναμίν σου, καθὼς καὶ τὴν
τὴν δόξαν τῆς μεγαλοπρεπείας τῆς ἀνυπέρβλητον λαμπρότητα τῆς βασιλείας σου.

ἀνυπέρβλητον δόξαν τῆς μεγαλοπρεπεστάτης βασιλείας σου.

βασιλείας σου.
144,13 Ἡ βασιλεία σου βασιλεία 13 Ἡ ἰδική σου βασιλεία, Κύριε, εἶναι βασιλεία 13 Ἡ βασιλεία σου εἶναι βασιλεία παντοτεινὴ καὶ ἀκατάλυτος εἰς
πάντων τῶν αἰώνων, καὶ ἡ δεσποτεία αἰωνία καὶ ἡ κυριαρχία σου ἀπλώνεται εἰς ὅλας πάντας τοὺς αἰῶνας, καὶ ἡ κυριαρχία σου εἶναι ἀπέραντος καὶ
σου ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ γενεᾷ.

τὰς γενεάς.

144,13α Πιστὸς Κύριος ἐν πᾶσι τοῖς 13α

Ὁ

δεσπόζει ἐπὶ πασῶν ἀνεξαιρέτως τῶν γενεῶν ζώντων καὶ θανόντων.

Κύριος

εἶναι

πιστὸς

τηρητὴς

τῶν 13α Ὁ Κύριος εἶναι ἀξιόπιστος καὶ ἀληθὴς εἰς ὅλους τοὺς λόγους καὶ

λόγοις αὐτοῦ καὶ ὅσιος ἐν πᾶσι τοῖς ὑποσχέσεών του καὶ ἄμωμος εἰς ὅλα αὐτοῦ τὰ τὰς ὑποσχέσείς του καὶ ἅγιος εἰς ὅλα τὰ ἔργα του.
ἔργοις αὐτοῦ.

ἔργα.

144,14 Ὑποστηρίζει Κύριος πάντας 14 Ὁ Κύριος ὑποβαστάζει καὶ στηρίζει ὅλους 14 Ὑποβαστάζει καὶ ὑποστηρίζει ὁ Κύριος ὅλους ὅσοι κινδυνεύουν νὰ
τοὺς

καταπίπτοντας

καὶ

ἀνορθοῖ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι κινδυνεύουν νὰ πέσουν καὶ νὰ καταπέσουν καὶ νὰ συντριβοῦν, καὶ ἐγείρει ὀρθίους καὶ ὑγιεῖς πάλιν

πάντας τοὺς κατερραγμένους.

συντριβοῦν, καὶ ἀνεγείρει αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὅλους ὅσοι ἐκρημνίσθησαν καὶ συνετρίβησαν.
πέσει καὶ συντριβῇ.

144,15 Οἱ ὀφθαλμοὶ πάντων εἰς σὲ 15 Οἱ ὀφθαλμοὶ ὅλων στρέφονται μὲ ἐλπίδα 15 Οἱ ὀφθαλμοὶ ὅλων πρὸς σὲ μετ’ ἐλπίδος καὶ ἐμπιστοσύνης εἶναι
ἐλπίζουσι, καὶ σὺ δίδως τὴν τροφὴν βοηθείας πρὸς σέ, διότι σὺ δίδεις τὴν τροφήν των ἐστραμμένοι καὶ σὺ δίδεις εἰς τὴν κατάλληλον ὥραν τὴν πρὸς
αὐτῶν ἐν εὐκαιρίᾳ.

εἰς τὸν κατάλληλον χρόνον.

16 Ἀνοίγεις σὺ τὰς χεῖράς σου καὶ 16
ἐμπιπλᾷς πᾶν ζῷον εὐδοκίας.

Ἀνοίγεις

σὺ

τὰς

παντοδυνάμους

συντήρησιν τροφήν των.
καὶ 16 Ἀρκεῖ καὶ μόνον σὺ νὰ ἀνοίξῃς τὴν πατρικὴν καὶ γενναιόδωρον

πλουσιοδώρους χεῖρας σου καὶ γεμίζεις κάθε χεῖρά σου καὶ χορταίνεις πᾶσαν ζῶσαν ὕπαρξιν μετ’ ἀφθονίας
ζωντανὸν ὃν ἀπὸ ὅλα τὰ ἀγαθά, ποὺ τοῦ ἰκανοποιούσης πᾶσαν ἀνάγκην καὶ ἐπιθυμίαν της.

144,17 Δίκαιος Κύριος ἐν πάσαις ταῖς 17 Ὁ Κύριος εἶναι δίκαιος εἰς ὅλους τοὺς τρόπους 17 Εἶναι δίκαιος ὁ Κύριος εἰς ὅλας τὰς πρὸς τοὺς ἀνθρώπους
ὁδοῖς αὐτοῦ καὶ ὅσιος ἐν πᾶσι τοῖς τῆς ἐνεργείας του καὶ ἄμωμος καὶ ἀκατηγόρητος ἐνεργείας του καὶ τὰς μεθόδους τῆς προνοίας του, καθὼς εἶναι καὶ
ἔργοις αὐτοῦ.

εἰς ὅλα αὐτοῦ τὰ ἔργα.

ἅγιος εἰς ὅλα ὅσα πράττει πρὸς διακυβέρνησιν συμπάσης τῆς
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χρειάζονται.

δημιουργίας του.
144,18

Ἐγγὺς

ἐπικαλουμένοις

Κύριος

πᾶσι

τοῖς 18 Εἶναι πάντοτε κοντὰ εἰς ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι τὸν 18 Εἶναι πολὺ πλησίον ὁ Κύριος εἰς ὅλους ὅσοι τὸν ἐπικαλοῦνται·

αὐτόν,

πᾶσι

τοῖς ἐπικαλοῦνται μὲ πίστιν, εἰς ὅλους ὅσοι τὸν ὅσοι τὸν ἐπικαλοῦνται μὲ εἰλικρίνειαν καὶ ἁγνὰ ἐλατήρια.

ἐπικαλουμένοις αὐτὸν ἐν ἀληθείᾳ.
144,19

Θέλημα

τῶν

ἐπικαλοῦνται μὲ εἰλικρίνειαν καρδίας.

φοβουμένων 19 Τὰ δίκαια θελήματα καὶ αἰτήματα αὐτῶν, οἱ 19 Θὰ ἐκτελέσῃ ὁ Κύριος τὸ θέλημα ἐκείνων οἱ ὁποῖοι τὸν φοβοῦνται

αὐτὸν ποιήσει καὶ τῆς δεήσεως αὐτῶν ὁποῖοι τὸν εὐλαβοῦνται, θὰ ἐκπληρώσῃ ὁ Κύριος, καὶ θὰ εἰσακούσῃ τὴν δέησίν των καὶ θὰ τοὺς σώσῃ.
εἰσακούσεται καὶ σώσει αὐτούς.

θὰ κάμῃ δεκτὴν τὴν δέησίν των καὶ θὰ τοὺς σώσῃ
ἀπὸ τοὺς διαφόρους κινδύνους.

144,20 Φυλάσσει Κύριος πάντας τοὺς 20 Περιφρουρεῖ καὶ φυλάσσει ὁ Κύριος ὅλους 20 Φρουρεῖ καὶ προφυλάττει ὁ Κύριος ὅλους ὅσοι τὸν ἀγαποῦν καὶ θὰ
ἀγαπῶντας αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι τὸν ἀγαποῦν. Ἐξ ἀντιθέτου δὲ ἐξολοθρεύσῃ ὅλους τοὺς ἁμαρτωλούς.
ἁμαρτωλοὺς ἐξολοθρεύσει.

θὰ παραδώσῃ εἰς τὸν ὄλεθρον ὅλους τοὺς
ἁμαρτωλούς.

144,21 Αἴνεσιν Κυρίου λαλήσει τὸ 21 Ὕμνους δοξολογίας καὶ εὐγνωμοσύνης θὰ 21 Διότι λοιπὸν εἶναι μέγας καὶ οἰκτίρμων καὶ χρηστὸς καὶ πιστὸς καὶ
στόμα μου, καὶ εὐλογείτω πᾶσα σὰρξ λέγῃ τὸ στόμα μου διαρκῶς πρὸς τὸν Κύριον καὶ δίκαιος ὁ Κύριος, θὰ ἀναπέμπῃ ὕμνον πρὸς αὐτὸν τὸ στόμα μου καὶ
τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ εἰς τὸν κάθε ἄλλος ἄνθρωπος ἂς δοξολογῇ τὸ ἅγιον ἂς δοξολογῇ πᾶσα σὰρξ τὸ ἅγιον ὄνομά του εἰς πάντας τοὺς
αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.

Ὄνομά του πάντοτε καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν ἀτελευτήτους αἰῶνας.
αἰώνων.

ΨΑΛΜΟΣ 145ος (ρμε΄)
Γιὰ νὰ σταματήσει ὁ Θεὸς τὶς αἱμορραγίες τῶν ἀνθρώπων
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

145,1 Αἴνει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον·

Ω ψυχή μου, δοξολόγησε τὸν Κύριον!

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα
Επαίνους καὶ ὕμνους ἀνάπεμπε, ὧ ψυχή μου, πρὸς τὸν Κύριον.

145,2 αἰνέσω Κύριον ἐν τῇ ζωῇ μου, 2 Θὰ δοξολογῶ τὸν Κύριον καθ' ὅλον τὸ 2 Θὰ αἰνῶ τὸν Κύριον καθ’ ὅλην τὴν ζωήν μου, θὰ ψάλλω ὕμνους εἰς
ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπάρχω.

διάστημα τῆς ζωῆς μου. Θὰ ψάλλω πρὸς αὐτὸν τὸν Θεόν μου, ὅσον θὰ ὑπάρχω καὶ θὰ εἶμαι ζωντανός.

145,3 Μὴ πεποίθατε ἐπ' ἄρχοντας, ἐπὶ 3 Μὴ στηρίζετε τὴν πεποίθησιν καὶ τὴν ἐλπίδα 3 Μὴ στηρίζετε τὴν πεποίθησιν καὶ ἐλπίδα σας εἰς κοσμικοὺς
υἱοὺς

ἀνθρώπων,

οἷς

οὐκ

ἐστὶ σας εἰς τοὺς ἄρχοντας, εἰς τοὺς υἱοὺς τῶν θνητῶν ἄρχοντας, εἰς υἱοὺς καὶ ἀπογόνους τῶν ἐφημέρων καὶ ἀδυνάτων
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ὕμνους, ἕως ὅτου ζῶ.

σωτηρία.

ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν πάντοτε τὴν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν τὴν δύναμιν νὰ σᾶς σώσουν.
δύναμιν νὰ σᾶς σώσουν.

145,4 Ἐξελεύσεται τὸ πνεῦμα αὐτοῦ, 4 Τοῦ καθενὸς ἀπὸ αὐτούς, ὅσον ἰσχυρὸς καὶ ἂν 4 Ἑκάστου ἐκ τούτων συντόμως θὰ ἐξέλθῃ τὸ πνεῦμα του καὶ θὰ
καὶ ἐπιστρέψει εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ· ἐν φαίνεται, τὸ πνεῦμα θὰ ἐξέλθῃ ἀπὸ τὸ σῶμα ἐπιστρέψῃ οὗτος εἰς τὴν γῆν, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἐλήφθη· κατ’ ἐκείνην τὴν
ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἀπολοῦνται πάντες κατὰ τὴν ὥραν τοῦ θανάτου του. Καὶ τὸ σῶμα ἡμέραν τοῦ θανάτου του θὰ χαθοῦν ὅλα τὰ σχέδια καὶ οἱ διαλογισμοί
οἱ διαλογισμοὶ αὐτοῦ.

του θὰ ἐπιστρέψῃ εἰς τὴν γῆν του. Κατὰ δὲ τὴν του.
ἡμέραν ἐκείνην τοῦ θανάτου θὰ χαθοῦν καὶ θὰ
διαλυθοῦν ὅλα τὰ σχέδιά του.

145,5 Μακάριος οὗ ὁ Θεὸς Ἰακὼβ 5 Μακάριος ὅμως εἶναι ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος ἔχει ὡς 5 Μακάριος εἶναι ἐκεῖνος, τὸν ὁποίου ὁ Θεὸς τοῦ Ἰακὼβ εἶναι βοηθὸς
βοηθὸς αὐτοῦ, ἡ ἐλπὶς αὐτοῦ ἐπὶ βοηθόν του τὸν Θεὸν τοῦ Ἰακὼβ καὶ ὁ ὁποῖος τόν, ὁ ὁποῖος τὴν ἐλπίδα τὸν ἐστήριξεν ἐπὶ τὸν Κύριον, ἐπὶ τοῦ
Κύριον τὸν Θεὸν αὐτοῦ

στηρίζει τὰς ἐλπίδας του εἰς Κύριον τὸν Θεόν του. παντοδυνάμου Θεοῦ αὐτοῦ.

145,6 τὸν ποιήσαντα τὸν οὐρανὸν καὶ 6 Εἰς αὐτόν, ὁ ὁποῖος ἐδημιούργησε τὸν αὐρανὸν 6 Ἐπὶ τοῦ Θεοῦ ὁ ὁποῖος ἐποίησε τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, τὴν
τὴν γῆν, τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ καὶ τὴν γῆν, τὴν θάλασσαν καὶ ὅλα ὅσα θάλασσαν καὶ ὅλα ὅσα ὑπάρχουν ἐν αὐτοῖς, ἐπὶ τὸν παντοδυνάμου, ὁ
ἐν αὐτοῖς· τὸν φυλάσσοντα ἀλήθειαν ὑπάρχουν εἰς αὐτά. Αὐτόν, ὁ ὁποῖος τηρεῖ καὶ ὁποῖος φυλάσσει καὶ τηρεῖ αἰωνίως μετὰ πάσης πιστότητος τὰς
εἰς τὸν αἰῶνα,

φυλάσσει

πιστῶς

τοὺς

λόγους

καὶ

τὰς ἀληθεῖς καὶ μηδέποτε διαψευδομένας ὑποσχέσεις του,

ὑποσχέσεις του εἰς ὅλους τοὺς αἰῶνας.
145,7

ποιοῦντα

κρῖμα

τοῖς 7 Αὐτόν, ὁ ὁποῖος κάμνει δικαίαν κρίσιν καὶ 7 ὁ ὁποῖος ἀποδίδει δικαιοσύνην εἰς τοὺς ἀδικουμένους, δίδει τροφὴν

ἀδικουμένοις, διδόντα τροφὴν τοῖς ἀποδίδει τὸ δίκαιον εἰς τοὺς ἀδικουμένους. Δίδει εἰς
πεινῶσι. Κύριος λύει πεπεδημένους,

τοὺς

πεινῶντας·

ὁ

Κύριος

λύει

τοὺς

ἁλυσοδέμενους

τροφὴν εἰς τοὺς πεινῶντας. Ὁ Κύριος, αὐτὸς λύει ἀπελευθερώνων ἀπὸ τῆς σκληρᾶς δουλείας καὶ αἰχμαλωσίας τὸν λαόν
τὰ δεσμὰ τῶν σιδηροδεμένων αἰχμαλώτων καὶ του.
τοὺς δίδει τὴν ἐλευθερίαν.

145,8 Κύριος σοφοῖ τυφλούς, Κύριος 8 Ὁ Κύριος δίδει σοφίαν εἰς τοὺς τυφλοὺς μὲ τὸ 8 Ὁ Κύριος δίδει σοφίαν εἰς τοὺς τυφλοὺς εὐαγγελιζόμενος εἰς αὐτοὺς
κατερραγμένους,

ἀγαπᾷ δικαίους,

Κύριος φῶς τῆς ἀληθείας του. Ὁ Κύριος ἀνορθώνει τοὺς τὴν ἀπὸ τοῦ ἠθικοῦ σκότους ἀνάβλεψιν, ὁ Κύριος ἀνορθώνει τοὺς ὑπὸ
ἠθικῶς καὶ σωματικῶς συντετριμμένους. Ὁ τῆς δυστυχίας καὶ ὑπὸ πάσης ἀθλιότητος συντετριμμένους, ὁ Κύριος
Κύριος ἀγαπᾷ τοὺς δικαίους.

145,9

Κύριος

φυλάσσει

ἀγαπᾷ τοὺς δικαίους,

τοὺς 9 Ὁ Κύριος περιφρουρεῖ καὶ προστατεύει τοὺς 9 ὁ Κύριος φυλάσσει τοὺς ξένους, οἱ ὁποῖοι προσειλκύσθησαν εἰς τὴν

προσηλύτους· ὀρφανὸν καὶ χήραν ξένους, αὐτὸς θὰ ἀναλάβῃ ὑπὸ τὴν προστασίαν πρὸς αὐτὸν πίστιν καὶ ἐν χώρα ξένη ζῶντες στεροῦνται προστατῶν
ἀναλήψεται καὶ ὁδὸν ἁμαρτωλῶν του τὰ ὀρφανὰ καὶ τὰς χήρας, καὶ θὰ ἐξαφανίσῃ καὶ φίλων· θὰ ἀναλάβῃ τὸν ὀρφανὸν καὶ τὴν χήραν ὑπὸ τὴν
ἀφανιεῖ.

τὰς πορείας τῶν ἁμαρτωλῶν.

προστασίαν του καὶ θὰ ἐξαφανίσῃ τὰ πονηρὰ σχέδια καὶ τὰς
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ἀνορθοῖ

πιεστικὰς καὶ ἐκμεταλλευτικὰς μεθόδους τῶν ἁμαρτωλῶν.
145,10 Βασιλεύσει Κύριος εἰς τὸν 10 Ὁ Κύριος θὰ βασιλεύσῃ εἰς τὸν αἰῶνα, ὁ Θεός 10 Θὰ βασιλεύσῃ ὁ Κύριος εἰς τὸν αἰῶνα, ὁ Θεός, τὸν ὁποῖον λατρεύεις,
αἰῶνα, ὁ Θεός σου, Σιών, εἰς γενεὰν σου, Σιών, εἰς ὅλας τὰς γενεὰς τῶν γενεῶν.

ὦ Σιών, θὰ βασιλεύῃ καθ’ ὅλους τοὺς αἰῶνας, ἀπὸ τῆς μιᾶς εἰς τὴν

καὶ γενεάν.

ἄλλην γενεάν.

ΨΑΛΜΟΣ 146ος (ρμστ΄)
Γιὰ νὰ θεραπεύσει ὁ Θεὸς τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ἔχουν κτυπηθεῖ καὶ πληγωθεῖ στὶς σιαγόνες ἀπὸ κακοὺς ἀνθρώπους
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

146,1 Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, ὅτι ἀγαθὸν Υμνεῖτε καὶ δοξολογεῖτε τὸν Κύριον, διότι εἶναι Επαινετικοὺς ὕμνους ἀναπέμψατε πρὸς τὸν Κύριον, διότι εἶναι
ψαλμός· τῷ Θεῷ ἡμῶν ἠδυνθείη εὐχάριστον καὶ ὠφέλιμον νὰ ὑμνῇ κανεὶς αὐτόν. ἐπωφελὲς καὶ θελκτικὸν νὰ ψάλλῃ τις πρὸς δόξαν του. Εἴθε νὰ
αἴνεσις.

Εἴθε δὲ νὰ γίνῃ γλυκὺς καὶ εὐχάριστος ὁ ὕμνος λογισθῇ ἡδεῖα καὶ εὐπρόσδεκτος εἰς τὸν Θεόν μας ἡ παρ’ ἡμῶν πρὸς
μας αὐτὸς πρὸς τὸν Θεόν μας.

146,2
Κύριος,

Οἰκοδομῶν
καὶ

Ἱερουσαλὴμ

τὰς

διασπορὰς

αὐτὸν ἀναπεμπομένη αἴνεσις.

ὁ 2 Ἂς τὸν δοξολογήσωμεν, διότι ὁ Κύριος εἶναι 2 Διότι ἀνοικοδομεῖ τὴν κατεστραμμένην Ἱερουσαλὴμ ὁ Κύριος καὶ
τοῦ αὐτὸς ποὺ ἀνοικοδομεῖ τὴν Ἱερουσαλήμ. Αὐτὸς τοὺς ἐκδιωχθέντας ἐξ αὐτῆς καὶ διασπαρέντας ἀνὰ τὰς ξένας χώρας

Ἰσραὴλ ἐπισυνάξει,

συγκεντρώνει

τοὺς

διασκορπισμένους Ἰσραηλίτας θὰ συνάξῃ καὶ πάλιν εἰς αὐτήν.

Ἰσραηλίτας ἀπὸ τὰς ξένας χώρας εἰς τὴν πατρίδα
των.
146,3

ὁ

ἰώμενος

τοὺς 3 Θεραπεύει τοὺς συντετριμμένους κατὰ τὴν 3 Αὐτὸς εἶναι ποὺ ἰατρεύει τοὺς ἔχοντας συντετριμμένην τὴν

συντετριμμένους τὴν καρδίαν καὶ καρδίαν ἀπὸ τὸ βάρος τῶν θλίψεων. Ὡσὰν καρδίαν καὶ οἱονεῖ διὰ θεραπευτικῶν ἐπιδέσμων ὡς καλὸς ἰατρὸς
δεσμεύων τὰ συντρίμματα αὐτῶν,

ἄριστος

ἰατρὸς

ἐπιδένει

μὲ

θεραπευτικοὺς ἀνασυνδέει

ἐπιδέσμους τὰ συντρίμματα αὐτῶν.
146,4 ὁ ἀριθμῶν πλήθη ἄστρων καὶ 4Ἔχει
πᾶσιν αὐτοῖς ὀνόματα καλῶν.

καταμετρήσει

ἀπεριόριστον

ἀριθμὸν

σφιγκτὰ

τὰ

ἐκ

τῆς

αἰχμαλωσίας

καὶ

δουλείας

συντρίμματά των.

καὶ

γνωρίζει

τὸν 4 Ἠξεύρει δὲ κατ' ὄνομα ὅλους τοὺς διεσπαρμένους αὐτός, ὁ ὁποῖος

τῶν

ἀστέρων

τῶν μὲ πᾶσαν εὐκολίαν ἀριθμεῖ τὰ δι’ ἠμᾶς τοὺς ἀνθρώπους ἀναρίθμητα

διεσπαρμένων εἰς τὸν οὐρανόν, ὡσὰν νὰ ἔχῃ πλήθη τῶν ἀστέρων καὶ γνωρίζει ὅλους τοὺς ἀστέρας τόσον καλά,
σὰν νὰ εἶχε δώσει ὄνομα εἰς τὸν καθένα των καὶ μὲ τὸ ὄνομά του
τοῦτο νὰ καλῇ ἕκαστον ἐξ αὐτῶν.
146,5 Μέγας ὁ Κύριος ἡμῶν, καὶ 5 Μέγας εἶναι ὁ Κύριός μας καὶ μεγάλη ἡ δύναμίς 5 Μέγας εἶναι ὁ Κύριός μας καὶ μεγάλη ἡ δύναμίς του καὶ τὴν σοφίαν
μεγάλη ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ, καὶ τῆς του καὶ κανείς ποτὲ δὲν εἶναι εἰς θέσιν νὰ του οὐδεὶς δύναται νὰ καταμετρήσῃ καὶ δι’ ἀριθμοῦ νὰ παραστήσῃ
Επιμέλεια: π.Αθανάσιος Εφημέριος Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης Λαρίσης

403/411

δώσει ὄνομα εἰς τὸν καθένα ἀπὸ αὐτούς.

συνέσεως αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἀριθμός.

καταμετρήσῃ, νὰ συλλάβῃ καὶ νὰ περιγράψῃ τὴν αὐτήν.
ἄπειρον σοφίαν του.

146,6 Ἀναλαμβάνων πρᾳεῖς ὁ Κύριος, 6 Ὁ Κύριος ἀναλαμβάνει ὑπὸ τὴν προστασίαν 6 Παίρνει ὁ Κύριος ἐπὶ τῶν προστατευτικῶν του χειρῶν καὶ ἀνυψώνει
ταπεινῶν δὲ ἁμαρτωλοὺς ἕως τῆς του τοὺς πράους, τοὺς δὲ ὑπερηφάνους καὶ τοὺς πράους, τοὺς διὰ ταπεινώσεων διαχθέντας τὴν ὑπομονήν,
γῆς.

ἁμαρτωλοὺς θὰ τοὺς ταπεινώσῃ καὶ θὰ τοὺς ρίψῃ ταπεινώνει
κάτω μέχρις ἐδάφους.

146,7

Ἐξάρξατε

τῷ

Κυρίῳ

δὲ

καὶ

κατακρημνίζει

μέχρι

τοῦ

ἐδάφους

τοὺς

ἁμαρτωλούς.

ἐν 7 Ἀρχίσατε, λοιπόν, νὰ δοξολογῆτε τὸν Κύριον. 7 Ἀρχίσατε νὰ ὑμνῆτε τὸν Κύριον διὰ δοξολογίας, ψάλατε πρὸς τιμὴν

ἐξομολογήσει, ψάλατε τῷ Θεῷ ἡμῶν Ψάλατε πρὸς τιμὴν τοῦ Θεοῦ μας ὕμνον μὲ τοῦ Θεοῦ μας μὲ κιθάραν·
ἐν κιθάρᾳ

συνοδίαν κιθάρας.

146,8 τῷ περιβάλλοντι τὸν οὐρανὸν 8 Ψάλατε εἰς αὐτόν, ὁ ὁποῖος περιβάλλει τὸν 8 αὐτὸν ὁ ὁποῖος περιβάλλει καὶ σκεπάζει τὸν οὐρανὸν μὲ νεφέλας,
ἐν νεφέλαις, τῷ ἐτοιμάζοντι τῇ γῇ οὐρανὸν μὲ εὐεργετικὰς νεφέλας, καὶ μὲ αὐτὰς ποὺ σκιάζουν τὸν καυστικὸν ἢλιον· ὁ ὁποῖος προετοιμάζει πρὸς
ὑετόν, τῷ ἐξανατέλλοντι ἐν ὄρεσι προετοιμάζει τὴν βροχὴν διὰ τὴν γῆν. Καὶ μὲ τὴν ποτισμὸν τῆς γῆς βροχήν, ὁ ὁποῖος κάμνει νὰ ἀναφύεται εἰς τὰ ὄρη
χόρτον καὶ χλόην τῇ δουλείᾳ τῶν βροχὴν κάμνει νὰ βλαστήσῃ, καὶ εἰς αὐτὰ ἀκόμη χόρτος καὶ χλόη πρὸς ἐξυπηρέτησιν τῶν ἀνθρώπων·
ἀνθρώπων,

τὰ ὄρη, χορτάρι καὶ χλόη διὰ τὴν ἐξυπηρέτησιν
τῶν ἀνθρώπων.

146,9 διδόντι τοῖς κτήνεσι τροφὴν 9 Δοξολογήσατε αὐτόν, ὁ ὁποῖος παρέχει τροφὴν 9 ὁ ὁποῖος δίδει εἰς τὰ κτήνη τὴν τροφήν των, καθὼς καὶ εἰς τὰ μικρὰ
αὐτῶν

καὶ

τοῖς

νεοσσοῖς

τῶν εἰς τὰ κτήνη, ὅπως ἐπίσης καὶ εἰς τὰ μικρὰ πουλιὰ τῶν κοράκων, τὰ ὁποῖα μὲ τοὺς κρωγμούς, ποὺ ἐκβάλλουν ἐξ

κοράκων τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτόν. πουλιὰ τῶν κοράκων, τὰ ὁποῖα μὲ τοὺς κρωγμούς αἰτίας τῆς πείνης των, φαίνονται, ὅτι τὸν ἐπικαλοῦνται.
των φαίνεται σὰν νὰ τὸν ἐπικαλοῦνται.
146,10 Οὐκ ἐν τῇ δυναστείᾳ τοῦ ἵππου 10 Δὲν εὐαρεστεῖται ὁ Κύριος οὔτε καὶ δίδει τὴν 10 Δὲν θὰ εὐαρεστηθῇ ὁ Κύριος εἰς τὸ ἰσχυρὸν ἱππικόν, οὔτε θὰ
θελήσει, οὐδὲ ἐν ταῖς κνήμαις τοῦ νίκην εἰς τὸ ἰσχυρὸν ἱππικὸν οὔτε εἰς τοὺς ταχεῖς ἐπιδοκιμάσῃ τοὺς εὐκινήτους καὶ ταχεῖς πόδας τοῦ πολεμιστοῦ
ἀνδρὸς εὐδοκεῖ·
146,11

εὐδοκεῖ

καὶ ἰσχυροὺς πόδας τοῦ ἀνθρώπου.
Κύριος

ἐν

ἀνδρός.

τοῖς 11 Ὁ Κύριος εὐαρεστεῖται εἰς ἐκείνους, ποὺ τὸν 11 Εὐαρεστεῖται ὁ Κύριος καὶ παρέχει τὴν εὔνοιαν αὐτοῦ εἰς ἐκείνους

φοβουμένοις αὐτὸν καὶ ἐν πᾶσι τοῖς εὐλαβοῦνται· εἰς ὅλους αὐτούς, ποὺ ἐλπίζουν εἰς οἱ ὁποῖοι τὸν φοβοῦνται καὶ εἰς ὅλους ὅσοι στηρίζουν τὴν ἐλπίδα των
τὸ ἔλεός του.

εἰς τὸ ἔλεός του.
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ἐλπίζουσιν ἐπὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ.
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ΨΑΛΜΟΣ 147ος (ρμζ΄)
Γιὰ νὰ ἡμερέψει ὁ Θεὸς τὰ ἄγρια ζῷα τοῦ βουνοῦ, γιὰ νὰ μὴν κάνουν κακὸ στοὺς ἀνθρώπους καὶ ζημιὲς στὰ σπαρτά
Αρχαίο Κείμενο
147,1

Επαίνει,

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἱερουσαλήμ,

Κύριον, αἴνει τὸν Θεόν σου, Σιών,

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

τὸν Ω Ἱερουσαλήμ, ψάλλε ὕμνους καὶ ἐγκώμια πρὸς Ύμνους ἐπαινετικοὺς ἀνάπεμπε, ὦ Ἱερουσαλήμ, πρὸς τὸν Κύριον·
τὸν Κύριον! Δοξολόγει τὸν Θεόν σου, Σιών.

ἀνύμνει τὸν Θεόν σου, ὦ Σιών.

147,2 ὅτι ἐνίσχυσε τοὺς μοχλοὺς τῶν 2 Διότι ἐστερέωσε καὶ ἔκαμε ἰσχυροὺς τοὺς 2 Διότι εὐδόκησε νὰ κτισθοῦν καὶ πάλιν τὰ κατεστραμμένα τείχη σου,
πυλῶν σου, εὐλόγησε τοὺς υἱούς σου μοχλούς, μὲ τοὺς ὁποίους κλείονται ἀσφαλῶς αἱ ἐστερέωσε καὶ κατέστησεν ἰσχυροὺς τοὺς μοχλούς, μὲ τοὺς ὁποίους
ἐν σοί·

πύλαι τῶν νεοκτισμένων τειχῶν σου. Ὁ Κύριος διατηροῦνται κλεισταὶ καὶ ἀπαραβίαστοι αἱ πύλαι σου καὶ ἀφοῦ οὕτω
ηὐλόγησε τοὺς υἱούς σου, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται τοὺς ἠσφάλισεν, ηὐλόγησε τοὺς διαμένοντας ἐντὸς τῶν τειχῶν σου
ἐντὸς τῆς περιοχῆς σου.

υἱούς σου.

147,3 ὁ τιθεὶς τὰ ὅριά σου εἰρήνην καὶ 3 Αὐτὸς ἐγκατέστησεν εἰρήνην εἰς τὰ ὅριά σου, σὲ 3 Αὐτὸς ἐξεδίωξεν ἀπὸ τὰ σύνορα σου τὸν πόλεμον καὶ ἐγκαθίδρυσεν
στέαρ πυροῦ ἐμπιπλῶν σε·

περιφρουρεῖ ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς σου καὶ χορταίνει εἰς αὐτὰ τὴν εἰρήνην, σὲ γεμίζει δὲ καὶ σὲ χορταίνει μὲ ἄφρωτον καὶ
μὲ ἐκλεκτὸν σῖτον τὰ τέκνα σου.

147,4 ὁ ἀποστέλλων τὸ λόγιον αὐτοῦ 4

Αὐτὸς

ἀποστέλλει

τῇ γῇ, ἕως τάχους δραμεῖται ὁ λόγος εὐεργετικὴν
αὐτοῦ·

προσταγήν

τὴν

ἐκλεκτὸν σῖτον.
παντοδύναμον 4 Αὐτὸς ἀποστέλλει εἰς τὴν γῆν τὴν περὶ καρποφορίας αὐτῆς θείαν

του

διὰ

τὴν προσταγήν του, τάχιστα καὶ ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ θὰ τρέξῃ ὁ λόγος του

καρποφορίαν τῆς γῆς. Καὶ ἡ προσταγή του δραστικὸς καὶ δημιουργικός.
ταχύτατα θὰ τρέξῃ πρὸς τὴν γῆν καὶ θὰ γίνῃ
ἀμέσως ἔργον.

147,5 διδόντος χιόνα ὡσεὶ ἔριον, 5 Αὐτὸς εἶναι ποὺ δίδει χιόνι ὁλόλευκο, ὡσὰν τὸ 5 Εἶναι ὁ λόγος ἐκείνου, ὁ ὁποῖος δίδει τὴν χιόνα λευκὴν καὶ μαλακὴν
ὁμίχλην ὡσεὶ σποδὸν πάσσοντος·

μαλλὶ τοῦ προβάτου, ὁ ὁποῖος σκορπίζει σὰν σὰν τὸ μαλλίον, ὁ ὁποῖος σκορπίζει καὶ ἐπιπάσσει σὰν στάκτην τὴν
στάκτην τὴν ὁμίχλην.

ὁμίχλην μετατρεπομένην εἰς πάχνην,

147,6 βάλλοντος κρύσταλλον αὐτοῦ 6 Ρίπτει τὴν χάλαζαν μὲ ὅσην εὐκολίαν ἡμεῖς 6 ὁ ὁποῖος ρίπτει τὴν χάλαζαν καὶ τοὺς ὀγκώδεις πάγους τῶν ποταμῶν
ὡσεὶ

ψωμούς,

κατὰ

πρόσωπον ρίπτομεν τὰ ψιχία τοῦ ψωμιοῦ. Ποιὸς ἠμπορεῖ νὰ καὶ τῶν ὠκεανῶν, μεθ' ὅσης εὐκολίας καὶ ἠμεῖς σκορπίζομεν ἐπὶ γῆς

ψύχους αὐτοῦ τίς ὑποστήσεται;

ὑποστῇ καὶ ἀνθέξῃ ἐμπρὸς εἰς τὸ ψῦχος τῶν ψιχία ἢ καὶ ὁλόκληρα τεμάχια ἄρτου πρὸς διατροφὴν τῶν κατοικιδίων
ὁρμητικῶν ἀνέμων;

χιόνων του ποῖος δύναται να ἀνθέξῃ, ἐὰν ταῦτα παρετείνοντο ἐπὶ
μακράν;

147,7 Ἐξαποστελεῖ τὸν λόγον αὐτοῦ 7 Αὐτὸς μόνος θὰ δώσῃ προσταγὴν καὶ θὰ 7 Ἀλλ’ αὐτὸς θὰ στείλῃ τὸν λόγον καὶ τὴν προσταγήν του καὶ θὰ τὰ
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πάγων καὶ τῶν χιόνων καὶ τῶν παγωμένων πτηνῶν καὶ ζώων μας. Ἐμπρὸς εἰς τὸ ψῦχος τῶν πάγων καὶ τῶν

καὶ τήξει αὐτά· πνεύσει τὸ πνεῦμα λυώσουν οἱ πάγοι καὶ τὰ χιόνια, θὰ πνεύσῃ λειώσῃ· θὰ πνεύσῃ ὁ ἄνεμός του καὶ θὰ ρεύσουν ἐκ τῶν πάγων καὶ
αὐτοῦ, καὶ ρυήσεται ὕδατα.

δηλαδὴ ὁ εὐεργετικὸς ἄνεμός του, θὰ λυώσουν τῶν χιόνων νερά, τὰ ὁποῖα θὰ ποτίσουν τὰ ὅρη καὶ τὰς πεδιάδας.
τὰ χιόνια καὶ οἱ πάγοι καὶ θὰ ρεύσουν ὕδατα, διὰ
νὰ ποτίσουν ὄρη καὶ πεδιάδας.

147,8 Ὁ ἀπαγγέλλων

τὸν λόγον 8 Αὐτὸς ἀπεκάλυψε καὶ κατέστησε γνωστὸν τὸ 8 Αὐτὸς εἶναι ὁ ὁποῖος κατέστησε γνωστὸν τὸν λόγον του εἰς τοὺς

αὐτοῦ τῷ Ἰακώβ, δικαιώματα καὶ ἅγιον θέλημά του εἰς τοὺς ἀπογόνους τοῦ Ἰακώβ, ἀπογόνους τοῦ Ἰακώβ, τὰς ἐντολάς του καὶ τὰ δίκαια προστάγματά
κρίματα αὐτοῦ τῷ Ἰσραήλ.

τὰς ἐντολάς του καὶ τὰ δίκαια προστάγματά του του εἰς τοὺς Ἰσραηλίτας.
εἰς τὸν ἰσραηλιτικὸν λαόν.

147,9 Οὐκ ἐποίησεν οὕτως παντὶ ἔθνει 9 Δὲν ἔπραξεν ὅμως τὸ ἴδιον καὶ διὰ κάθε ἄλλο 9 Καὶ ἀπεκάλυψε ταῦτα προνομιακῶς εἰς τὸν Ἰσραήλ. Δὲν ἐποίησε
καὶ τὰ κρίματα αὐτοῦ οὐκ ἐδήλωσεν ἔθνος. Δὲν ἐφανέρωσε εἰς ὅλα τὰ ἔθνη τὰ οὐδὲ συμπεριεφέρθη ὁ Θεὸς κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον εἰς κάθε ἔθνος καὶ
αὐτοῖς.

παραγγέλματά του καὶ τὰς ἐντολάς του.

δὲν ἐφανέρωσεν εἰς ὅλα τὰ ἔθνη ταῦτα τὰ παραγγέλματά του.

ΨΑΛΜΟΣ 148ος (ρμη΄)
Γιὰ νὰ κάνει καιρὸ εὐνοϊκὸ ὁ Θεός, γιὰ νὰ ἔχουν ἀφθονία εἰσοδημάτων οἱ ἄνθρωποι καὶ νὰ δοξάζουν τὸν Θεό. (Τέλος ἑρμηνειῶν τοῦ ὁσίου Ἀρσενίου Καππαδόκου)
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

148,1 Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν Σεῖς οἱ ἄγγελοι αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐπάνω ἀπὸ Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἀπὸ τοὺς οὐρανούς, αἰνεῖτε αὐτὸν εἰς τὰ ὕψιστα
οὐρανῶν,

αἰνεῖτε

αὐτὸν

ἐν

ὑψίστοις.
148,2

Αἰνεῖτε

τοῖς τοὺς οὐρανούς. Δολογεῖτε αὐτὸν μέχρι τῶν μέρη καὶ τοὺς ὑψίστους ὁρίζοντας καὶ κύκλους.
ἀκροτάτων περιοχῶν τοῦ οὐρανοῦ.

αὐτόν,

πάντες

οἱ 2 Δοξολογήσατε αὐτὸν ὅλοι οἱ ἄγγελοι. Αἰνέσατέ 2 Αἰνεῖτε αὐτὸν ὅλοι οἱ ἄγγελοί του, αἰνεῖτε αὐτὸν ὅλαι αἱ ἀγγελικαὶ

ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι τον καὶ ὑμνεῖτε τον συνεχῶς ὅλαι αἱ οὐράνιαι δυνάμεις καὶ στρατιαὶ του.
αἱ δυνάμεις αὐτοῦ.

δυνάμεις του.

148,3 Αἰνεῖτε αὐτὸν ἥλιος καὶ σελήνη, 3

Δοξολογεῖτε

αὐτὸν

ὁ

ἥλιος,

ἡ

σελήνη· 3 Αἰνεῖτε αὐτὸν ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη· αἰνεῖτε αὐτὸν ὅλα τὰ ἄστρα καὶ

αἰνεῖτε αὐτὸν πάντα τὰ ἄστρα καὶ τὸ δοξολογεῖτε αὐτὸν ὅλα τὰ ἄστρα καὶ τὸ φῶς.

τὸ ἐκπεμπόμενον ἐξ αὐτῶν φῶς.

φῶς.
οὐρανῶν καὶ τὸ ὕδωρ τὸ ὑπεράνω ἐκτείνονται πέραν ἀπὸ τοὺς ἀστρικοὺς οὐρανούς. ὑπερυψηλοὶ οὐρανοὶ καὶ τὸ ὕδωρ, τὸ ὁποῖον κρατεῖ διὰ τῶν νεφελῶν
τῶν οὐρανῶν.

Ἂς ἐπαινέσῃ καὶ δοξολογήσῃ τὸν Κύριον τὸ ὕδωρ, ἀποθηκευμένον ὁ Θεὸς ὑπεράνω τῆς ἀτμοσφαίρας καὶ τοῦ κάτωθεν
τὸ ὁποῖον εἶναι ἀποθηκευμένον ἐπάνω ἀπὸ τὸν τῶν ἀστέρων ἐκτεινομένου στερεώματος.
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148,4 Αἰνεῖτε αὐτὸν οἱ οὐρανοὶ τῶν 4 Αἰνεῖτε αὐτὸν οἱ πνευματικοὶ οὐρανοί, ποὺ 4 Αἰνεῖτε αὐτὸν οἱ ὑπεράνω τοῦ ἐνάστρου οὐρανοῦ ἐκτεινόμενοι

οὐρανόν.
148,5 Αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα Κυρίου, 5 Τὰ πάντα ἂς δοξολογήσουν τὸ ὄνομα τοῦ 5 Ἂς αἰνέσουν πάντα ταῦτα τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου, διότι αὐτὸς ἕνα καὶ
ὅτι αὐτὸς εἶπε, καὶ ἐγενήθησαν, Κυρίου, διότι αὐτὸς ἕνα μόνον λόγον εἶπε καὶ μόνον λόγον του εἶπε καὶ ἀμέσως ταῦτα ἔγιναν, ἐν πρόσταγμα ἔδωκεν
αὐτὸς ἐνετείλατο, καὶ ἐκτίσθησαν.

ἐδημιουργήθησαν. Αὐτὸς ἔδωσε διαταγὴν καὶ αὐτὸς καὶ ἀμέσως ταῦτα ἐκτίσθησαν.
ἀμέσως ἐκτίσθησαν.

148,6 Ἔστησεν αὐτὰ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ 6 Ἐνηρμόνισεν, ἐστερέωσε καὶ ἔστησεν αὐτὰ 6 Ἔστησε καὶ ἐστερέωσεν αὐτὰ ἐν ἁρμονικὴ τάξει, διὰ νὰ μένουν
εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος· πρόσταγμα ἀσφαλῇ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ ἀμετακίνητα εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἐξέδωκε πρόσταγμα καὶ
ἔθετο, καὶ οὐ παρελεύσεται.

αἰῶνος. Ἐξέδωκε παντοδύναμον πρόσταγμα, τὸ διάταγμα βασιλικόν, τὸ ὁποῖον δὲν θὰ παρέλθῃ, ἀλλὰ θὰ μένῃ
ὁποῖον δὲν πρόκειται νὰ ἀκυρωθῇ.

αἰωνίως.

148,7 Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῆς γῆς, 7 Δοξολογεῖτε τὸν Κύριον καὶ ἀπὸ τὴν γῆν, τὰ 7 Αἰνεῖτε τὸν Κύριον καὶ ἀπὸ τὴν γῆν, οἱ ἓν ταῖς θαλάσσαις δράκοντες
δράκοντες καὶ πᾶσαι ἄβυσσοι·

θαλάσσια κήτη καὶ ὅλαι αἱ θάλασσαι.

καὶ πᾶσαι αἱ ἄβυσσοι τῶν ὠκεανῶν·

148,8 πῦρ, χάλαζα, χιών, κρύσταλλος, 8 Τὸ πῦρ τῆς ἀστραπῆς, ἡ χάλαζα, ἡ χιών, οἱ 8 τὸ πῦρ τῶν ἀστραπῶν, ἡ χάλαζα, ἡ χιών, οἱ κρύσταλλοι τῶν πάγων,
πνεῦμα καταιγίδος, τὰ ποιοῦντα τὸν πάγοι, ὁ ὁρμητικὸς ἄνεμος τῆς καταιγίδος, ὅλα ὁ σφοδρὸς ἄνεμος ὁ προκαλῶν τὴν καταιγίδα, πάντα ταῦτα τὰ
λόγον αὐτοῦ·

αὐτὰ

ποὺ

κινοῦνται

καὶ

ἐκτελοῦν

παντοδύναμον προσταγήν του.

τὴν ἀτμοσφαιρικὰ

φαινόμενα,

τὰ

ἐκτελοῦντα

τὸν

λόγον

τοῦ

προστάγματός του.

148,9 τὰ ὄρη καὶ πάντες οἱ βουνοί, 9 Αἰνεῖτε αὐτὸν τὰ ὄρη τὰ ὑψηλὰ καὶ ὅλοι οἱ 9 Αἰνεῖτε τὸν Κύριον τὰ ὑψηλὰ ὅρη καὶ ὅλα τὰ βουνά, τὰ καρποφόρα
ξύλα καρποφόρα καὶ πᾶσαι κέδροι·

λόφοι, ὅλα τὰ καρποφόρα καὶ ὅλα τὰ ἄγρια δένδρα, τὰ ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων καλλιεργούμενα, καὶ ὅλαι αἱ
δένδρα, ὅπως εἶναι αἱ κέδροι.

πανύψηλοι κέδροι, τὰς ὁποίας αὐτὸς ὁ Κύριος ἐφύτευσε.

148,10 τὰ θηρία καὶ πάντα τὰ κτήνη, 10 Τὰ ἄγρια θηρία τῆς ὑπαίθρου καὶ ὅλα τὰ 10 Αἰνεῖτε τὸν Κύριον τὰ ἄγρια θηρία τῆς γῆς καὶ ὅλα τὰ ὑπηρετοῦντα
ἐρπετὰ καὶ πετεινὰ πτερωτά·

κτήνη, τὰ ἐρπετὰ καὶ ὅλα τὰ ἰπτάμενα πτηνά.

τὰς ἀνάγκας τοῦ ἀνθρώπου ἥμερα κτήνη· τὰ ἑρπετὰ καὶ τὰ πετεινά,
ποὺ διὰ τῶν πτερῶν των διασχίζουν τοὺς ὁρίζοντας.

148,11 βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ πάντες 11 Αἰνεῖτε αὐτὸν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ ὅλοι οἱ 11 Αἰνεῖτε τὸν Κύριον οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ ὅλοι οἱ λαοί, οἱ ἄρχοντες
λαοί, ἄρχοντες καὶ πάντες κριταὶ γῆς· λαοί, οἱ ἄρχοντες καὶ ὅλοι οἱ δικασταὶ τῶν καὶ ὅλοι οἱ κριταὶ καὶ δικασταὶ τῆς γῆς.
ἀνθρώπων.
νεανίσκοι

καὶ

παρθένοι, 12

πρεσβύτεροι μετὰ νεωτέρων·

Οἱ

νέοι

ἄνδρες

καὶ

αἱ

παρθένοι,

γεροντότεροι μαζῆ μὲ τοὺς νεωτέρους.

οἱ 12 Οἱ νεαροὶ ἔφηβοι καὶ αἱ παρθένοι, οἱ γεροντότεροι μαζὶ μὲ τοὺς
νεωτέρους.

148,13 αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα Κυρίου, 13 Ἂς ὑμνήσουν ὅλοι τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου, διότι 13 Ἂς ὑμνήσουν ὅλοι τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου, διότι αὐτοῦ καὶ μόνον τὸ
ὅτι ὑψώθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ μόνου· ἡ αὐτοῦ

μόνον

τὸ

Ὄνομα

ἐμεγαλύνθη

καὶ ὄνομα ἐξυψώθη καὶ ἐμεγαλύνθη διὰ τὰ θαυμαστὰ καὶ ἔνδοξα ἔργα

ἐξομολόγησις αὐτοῦ ἐπὶ γῆς καὶ ἐξυψώθη. Ἡ δοξολογία του ἀπλώνεται εἰς τὸν του. Ὁ ὕμνος καὶ ἡ δοξολογία τῆς μεγαλειότητός του ὑψοῦται
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148,12

οὐρανοῦ.

οὐρανὸν καὶ εἰς τὴν γῆν.

ὑπεράνω τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ, ὁπόθεν ἄνθρωποι καὶ ἄγγελοι τοῦ
ἀναπέμπουν αἴνους.

148,14 Καὶ ὑψώσει κέρας λαοῦ αὐτοῦ· 14 Θὰ ἐξυψώσῃ καὶ θὰ ἐνισχύσῃ ὁ Κύριος τὴν 14 Καὶ θὰ ἐξυψώσῃ αὐτὸς τὴν δύναμιν καὶ τὸ κέρας τοῦ λαοῦ του,
ὕμνος πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, τοῖς δύναμιν τοῦ λαοῦ του. ῞Υμνος καὶ δόξα θὰ καθιστὼν αὐτὸν περίβλεπτον καὶ ἔνδοξον. Ὕμνος καὶ δόξα θὰ
υἱοῖς Ἰσραήλ, λαῷ ἐγγόζοντι αὐτῷ.

ἀποδοθῇ εἰς ὅλους τοὺς ἀφωσιωμένους πρὸς ἀποδοθῇ εἰς ὅλους τοὺς ἀφωσιωμένους εἰς αὐτόν, εἰς τοὺς ἀπογόνους
αὐτόν, εἰς τοὺς ἀπογόνους τοῦ Ἰσραήλ, εἰς τὸν τοῦ Ἰσραήλ, εἰς τὸν λαὸν ποὺ πλησιάζει εἰς αὐτὸν καὶ εἶναι οἰκεῖος
λαόν, ὁ ὁποῖος τὸν πλησιάζει μὲ πίστιν καὶ τοῦ αὐτοῦ.
εἶναι οἰκεῖος καὶ ἀγαπητός.

ΨΑΛΜΟΣ 149ος (ρμθ΄)
Ἀπὸ εὐγνωμοσύνη καὶ εὐχαριστία στὸν Θεὸ γιὰ τὶς μεγάλες του καλοσύνες καὶ γιὰ τὴν πολλή του ἀγάπη, ποὺ δὲν ἔχει ὅρια, καὶ μᾶς ἀνέχεται. (κατά τον Άγιο Παΐσιο
Αγιορείτη)
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

149,1 Άσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ἡ Ψάλατε εἰς τὸν Κύριον καινούργιον ᾆσμα διὰ τὰς Μέλψατε διὰ τοῦ στόματος εἰς τὸν Κύριον ᾆσμα νέον, τὰς νέας αὐτοῦ
αἴνεσις αὐτοῦ ἐν ἐκκλησίᾳ ὁσίων.

πλουσίας αὐτοῦ εὐλογίας, καὶ ὁ αἶνος αὐτὸς ἂς πρὸς ἡμᾶς χαρίτας ἐγκωμιάζον, καὶ ἡ αἴνεσις αὐτοῦ διὰ τοῦ νέου
ψαλῇ εἰς τὴν συγκέντρωσιν τῶν ἀφοσιωμένων ᾄσματος ἂς ἀντηχήσῃ ἐν τῇ συνάξει τῶν ἀφωσιωμένων του δούλων,
δούλων του, τῶν Ἰσραηλιτῶν.

συνενουμένων εἰς μίαν ψυχὴν καὶ καρδίαν πρὸς ἐξύμνησιν τοῦ
Κυρίου.

149,2 Εὐφρανθήτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τῷ 2 Ἂς εὐφρανθῇ ὁ ἰσραηλιτικὸς λαὸς διὰ τὸν 2 Ἂς εὐφρανθῇ ὁ Ἰσραὴλ διὰ τὸν συγκροτήσαντα αὐτὸν εἰς ἔθνος
ποιήσαντι

αὐτόν,

ἀγαλλιάσθωσαν
αὐτῶν.

καὶ
ἐπὶ

υἱοὶ
τῷ

Σιών Κύριον, ὁ ὁποῖος ἀνέδειξεν αὐτὸν ἐκλεκτὸν λαόν ἐκλεκτὸν καὶ διὰ τὸν ποιήσαντα αὐτὸν λαὸν ἠγαπημένον του· καὶ οἱ

βασιλεῖ του, καὶ οἱ κάτοικοι τῆς Σιών ἂς εὐφρανθοῦν, ἂς ἔχοντες τὴν Σιὼν πνευματικὴν μητέρα ἂς σκιρτήσουν ἐξ ἀγαλλιάσεως
σκιρτήσουν ἀπὸ χαρὰν καὶ ἀγαλλίασιν, διότι διὰ τὸν βασιλέα των.
ἔχουν βασιλέα τὸν Θεόν.

149,3 Αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα αὐτοῦ 3 Ἂς ὑμνολογήσουν τὸ Ὄνομά του μὲ ἱεροὺς 3 Ἂς ὑμνήσουν τὸ ὄνομά του μὲ χορὸν ἱερὸν καὶ εὐλαβῆ, μὲ τύμπανον
ψαλάτωσαν αὐτῷ,

τὴν συνοδείαν κιθάρας.

149,4 ὅτι εὐδοκεῖ Κύριος ἐν τῷ λαῷ 4 Διότι ὁ Κύριος ἔδειξε καὶ πάλιν καὶ δεικνύει τὴν 4 Διότι διὰ νέων δειγμάτων εὐνοίας ἐκδηλώσεν ὁ Κύριος τὴν
αὐτοῦ καὶ ὑψώσει πρᾳεῖς ἐν σωτηρίᾳ. εὐμένειάν του πρὸς τὸν λαόν του. Θὰ δοξάσῃ καὶ εὐαρέσκειάν του εἰς τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ θὰ ὑψώσῃ τοὺς διὰ τῶν
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ἐν χορῷ, ἐν τυμπάνῳ καὶ ψαλτηρίῳ εὐλαβεῖς χοροὺς ὑπὸ τὸν ἦχον τυμπάνων καὶ μὲ καὶ μὲ κιθάραν ἂς ψάλουν πρὸς δόξαν του.

θὰ χαρίσῃ σωτηρίαν εἰς τοὺς πράους καὶ παθημάτων τῆς ἐξορίας ἐκδιδαχθέντας τὴν ὑπομονὴν καὶ πραότητα
ὑπομονητικούς.

δούλους του μὲ τὴν ἀπελευθέρωσιν καὶ σωτηρίαν, τὴν ὀποίαν θὰ τοὺς
χαρίσῃ.

149,5 Καυχήσονται ὅσιοι ἐν δόξῃ καὶ 5 Θὰ καυχῶνται οἱ ἀφωσιωμένοι δοῦλοι του διὰ 5 θὰ καυχῶνται οἱ ἀφωσιωμένοι δοῦλοι του διὰ τὴν δόξαν τῆς
ἀγαλλιάσονται

ἐπὶ

τῶν

κοιτῶν τὴν ἔνδοξον ἐπιστροφήν των, θὰ πλημμυρίζουν ἐπιστροφῆς ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας των, καὶ θὰ ἀγάλλωνται χαρμόσυνα

αὐτῶν.

ἀπὸ ἀγαλλίασιν διὰ τὴν ἀπελευθέρωσίν των καὶ ᾄσματα τραγῳδοῦντες ἀκόμη καὶ εἰς τὰς κοίτας τοῦ ὕπνου των.
θὰ

κατακλίνωνται

πλήρεις

χαρᾶς

καὶ

ἀγαλλιάσεως.
149,6 Αἱ ὑψώσεις τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ 6 Αἱ δοξολογίαι καὶ τὰ ἐγκώμια τοῦ Θεοῦ των θὰ 6 Τὰ ἐγκώμια, διὰ τῶν ὁποίων θὰ ἀνυμνοῦν τὸ ὕψος καὶ τὸ μεγαλεῖον
λάρυγγι

αὐτῶν,

καὶ

ρομφαῖαι ὑπάρχουν πάντοτε, καὶ θὰ ἀπαγγέλλωνται διὰ τοῦ Θεοῦ, θὰ ὑπάρχουν πάντοτε εἰς τὸν λάρυγγά των, καὶ εἰς τὰς

δίστομοι ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν

τοῦ

λάρυγγός

των.

Ταυτοχρόνως

ὅμως

αἱ χεῖρας των θὰ κρατοῦνται σπάθαι δίκοποι, αἱ ὁποῖαι μὲ δύο κόψεις θὰ

μεγάλαι δίστομοι ρομφαῖαι θὰ εὑρίσκωνται εἰς κατασφάξουν τοὺς ἐχθρούς των,
τὰ χέρια των,
149,7 τοῦ ποιῆσαι ἐκδίκησιν ἐν τοῖς 7 διὰ νὰ ἀντεπεξέλθουν ἐναντίον τῶν ἐχθρικῶν 7 διὰ νὰ ποιήσουν οὕτως ἐκδίκησιν μεταξὺ τῶν εἰδωλολατρικῶν
ἔθνεσιν, ἐλεγμοὺς ἐν τοῖς λαοῖς,

λαῶν καὶ νὰ τιμωρήσουν αὐτούς·

ἐθνῶν, τιμωρίας καὶ ποινὰς μεταξὺ τῶν λαῶν·

149,8 τοῦ δῆσαι τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν 8 διὰ νὰ δέσουν τοὺς βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν μὲ 8 διὰ νὰ δέσουν μὲ σιδηρᾶς ἁλύσεις τοὺς πόδας τῶν βασιλέων των, καὶ
ἐν πέδαις καὶ τοὺς ἐνδόξους αὐτῶν ἐν σιδηρᾶ δεσμὰ καὶ τοὺς ἐνδόξους ἄρχοντάς των μὲ σιδηρᾶ δεσμὰ τὰς χεῖρας τῶν ἐνδόξων ἀρχόντων των·
χειροπέδαις σιδηραῖς,

μὲ σιδερένιες χειροπέδες,

149,9 τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς κρῖμα 9 ὥστε νὰ ἐφαρμοσθῇ ἐναντίον

αὐτῶν ἡ 9 διὰ να ἐκτελέσουν οὕτω μεταξὺ τῶν εἰδωλολατρῶν τούτων δικαίαν

ἔγγραπτον· δόξα αὕτη ἔσται πᾶσι γραμμένη εἰς τὰς προφητείας δικαία ἀπόφασις τοῦ Θεοῦ ἀπόφασιν καὶ κρίσιν, προωρισμένην καὶ προφητευμένην εἰς
τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ.

τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἡ ἐκτέλεσις τῆς δικαίας αὐτῆς τὰς θείας Γραφάς· ἡ ἀνάθεσις δὲ καὶ ἡ ἐκτέλεσις τοῦ κρίματος τούτου
ἀποφάσεως θὰ εἶναι μεγάλη δόξα εἰς τοὺς εἰς τοὺς ἀφωσιωμένους εἰς αὐτὸν Ἰουδαίους θὰ εἶναι δόξα δι’ ὅλους
ἀφωσιωμένους του Ἰουδαίους.

αὐτούς.

Γιὰ νὰ δώσει ὁ Θεὸς χαρὰ καὶ παρηγοριὰ στοὺς θλιμμένους ἀδελφούς μας, ποὺ βρίσκονται στὴν ξενιτιὰ καὶ στοὺς κεκοιμημένους ἀδελφούς μας, ποὺ βρίσκονται
στὴν πιὸ μακρινὴ ξενιτιά (κατά τον Άγιο Παΐσιο Αγιορείτη)
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα
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ΨΑΛΜΟΣ 150ος (ρν΄)

150,1 Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς ἁγίοις Δοξολογεῖτε τὸν Κύριον εἰς τὰ ἅγια αὐτοῦ Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ σκηνώμασι καὶ θυσιαστηρίοις,
αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι σκηνώματα, εἰς τὸν ναὸν καὶ τὸ θυσιαστήριόν αἰνεῖτε αὐτὸν ὅσοι εἶσθε ἐν τῷ στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ, τὸ ὁποῖον
τῆς δυνάμεως αὐτοῦ·

του. Αἰνεῖτε αὐτὸν ὅλοι ὅσοι ζῆτε κάτω ἀπὸ τὸ ἐγένετο ὑπὸ τῆς ἀνυπερβλήτου δυνάμεώς του.
στερέωμα

τοῦ

οὐρανοῦ,

ἔργον

τῆς

παντοδυναμίας του.
150,2

αἰνεῖτε

αὐτὸν

ἐπὶ

ταῖς 2 Αἰνεῖτε αὐτὸν διὰ τὰ μεγάλα καὶ θαυμαστὰ 2 Αἰνεῖτε αὐτὸν διὰ τὰ μεγάλα καὶ θαυμαστὰ ἔργα τῆς ἀμέτρητου

δυναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἔργα του, ποὺ μαρτυροῦν τὴν παντοδυναμίαν δυνάμεώς του, αἰνεῖτε αὐτὸν ὅπως ἐμπρέπει εἰς τὸ ἄπειρον ὕψος τῆς
κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης του. Αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὴν ἄπειρον αὐτοῦ μεγαλειότητός του.
αὐτοῦ.
150,3

μεγαλωσύνην καὶ δόξαν.
Αἰνεῖτε

σάλπιγγος,

αὐτὸν

αἰνεῖτε

ἐν
αὐτὸν

ἤχῳ 3 Αἰνεῖτε αὐτὸν μὲ τὸν ἦχον τῆς σάλπιγγος, 3 Αἰνεῖτε αὐτόν, ὦ ἱερεῖς, μὲ ἦχον σάλπιγγος, αἰνεῖτε αὐτόν, ὦ λευῖται,
ἐν αἰνεῖτε αὐτὸν μὲ λύραν καὶ κιθάραν.

κρούοντες ψαλτήριον καὶ κιθάραν.

ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ·
150,4 αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ 4 Αἰνεῖτε αὐτὸν μὲ τύμπανα καὶ ἱεροὺς χορούς, 4 Αἰνεῖτε αὐτόν, ὦ τυμπανίστριαι γυναῖκες, κροτοῦσαι τύμπανον, καὶ
χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ αἰνεῖτε αὐτὸν μὲ ἔγχορδα καὶ μὲ ἄλλα μουσικὰ σεῖς οἱ ἄνδρες σύροντες σεμνοπρεπῶς χορόν. Αἰνεῖτε αὐτὸν μὲ
ὀργάνῳ·

ὄργανα.

ἔγχορδα καὶ πνευστὰ ὄργανα.

150,5 αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις 5 Αἰνεῖτε αὐτὸν μὲ κύμβαλα ποὺ ἀναδίδουν 5 Αἰνεῖτε αὐτὸν μὲ κύμβαλα λεπτότατα καὶ ἡσύχως ἠχοῦντα, αἰνεῖτε
εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις γλυκεῖς καὶ ὡραίους ἤχους, αἰνεῖτε αὐτὸν μὲ αὐτὸν
ἀλαλαγμοῦ.
150,6

Πᾶσα

κύμβαλα ποὺ ἀλαλάζουν.
πνοὴ

αἰνεσάτω

Κύριον. Ἀλληλούϊα.

καὶ

μὲ

κύμβαλα

παταγωδῶς

κροτοῦντα

καὶ

τοὺς

θριαμβευτικοὺς ἀλαλαγμοὺς ὑπενθυμίζοντα.

τὸν 6 Κάθε τι τὸ ὁποῖον ἀναπνέει, ἂς αἰνέσῃ καὶ ἂς 6 Κάθε τι ποὺ ἔχει ζωὴν καὶ ἀναπνέει, ἂς αἰνέσῃ τὸν Κύριον.
δοξολογήσῃ τὸν Κύριον. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον.

Ἀλληλούϊα. Αἰνεῖτε τὸν Θεόν.

ΨΑΛΜΟΣ 151ος (ρνα΄)
Αρχαίο Κείμενο

Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα

Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα

Οὗτος ὁ ψαλμὸς ἰδιόγραφος εἰς Οὗτος ὁ ψαλμὸς ἰδιόγραφος εἰς Δαυὶδ καὶ ἔξωθεν Οὗτος ὁ ψαλμὸς ἰδιόγραφος εἰς Δαυὶδ καὶ ἔξωθεν τοῦ ἀριθμου· ὅτε
ἐμονομάχησε τῷ Γολιάθ.

ἐμονομάχησε τῷ Γολιάθ.
151,1 Μικρὸς ἥμην ἐν τοῖς ἀδελφοῖς Μικρὸς καὶ ἄσημος ἤμην μεταξὺ τῶν ἀδελφῶν Ήμην μικρὸς καὶ ἄσημος μεταξὺ τῶν ἀδελφῶν μου καὶ ἤμην ὁ
μου καὶ νεώτερος ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ μου. Νεώτερος κατὰ τὴν ἡλικίαν εἰς τὴν οἰκίαν νεώτερος κατὰ τὴν ἡλικίαν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ πατρός μου, δι' αὐτὸ
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Δαυὶδ καὶ ἔξωθεν τοῦ ἀριθμου· ὅτε τοῦ ἀριθμου· ὅτε ἐμονομάχησε τῷ Γολιάθ.

πατρός μου· ἐποίμαινον τὰ πρόβατα τοῦ πατρός μου. Δι' αὐτὸ καὶ ἔβοσκα τὰ πρόβατα δὲ καὶ ἔβοσκον εἰς τὰ ὅρη τὰ πρόβατα τοῦ πατρός μου.
τοῦ πατρός μου.
151,2

Αἱ

ὄργανον,

τοῦ πατρός μου.

χεῖρές
καὶ

οἱ

μου

ἐποίησαν 2 Τὰ χέρια μου κατεσκεύασαν μουσικὸν ὄργανον 2 Αἱ χεῖρες μου ἐποίησαν ὄργανον καὶ οἱ δάκτυλοί μου συνήρμοσαν

δάκτυλοί

ἥρμοσαν ψαλτήριον,

μου καὶ τὰ δάκτυλά μου συνηρμολόγησαν ψαλτήριον, ψαλτήριον, διὰ νὰ μέλπω ὕμνους πρὸς τὸν Κύριον.
διὰ νὰ ἀνυμνολογῶ τὸν Κύριον.

151,3 καὶ τίς ἀναγγελεῖ τῷ Κυρίῳ μου; 3 Ποῖος εἶναι ἱκανὸς καὶ ἄξιος νὰ ἀνυμνολογήσῃ 3 Ἀλλὰ καὶ ποῖος εἶναι ἱκανὸς νὰ ἐξαγγείλῃ τὰ θαυμάσια τοῦ
Αὐτὸς Κύριος, αὐτὸς εἰσακούσει.

τὸν Κύριον; Αὐτὸς ὅμως ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, Κυρίου μου διὰ γλώσσης, ἀναμέλπων συγχρόνως καὶ διὰ μουσικῶν
ἀποβλέπων εἰς τὴν ἀγαθὴν διάθεσιν τῆς καρδίας ὀργάνων ὕμνους πρὸς δόξαν αὐτοῦ; Αὐτὸς ὅμως εἶναι Κύριος καὶ ὡς
μου, θὰ κάμῃ εὐμενῶς δεκτὸν τὸν ὕμνον, ποὺ θὰ γνωρίζων τι τὰ βάθη τῆς καρδίας μου ποθοῦν νὰ εἴπουν, ἤκουσε
τοῦ ψάλω.

ταῦτα, ἔστω καὶ ἂν τὸ στόμα ἦτο ἀδύνατον νὰ τὰ ἐξαγγείλῃ.

151,4 Αὐτὸς ἐξαπέστειλε τὸν ἄγγελον 4 Αὐτὸς ἔστειλε τὸν ἄγγελόν του καὶ μὲ ἐπῆρε 4 Αὐτὸς ἐξαπέστειλε τὸν ἄγγελόν του καῖμε παρέλαβεν αἰφνιδίως
αὐτοῦ καὶ ᾖρέ με ἐκ τῶν προβάτων ἔξαφνα ἀπὸ τὰ πρόβατα τοῦ πατρός μου καὶ μὲ ἀπὸ τὰ πρόβατα τοῦ πατρός μου καὶ μὲ ἔχρισε μὲ τὸ ἔλαιον, μὲ τὸ
τοῦ πατρός μου καὶ ἔχρισέ με ἐν τῷ ἔχρισε μὲ τὸ ἔλαιον, μὲ τὸ ὁποῖον χρίονται οἱ ὁποῖον χρίει τοὺς βασιλεῖς.
ἐλαίῳ τῆς χρίσεως αὐτοῦ.

βασιλεῖς.

151,5 Οἱ ἀδελφοί μου καλοὶ καὶ 5 Οἱ ἀδελφοί μου ἦσαν ὡραῖοι καὶ εὔσωμοι, ἀλλὰ 5 Οἱ ἀδελφοί μου ἦσαν ὡραῖοι καὶ εὔσωμοι καὶ ὅμως ὁ Κύριος δὲν
μεγάλοι, καὶ οὐκ εὐδόκησεν ἐν αὐτοῖς δὲν εὐηρεστήθη εἰς αὐτοὺς ὁ Κύριος.

ἔδειξε τὴν εὐαρέσκειάν του εἰς αὐτούς.

Κύριος.
151,6 Ἐξῆλθον εἰς συνάντησιν τῷ 6

Ἐξῆλθον,

διὰ

νὰ

ἀντιμετωπίσω

καὶ 6 Ἐξῆλθον ὅπως ἀντιμετωπίσω τὸν ἀλλόφυλον Γολιὰθ καὶ ἐκεῖνος

ἀλλοφύλῳ, καὶ ἐπικατηράσατό με ἐν μονομαχήσω μὲ τὸν ἀλλόφυλον Γολιάθ, καὶ μὲ κατηράσθη ἐπικαλεσθεὶς τὰ εἴδωλά του.
τοῖς εἰδώλοις αὐτοῦ·

ἐκεῖνος μὲ κατηράσθη ἐπικαλεσθεὶς ἐναντίον
μου τὰ εἴδωλά του.

151,7 ἐγὼ δὲ σπασάμενος τὴν παρ' 7 Ἐγὼ ὅμως ἀνέσπασα τὴν ἰδικήν του μάχαιραν 7 Ἐγὼ ὅμως, ἀφοῦ ἀνέσυρα τὴν ἰδικήν του μάχαιραν, τὸν
αὐτοῦ μάχαιραν, ἀπεκεφάλισα αὐτὸν καὶ τὸν ἀπεκεφάλισα. Ἀπεμάκρυνα δὲ ἔτσι καὶ ἀπεκεφάλισα καὶ ἀπεμάκρυνα τὸ ὄνειδος ἀπὸ τοὺς υἱοὺς τοῦ
ἐξήλειψα τὴν ἐντροπὴν τοῦ ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ.

Ἰσραήλ.
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καὶ ᾖρα ὄνειδος ἐξ υἱῶν Ἰσραήλ.
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