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Ένα Ένα 

θεόπνευστο θεόπνευστο 

βιβλίο για όλες βιβλίο για όλες 

τις περιπτώσεις τις περιπτώσεις 

της ανθρώπινης της ανθρώπινης 

ζωήςζωής  



Το ΨαλτήριΤο Ψαλτήρι  

 Το βιβλίο των Ψαλμών είναι ένα από τα 49 βιβλία 

της Παλαιάς Διαθήκης. 

 Περιέχει 150 Ψαλμούς, ποιήματα ή «θρησκευτικά 

τραγούδια». 

 Η θρησκευτική ποίηση αναπτύχτηκε ταυτόχρονα 

με την κοσμική, δηλαδή τα τραγούδια του λαού. 

 Η συλλογή οριστικοποιήθηκε τον 3ο π.Χ. αιώνα. 

 Τους περισσότερους τους έγραψε ο βασιλιάς 

Δαβίδ. 



Εκτός από τα άλλα 

χαρίσματα, με τα οποία 

είχε προικισθεί ο Δαβίδ είχε 

λάβει από το Θεό και τα 

χαρίσματα του προφήτη 

και ποιητή, γι’ αυτό τιμάται 

από την Εκκλησία μας 

ιδιαιτέρως ως προφήτης 

και ἄναξ (= βασιλιάς), και 

ονομάζεται προφητάναξ.  

Ο προφητάναξ Ο προφητάναξ 

ΔαβίδΔαβίδ  

http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2011/05/blog-post_2231.html


Στη μετά το Δαβίδ  εποχή προστέθηκαν ψαλμοί και 
άλλων δημιουργών.  
Ο Έσδρας μετά την επιστροφή από την εξορία, 
πιθανότατα συγκέντρωσε τη συλλογή, δίνοντας της τη 
σημερινή μορφή.  
Οι ψαλμοί αποδίδονται στους εξής συγγραφείς: Δαβίδ 
(73 ψαλμούς), Ασάφ (12), γιοι Κορέ (11), Σολομώντας (2 
ψαλμούς, τους 72 και 127), Μωυσής (1, τον 90ό), Αιμάν 
(1), Εθάν (1, τον 89ο), οι υπόλοιποι 50 ψαλμοί είναι 
ανώνυμοι.  
Σε αρκετούς από τους ψαλμούς έχει δοθεί και ένας 
τίτλος. Οι 116 έχουν τίτλο, ενώ οι υπόλοιποι 34 δεν 
έχουν.  

Οι συγγραφείς των ΨαλμώνΟι συγγραφείς των Ψαλμών  



ΧρησιμοποιήθηκανΧρησιμοποιήθηκαν  

 Στην ιουδαϊκή λατρεία, 

 Σ’ όλες τις εκκλησιαστικές ακολουθίες και μετά την ίδρυση 

της χριστιανικής Εκκλησίας. Οι Ψαλμοί μέσα στους αιώνες 

αποτέλεσαν το εκφραστικότερο βιβλίο προσευχών για κάθε 

περίσταση του ανθρώπου.  

Ψαλμός γαλήνη ψυχῶν, βραβευτής εἰρήνης, τὸ 

θορυβοῦν καὶ κυμαῖνον τῶν λογισμῶν 

καταστέλλων... Ψαλμὸς φιλίας συναγωγή, 

ἕνωσις διεστώτων, ἐχθραινόντων διαλλαγή... 

Μ. Βασίλειος. Migne 29,212,213.  

ΤΟ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΟ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  



http://xristianoss.blogspot.com/2011/04/blog-post.html
http://gerontakos.blogspot.com/2010/03/blog-post_6230.html


Οι συγγραφείς των Ψαλμών κατέγραψαν αυτό που 

αισθάνονταν οι ίδιοι και ο λαός τους σε συγκεκριμένες 

στιγμές της ζωής τους. 

      Περιγράφουν: 

 Το θαυμασμό τους για το 
μεγαλείο του Θεού. 

 Την ταπείνωσή τους για τα 
ανθρώπινα λάθη και πάθη. 

 Την ελπίδα τους για σωτηρία. 

Το περιεχόμενο των ΨαλμώνΤο περιεχόμενο των Ψαλμών  

http://sfrang2.blogspot.com/2010/04/blog-post_07.html


Τα είδη των ΨαλμώνΤα είδη των Ψαλμών  

1. Ύμνοι προς το Θεό1. Ύμνοι προς το Θεό  

        Υμνούν το μεγαλείο της δημιουργίας και της σοφίας του Θεού (18Υμνούν το μεγαλείο της δημιουργίας και της σοφίας του Θεού (18οςος  Ψαλμός).Ψαλμός).  

2. Ευχαριστήριοι Ψαλμοί2. Ευχαριστήριοι Ψαλμοί  

      Έχουν θέμα την αγάπη, τη φροντίδα, την προστασία και την καθημερινή Έχουν θέμα την αγάπη, τη φροντίδα, την προστασία και την καθημερινή 

αίσθηση  της παρουσίας του Θεού (Ψαλμός 102).αίσθηση  της παρουσίας του Θεού (Ψαλμός 102).  

3. Ψαλμοί μετάνοιας3. Ψαλμοί μετάνοιας  

        Με θρηνητικό ύφος ζητούν από το Θεό συγχώρηση για σφάλματα που Με θρηνητικό ύφος ζητούν από το Θεό συγχώρηση για σφάλματα που 

διέπραξε είτε ο ίδιος ο ποιητής είτε ο λαός του. Μόνο ο Θεός μπορεί να διέπραξε είτε ο ίδιος ο ποιητής είτε ο λαός του. Μόνο ο Θεός μπορεί να 

διαγράψει το λάθος ή τα λάθη των ανθρώπων και υπόσχεται να παραμείνει διαγράψει το λάθος ή τα λάθη των ανθρώπων και υπόσχεται να παραμείνει 

στο εξής προσεκτικός και καθαρός από την αμαρτία (Ψαλμός 50).στο εξής προσεκτικός και καθαρός από την αμαρτία (Ψαλμός 50).  

4. Μεσσιανικοί Ψαλμοί4. Μεσσιανικοί Ψαλμοί  

        Έχουν ως θέμα τον ερχομό του Μεσσία:Έχουν ως θέμα τον ερχομό του Μεσσία:  

          Διακηρύσσουν τη θαυμαστή παρουσία Του ανάμεσα στους ανθρώπους και Διακηρύσσουν τη θαυμαστή παρουσία Του ανάμεσα στους ανθρώπους και 

τη θεϊκή προέλευσή Του,τη θεϊκή προέλευσή Του,  

        Αναγγέλλουν πως με τον ερχομό Του θα οδηγηθεί η ιστορία του κόσμου σε Αναγγέλλουν πως με τον ερχομό Του θα οδηγηθεί η ιστορία του κόσμου σε 

αίσιο τέλος (Ψαλμ. 2 και 46).αίσιο τέλος (Ψαλμ. 2 και 46).  



Η μουσική των ΨαλμώνΗ μουσική των Ψαλμών  

      Οι Ψαλμοί απαγγέλλονταν 

στο Ναό από τους ιερείς με 

τη συνοδεία μουσικών 

οργάνων: 

 Εγχόρδων όπως η κιθάρα και 

το ψαλτήρι. 

 Πνευστών όπως ο αυλός και 

η σάλπιγγα. 

 Κρουστών όπως τα τύμπανα, 

και τα κύμβαλα. 

http://amethystosbooks.blogspot.com/2011/01/bbc.html


http://www.myhoroscope.gr/forum/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-41/%CE%BF%CE%B9-%CF%88%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%BF%CE%AF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B1%CF%85%CE%AF%CE%B4-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%25B


Αυλός 

Το αρχαιότερο πνευστό μουσικό όργανο, 

παρόμοιο με την φλογέρα. Στα εβραϊκά 

ονομάζεται "χαλίλ". Κατασκευαζόταν από καλάμι 

ή κέρατο και είχε τρύπες κατά μήκος του. 

Χρησιμοποιόταν σε παρελάσεις, υποδοχές και 

εθνικές εκδηλώσεις (Α' Βασιλέων 1:40), σε 

συμπόσια (Ησαΐας 5:12) και πανηγύρια (Ησαΐας 

30:29), σε εορταστικές εκδηλώσεις (Λουκάς 

7:32), σε γάμους και κηδείες (Ματθαίος 11:17). 

Σάλπιγγα (Σάλπιγξ) 

Εβραϊκά "κερέν". Πνευστό μουσικό όργανο που 

χρησιμοποιούσαν ιδιαίτερα σε πολέμους, 

γιορτές, πομπές. Κατασκευάζονταν από αργύριο 

(Αριθμοί 10:2), ή από κέρατα ζώων (Ιησούς του 

Ναυή 6:4,6,8,13). Ο Μωυσής κατασκεύασε δύο 

αργυρές για να τις χρησιμοποιούν οι ιερείς όταν 

θέλανε να συγκαλέσουν τη συναγωγή και να 

καλέσουν σε πόλεμο. Αργότερα πολλοί ιερείς 

ορίσθηκαν να σαλπίζουν μπροστά στην Κιβωτό 

του Θεού (Α' Χρονικών 15:24). Ένα είδος 

σάλπιγγας ήταν η ονομαζόμενη "ευθεία 

σάλπιγγα", στα εβραϊκά "χατποτσερόθ". 



Κιθάρα 

Το αρχαιότερο έγχορδο όργανο, συριακής προέλευσης (Γένεση 4:21). Χρησιμοποιείτο περισσότερο σε 

στιγμές χαράς, ευθυμίας αλλά και σε ιερές τελετές. Στην εβραϊκή γλώσσα συναντιέται με τρία 

διαφορετικά ονόματα: "uagb", "nebel" και "kinnor", προφανώς γιατί υπήρχε σε διαφορετικά σχήματα με 

τα αντίστοιχα μουσικά ακούσματα. Εφευρέτης της κιθάρας ήταν σύμφωνα με το βιβλίο της Γένεσης, ο 

Ιουβάλ (4:21). Ο Δαβίδ ήταν πολύ καλός κιθαρωδός (Α' Σαμουήλ 16:16,23, 18:10). Κατά τον Ιώσηπο η 

κιθάρα παιζόταν με τα δάκτυλα και είχε 12 χορδές.  

Ψαλτήρι 

1. Έγχορδο μουσικό όργανο, παρόμοιο με την κιθάρα, ονομάζεται και "νέβελ". Είχε σχήμα τετραγώνου 

και υπήρχε ηχείο κάτω από τις χορδές (όπως η βαβυλωνιακή σαμβούκα). Παιζόταν με τα δάκτυλα. 

Πολλοί το ταυτίζουν με το σημερινό λαούτο. Αναφέρεται στα χωρία: Α' Σαμουήλ 10:5, Β' Σαμουήλ 6:5, 

Α' Χρονικών 13:8, 15:16,20,28, 16:5, Β' Χρονικών 29:25, 5:12, 9:11, 20:28, Ψαλμοί 57:8, 81:2, 

92:3, 71:22, Δανιήλ 3:5,7,10,12, Νεεμίας 12:27. 

2. Πνευστό μουσικό όργανο, εβραϊκά "ουγάβ". Αναφέρεται τέσσερις φορές στην Αγία Γραφή (Γένεση 

4:21, Ιώβ 21:21, 30:31, Ψαλμός 150:3) Το ψαλτήριο που αναφέρεται στη Γένεση πρέπει να ήταν 

διαφορετικό από αυτό που αναφέρεται στον ψαλμό γιατί το πρώτο ήταν ένα είδος αυλού που φυσιόταν 

με το στόμα, ενώ το δεύτερο φυσιόταν με φυσητήρα. 

Τύμπανο 

Εβραϊκά "τόφ". Κρουστό μουσικό όργανο, ισχύος και δύναμης. Αποτελούταν από μεταλλικό ή ξύλινο 

κυλινδρικό κουτί, όπου στο πάνω και κάτω μέρος υπήρχε δέρμα ζώου, συνήθως γαιδάρου. Χτυπιόταν 

συνήθως με τα δάκτυλα. Το χρησιμοποιούσαν σε εκδηλώσεις χαράς, σε συμπόσια (Ησαΐας 5:12), 

παρελάσεις (Α' Σαμουήλ 18:6) και σε χορούς, ιδιαιτέρως οι γυναίκες (Έξοδος 15:20). Αναφέρεται πάνω 

από 50 φορές: Γένεση 31:27, Κριτές 11:34, 10:5, Β' Σαμουήλ 6:5, Α' Χρονικών 13:8, Ησαΐας 24:8, 

30:32, Ιώβ 21:12, Ιερεμίας 31:4, Ιεζεκιήλ 28:13, Ψαλμοί 91:2, 149:3, 150:4, κ.α. 

Κύμβαλο 

Κρουστό μουσικό όργανο. Εβραϊκά "σελσελίμ" ή "μ(ε)σιλταγίμ". Αποτελείται από δύο κοίλους 

ορειχάλκινους δίσκους τους οποίους όταν χτυπάς παράγουν τον ήχο. Το χρησιμοποιούσαν σε 

θρησκευτικές γιορτές (Α' Σαμουήλ 18:6) και τελετές. 



Η θέση των Ψαλμών στην Η θέση των Ψαλμών στην 

εκκλησιαστική λατρείαεκκλησιαστική λατρεία  

            Οι Ψαλμοί:Οι Ψαλμοί:  

 Αποτελούν μια εισαγωγή στις ιερές ακολουθίες, επειδή 

δημιουργούν μια κατανυκτική ατμόσφαιρα με το υπέροχο 

περιεχόμενό τους. 

 Χρησιμοποιούνται στη θεία Λειτουργία. 

 Αποτέλεσαν αφορμή να γραφτούν υπέροχες προσευχές 

που απαγγέλλονται από τους ιερείς σε συγκεκριμένες 

τελετές, όπως τα Θεοφάνια, η Πεντηκοστή κ.λ.π. 

http://agioritis.pblogs.gr/tags/proseychi-gr/pages/5.html


Αỉνεῖτε τὸν Θεὸν …  

Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος.  

Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ 

κιθάρᾳ.  

Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ 

χορῷ. 

Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ 

ὀργάνῳ. 

Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις 

εὐήχοις. 

Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις 

ἀλαλαγμοῦ.  

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν 

Κύριον. ἀλληλούϊα.  

                    Ψαλμ. 150 



Ψαλμός  50Ψαλμός  50  

Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ ἐν τῷ ἐλθεῖν πρὸς αὐτὸν 
Νάθαν τὸν προφήτην, ἡνίκα εἰσῆλθε πρὸς Βηρσαβεέ.  

33  ἘλέησόνἘλέησόν  με,με,  ὁὁ  ΘεόςΘεός,,  κατὰκατὰ  τὸτὸ  μέγαμέγα  ἔλεόςἔλεός  σουσου  καὶκαὶ  κατὰκατὰ  
τὸτὸ  πλῆθοςπλῆθος  τῶντῶν  οἰκτιρμῶνοἰκτιρμῶν  σουσου  ἐξάλειψονἐξάλειψον  τὸτὸ  ἀνόμημάἀνόμημά  
μου·μου·    

44  ἐπὶἐπὶ  πλεῖονπλεῖον  πλῦνόνπλῦνόν  μεμε  ἀπὸἀπὸ  τῆςτῆς  ἀνομίαςἀνομίας  μουμου  καὶκαὶ  ἀπὸἀπὸ  
τῆςτῆς  ἁμαρτίαςἁμαρτίας  μουμου  καθάρισόνκαθάρισόν  μεμε..    

55  ὅτιὅτι  τὴντὴν  ἀνομίανἀνομίαν  μουμου  ἐγὼἐγὼ  γινώσκωγινώσκω,,  καὶκαὶ  ἡἡ  ἁμαρτίαἁμαρτία  μουμου  
ἐνώπιόνἐνώπιόν  μούμού  ἐστιἐστι  διὰδιὰ  παντόςπαντός..    

66  σοὶσοὶ  μόνῳμόνῳ  ἥμαρτονἥμαρτον  καὶκαὶ  τὸτὸ  πονηρὸνπονηρὸν  ἐνώπιόνἐνώπιόν  σουσου  
ἐποίησαἐποίησα,,  ὅπωςὅπως  ἂνἂν  δικαιωθῇςδικαιωθῇς  ἐνἐν  τοῖςτοῖς  λόγοιςλόγοις  σουσου  καὶκαὶ  
νικήσῃςνικήσῃς  ἐνἐν  τῷτῷ  κρίνεσθαίκρίνεσθαί  σεσε..    



77  ἰδοὺἰδοὺ  γὰργὰρ  ἐνἐν  ἀνομίαιςἀνομίαις  συνελήφθηνσυνελήφθην,,  καὶκαὶ  ἐνἐν  ἁμαρτίαιςἁμαρτίαις  
ἐκίσσησέἐκίσσησέ  μεμε  ἡἡ  μήτηρμήτηρ  μουμου..    

88  ἰδοὺἰδοὺ  γὰργὰρ  ἀλήθειανἀλήθειαν  ἠγάπησαςἠγάπησας,,  τὰτὰ  ἄδηλαἄδηλα  καὶκαὶ  τὰτὰ  
κρύφιακρύφια  τῆςτῆς  σοφίαςσοφίας  σουσου  ἐδήλωσάςἐδήλωσάς  μοιμοι..    

99  ῥαντιεῖςῥαντιεῖς  μεμε  ὑσσώπῳὑσσώπῳ,,  καὶκαὶ  καθαρισθήσομαικαθαρισθήσομαι,,  πλυνεῖςπλυνεῖς  
με,με,  καὶκαὶ  ὑπὲρὑπὲρ  χιόναχιόνα  λευκανθήσομαιλευκανθήσομαι..    

1010  ἀκουτιεῖςἀκουτιεῖς  μοιμοι  ἀγαλλίασινἀγαλλίασιν  καὶκαὶ  εὐφροσύνηνεὐφροσύνην,,  
ἀγαλλιάσονταιἀγαλλιάσονται  ὀστέαὀστέα  τεταπεινωμένατεταπεινωμένα..    

1111  ἀπόστρεψονἀπόστρεψον  τὸτὸ  πρόσωπόνπρόσωπόν  σουσου  ἀπὸἀπὸ  τῶντῶν  ἁμαρτιῶνἁμαρτιῶν  
μουμου  καὶκαὶ  πάσαςπάσας  τὰςτὰς  ἀνομίαςἀνομίας  μουμου  ἐξάλειψονἐξάλειψον..    

1212  καρδίανκαρδίαν  καθαρὰνκαθαρὰν  κτίσονκτίσον  ἐνἐν  ἐμοίἐμοί,,  ὁὁ  ΘεόςΘεός,,  καὶκαὶ  
πνεῦμαπνεῦμα  εὐθὲςεὐθὲς  ἐγκαίνισονἐγκαίνισον  ἐνἐν  τοῖςτοῖς  ἐγκάτοιςἐγκάτοις  μουμου..  



1313  μὴμὴ  ἀπορρίψῃςἀπορρίψῃς  μεμε  ἀπὸἀπὸ  τοῦτοῦ  προσώπουπροσώπου  
σουσου  καὶκαὶ  τὸτὸ  πνεῦμαπνεῦμα  σουσου  τὸτὸ  ἅγιονἅγιον  μὴμὴ  
ἀντανέλῃςἀντανέλῃς  ἀπἀπ''  ἐμοῦἐμοῦ..    

1414  ἀπόδοςἀπόδος  μοιμοι  τὴντὴν  ἀγαλλίασινἀγαλλίασιν  τοῦτοῦ  
σωτηρίουσωτηρίου  σουσου  καὶκαὶ  πνεύματιπνεύματι  ἡγεμονικῷἡγεμονικῷ  
στήριξόνστήριξόν  μεμε..    

1515  διδάξωδιδάξω  ἀνόμουςἀνόμους  τὰςτὰς  ὁδούςὁδούς  σου,σου,  καὶκαὶ  
ἀσεβεῖςἀσεβεῖς  ἐπὶἐπὶ  σὲσὲ  ἐπιστρέψουσιἐπιστρέψουσι..    

1616  ῥῦσαίῥῦσαί  μεμε  ἐξἐξ  αἱμάτωναἱμάτων,,  ὁὁ  ΘεὸςΘεὸς  ὁὁ  ΘεὸςΘεὸς  τῆςτῆς  
σωτηρίαςσωτηρίας  μου·μου·  ἀγαλλιάσεταιἀγαλλιάσεται  ἡἡ  γλῶσσάγλῶσσά  
μουμου  τὴντὴν  δικαιοσύνηνδικαιοσύνην  σουσου..    

1717  ΚύριεΚύριε,,  τὰτὰ  χείληχείλη  μουμου  ἀνοίξειςἀνοίξεις,,  καὶκαὶ  τὸτὸ  
στόμαστόμα  μουμου  ἀναγγελεῖἀναγγελεῖ  τὴντὴν  αἴνεσίναἴνεσίν  σουσου..   



1818  ὅτιὅτι  εἰεἰ  ἠθέλησαςἠθέλησας  θυσίανθυσίαν,,  ἔδωκαἔδωκα  ἄνἄν··  
ὁλοκαυτώματαὁλοκαυτώματα  οὐκοὐκ  εὐδοκήσειςεὐδοκήσεις..    

1919  θυσίαθυσία  τῷτῷ  ΘεῷΘεῷ  πνεῦμαπνεῦμα  συντετριμμένονσυντετριμμένον,,  καρδίανκαρδίαν  
συντετριμμένηνσυντετριμμένην  καὶκαὶ  τεταπεινωμένηντεταπεινωμένην  ὁὁ  ΘεὸςΘεὸς  οὐκοὐκ  
ἐξουδενώσειἐξουδενώσει..    

2020  ἀγάθυνονἀγάθυνον,,  ΚύριεΚύριε,,  ἐνἐν  τῇτῇ  εὐδοκίᾳεὐδοκίᾳ  σουσου  τὴντὴν  ΣιώνΣιών,,  
καὶκαὶ  οἰκοδομηθήτωοἰκοδομηθήτω  τὰτὰ  τείχητείχη  ἸερουσαλήμἸερουσαλήμ··  

2121  τότετότε  εὐδοκήσειςεὐδοκήσεις  θυσίανθυσίαν  δικαιοσύνηςδικαιοσύνης,,  ἀναφορὰνἀναφορὰν  
καὶκαὶ  ὁλοκαυτώματαὁλοκαυτώματα··  τότετότε  ἀνοίσουσινἀνοίσουσιν  ἐπὶἐπὶ  τὸτὸ  
θυσιαστήριόνθυσιαστήριόν  σουσου  μόσχουςμόσχους..    



Ελέησέ με, Θεέ μου, σύμφωνα με το άπειρο έλεός Σου, και με την 
απέραντη ευσπλαχνία Σου εξάλειψε τη μεγάλη αμαρτία μου.  
Ακόμη περισσότερο, πλύνε με από το ρύπο της ανομίας μου κι από 
την αμαρτία μου καθάρισέ με. 
Γιατί έχω συναίσθηση της ανομίας μου και η αμαρτία μου 
βρίσκεται πάντοτε μπροστά μου. 
Σ’ εσένα μόνο αμάρτησα και τις αμαρτωλές μου πράξεις ενώπιόν 
Σου διέπραξα, για να δικαιωθείς έτσι για τις αποφάσεις Σου για 
μένα και εξέλθεις νικητής όταν Σε κατακρίνουν (χωρίς να 
γνωρίζουν). 
Κοίταξέ με γιατί με παράνομο τρόπο έγινε η σύλληψή μου (ως 
έμβρυο), και με την κλίση στην αμαρτία με κυοφόρησε η μητέρα 
μου.  
Κοίταξέ με γιατί Εσύ αγάπησες μονάχα την αλήθεια και μου 
φανέρωσες τα άγνωστα και απόκρυφα μυστήρια της σοφίας Σου. 

ΜετάφρασηΜετάφραση   



Θα με ραντίσεις με το έλεός σου σαν με φύλλα του αρωματικού 
φυτού υσσώπου και θα καθαριστώ.  
Θα με πλύνεις με τη χάρη Σου και θα γίνω πιο λευκός και από το 
χιόνι. 
Θα με κάνεις να αισθανθώ αγαλλίαση και ευφροσύνη, θα 
αγαλλιάσουν και τα κόκαλά μου, που ταπεινώθηκαν από τις 
αμαρτίες μου. 
Στρέψε μακριά το πρόσωπό Σου από τις αμαρτίες μου, και 
εξαφάνισε όλες τις ανομίες μου. 
Κτίσε μέσα μου καρδιά καθαρή, Θεέ μου, και με πνεύμα 
ευθύτητας και ειλικρίνειας ανακαίνισέ με εσωτερικά. 
Μη με αποδιώξεις από το πρόσωπό Σου και με περιφρονήσεις, και 
μη μου αφαιρέσεις το Πνεύμα Σου το Άγιο. 
Χάρισέ μου ξανά την αγαλλίαση που δίνει η σωτηρία Σου και με 
διάθεση και θέληση ισχυρή στήριξέ με. 
Θα διδάξω σ’ όλους αυτούς που παραβαίνουν το νόμο Σου, την 
οδό των εντολών Σου και θα επιστρέψουν οι αμαρτωλοί σ’ Εσένα. 



Ελευθέρωσέ με από την ενοχή των αιμάτων που έχυσα, Θεέ μου, 
Θεέ της σωτηρίας μου.  
Τότε η γλώσσα μου θα αγαλλιάσει και θα υμνήσει τη δικαιοσύνη 
Σου. 
Κύριε, τα κλεισμένα από τη ντροπή χείλη μου θ’ ανοίξεις και το 
στόμα μου θα σε υμνολογήσει. 
Γιατί αν επιθυμούσες θυσία υλική θα στην είχα προσφέρει. Όμως 
Εσένα δε Σε ικανοποιούν οι θυσίες των ζώων που καίγονται στο 
θυσιαστήριο. 
Θυσία αρεστή σ’ Εσένα είναι το συντετριμμένο για τις αμαρτίες 
της πνεύμα· Ο Θεός ποτέ δεν θα απορρίψει τη συντετριμμένη και 
ταπεινωμένη καρδιά. 
Δείξε την καλή Σου θέληση, Κύριε, και την αγάπη Σου και προς τη 
Σιών, κι ας χτιστούν τα τείχη της Ιερουσαλήμ. 
Τότε θα ευαρεστηθείς να δεχτείς μαζί με την πνευματική μας 
θυσία και τις υλικές θυσίες, όπως είναι οι προσφορές των 
καρπών και οι θυσίες ζώων στο θυσιαστήριο Σου. 


