
ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΙΜΙΑΚΕΣ ΨΑΛΜΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ 
 

   Συνωδά τούτοις τοις γραψαμένοις έ.α. στα αγιονικοδημικά μελετήματα 
περί των παροιμιακών φράσεων του ιερού ψαλτήρος και της ερμηνείας 
αυτών υπό του οσίου πατρός ημών Νικοδήμου αγιορείτου και κατά σειρά 
αλφαβητική με αναφορά στον αντίστοιχό τους ψαλμό παρατηρούμε τα 
εξής και ακόλουθα γνωστά τοις πάσι από τρυφερότατη ήδη ηλικία θεία 
ακροάματα:  
 
Α 
Αγαθόν ελπίζειν επί Κύριον ή επ άρχουσι,117 
Αγαθόν πεποιθέναι επί Κύριον ή επ άνθρωπον,117 
Αγαθόν τω εξομολογείσθαι τω Κυρίω,91 
Αγαλλιάσθε δίκαιοι εν Κυρίω,32 
Αγαλλιάσθωσαν οστέα τεταπεινωμένα,50 
Αγαλλιάσομαι τω πρωί το έλεός σου,58 
Αγαπήσω σε Κύριε η ισχύς μου,17 
Άγιον και φοβερόν το όνομα αυτού,110 
Αδελφός ου λυτρούται λυτρώσεται άνθρωπος;47 
Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών,118 
Αι ημέραι των ετών ημών εν αυτοίς εβδομήκοντα έτη,89 
Αινείτε παίδες Κύριον,112 
Αινείτε τον Θεόν εν τοις αγίοις αυτού,150 
Αινείτε τον Κύριον εκ των ουρανών –εκ της γης,148 
Αινείτε τον Κύριον ότι αγαθόν,145 
Αινείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη,116 
Αινεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη,68 
Αισχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν,69 
Αι χείρες σου εποίησάν με και έπλασάν με,118 
Αι ψόαι μου εμπλήσθησαν εμπαιγμάτων,37 
Άκακοι και ευθείς εκολλώντο μοι ότι υπέμεινά σε Κύριε,24 
Αλαλάξατε τω Κυρίω πάσα η γη,65,97,98 
Αλαλάξομεν τω Θεώ τω σωτήρι,94 
Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε,84 
Αμαρτίας νεότητός μου και αγνοίας μου μη μνησθής,24  
άμωμοι εν οδώ,118 
Αναβαλλόμενος φως ως ιμάτιον,103 
Ανάστα Κύριε βοήθησον ημίν,43 
Ανάστα ο Θεός κρίνων την  γην…80 
Ανάστηθι Κύριε εις την ανάπαυσίν σου,131 
Ανάστηθι Κύριε ο Θεός μου,9 
Αναστήτω ο Θεός…67 
Άνδρες αιμάτων,54 
Ανέβη ο Θεός εν αλαλαγμώ,46 
Άνθρωπε ισόψυχε,54 
Ανοίξαντός σου την χείρα τα σύμπαντα πλησθήσονται χρηστότητος,103 
Αντί του αγαπάν με ενδιέβαλλόν με,108 
Από ανδρός αδίκου ρύσαι με,139 
Από καρπού σίτου, οίνου και ελαίου,4 



Από προσώπου εχθρού,60 
Από των κριμάτων σου ουκ εξέκλινα,118 
Από φόβου εχθρού εξελού την ψυχήν μου,63 
Από φυλακής πρωίας μέχρι νυκτός,129 
Άρατε πύλας οι άρχοντες υμών,23 
Άρτον αγγέλων έφαγεν άνθρωπος,77 
Άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει,103 
Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου σύνεσις δε αγαθή πάσι τοις ποιούσι αυτήν,110 
Άρχοντες κατεδίωξάν με δωρεάν,118 
Άσατε αυτώ άσμα καινόν,32 
Άσατε τω Θεώ,67 
Άσατε τω Κυρίω άσμα καινόν,95,97,148 
Ασκός εν πάχνη,118 
Αύτη η αλλοίωσις της δεξιάς του Υψίστου,76 
Αύτη η ημέρα ην εποίησε ο Κύριος αγαλλιασώμεθα και ευφρανθώμεν εν 
αυτή,117 
Αυτός είπε και εγενήθησαν,32 
Αυτός εποίησεν ημάς και ουχ ημείς,99 
αυτός Θεός μου ο σωτήρ μου,61 
αυτός ρύσεταί σε εκ παγίδος θηρευτών και από λόγου ταραχώδους,90 
αφήκας τας ανομίας τω λαώ σου,84 
Β 
Βέλος νηπίων,63 
Βοήθησον ημίν ο Θεός…78 
Βοήθησόν με και σωθήσομαι,118 
Βοήθησόν μοι Κύριε ο Θεός μου και σώσόν με κατά το έλεός σου,108  
Βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστι,113 
Βοηθός μου ει συ,58 
Βοηθός μου και αντιλήπτωρ μου ει συ,118 
Βοηθός μου και ρύστης μου,69 
Γ 
Γενεά σκολιά,77 
Γενηθήτω η έπαυλις αυτών ηρημωμένη,68 
Γενηθήτωσαν αι ημέραι αυτού ολίγαι,108 
Γένοιτο Κύριε το έλεός σου εφ ημάς καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε,32 
Γεύσασθε και ίδετε,33 
Γη έδωκε τον καρπόν αυτής,66 
Γη εφοβήθη,75 
Γλώσσα δολία,108 
Γλώσσα ως όφεως,139 
Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός,75 
Δ 
Δειλία θανάτου,54 
Δείξον ημίν το έλεός σου,84 
Δείξω αυτώ το σωτήριόν μου,90 
Δεύτε αγαλλιασώμεθα τω Κυρίω,94 
Δεύτε ακούσατε,65 
Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν αυτώ,94 
Διάβολος στήτω εκ δεξιών αυτού,108 



Διαπαντός η αίνεσις αυτού,33 
Δια πυρός και ύδατος,65 
Διαρπασάτωσαν αλλότριοι τους πόνους αυτού,108 
Διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα,67 
Δια τας ανομίας αυτών εταπεινώθησαν,106 
Δίδαξόν με τα δικαιώματά σου,118 
Διδάξω ανόμους τας οδούς σου,50  
Διεμερίσαντο τα ιμάτιά μου,21 
Διεσκέδασαν τον νόμον σου,118 
Διηγήσομαι πάντα τα θαυμάσιά σου,74 
Δίκαιοι κληρονομήσουσι γην,36 
Δίκαιος ει Κύριε και ευθείαι αι κρίσεις σου,118 
Δικαιοσύνη ενώπιόν αυτού προπορεύσεται,84 
Δίκαιος ως φοίνιξ ανθήσει,91 
Δόξη και τιμή εστεφάνωσας αυτόν,8 
δος αυτοίς Κύριε κατά τα έργα αυτών,27 
δος ημίν βοήθειαν,59 
δότε δόξαν τω Θεώ,67 
δούλός σου ειμι εγώ,118 
δράκων ούτος ον έπλασας,103 
Δράξασθε παιδείας,2 
Ε 
Εάν ανομίας παρατηρήσης Κύριε,129 
Εάν κοιμηθήτε αναμέσον των κλήρων,67 
Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον,126 
Εβεβήλωσαν την διαθήκην αυτού,54 
Εβεβήλωσαν το σκήνωμα,72 
Εβουλεύσαντο κατά των αγίων σου,82 
Εγγύς Κύριος πάσι τοις επικαλουμένοις αυτόν,144 
Εγγύς των φοβουμένων αυτόν το σωτήριόν σου, 84 
Εγενήθημεν όνειδος,78 
Εγενήθης βοηθός μου,62 
Εγενήθης ελπίς μου,60 
Εγενήθης καταφυγή μου,58 
Εγώ δε πτωχός ειμι και πένης,39,69 
Εγώ δε ωσεί κωφός ουκ ήκουον,37 
Εγώ δούλος σος,115 
Εγώ ειμι Κύριος ο Θεός σου,80 
Εγώ ειμι σκώληξ,21 
Εγώ εις μάστιγας έτοιμος,37 
Εγώ επί τω Κυρίω ήλπισα,30 
Εδειλίασαν φόβω,13 
Εδίψησεν η ψυχή μου προς τον Θεόν,41 
Εδίψησέ σε η ψυχή μου,62 
Έδωκαν τω βρώμ μου χολήν,68 
Έδωκας κληρονομίαν τοις φοβουμένοις το όνομά σου,60 
Εθαυμάστωσεν ο Κύριος,15 
Έθεντο αμαρτωλοί παγίδα μοι,118 
Έθεντό με εν λάκκω κατωτάτω,87 



έθηκας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκ λίθου τιμίου,20 
έθου τα δάκρυά μου ενώπιόν σου,55 
έθυσαν τους υιούς αυτών και θυγατέρας τοις δαιμονίοις,105 
είδοσάν σε ύδατα ο Θεός,76 
ει δώσω ύπνον τοις οφθαλμοίς μου,131 
είη το όνομα Κυρίου ευλογημένον,112 
είπατε τω Θεώ ως φοβερά τα έργα σου,65 
Είπεν άφρων εν καρδία αυτού ουκ εστι Θεός,13,52 
Ειρήνη πολλή τοις αγαπώσι τον νόμον σου και ουκ έτσι εν αυτοίς 
σκάνδαλον,118 
Εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου,142 
Εισάκουσον ο Θεός της φωνής μου,63 
Εισήκουσεν ο Κύριος των πενήτων,68 
εις οίκον Κυρίου πορευσομεθα,121 
εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγγος,18 
εις την δίψαν μου επότισάν με όξος,68 
εις τους αιώνας σκεπασθήσομαι εν τη σκέπη των  πτερύγων σου,60 
εις χείρας σου παραθήσομαι το πνεύμα μου,30 
εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών,84 
εκάλυψε εντροπή το πρόσωπόν μου,68 
εκάλυψέ με σκότος,54 
εκ βαθέων εκέκραξά σοι Κύριε,129 
εκβληθήτωσαν εκ των οικοπέδων αυτών,108 
έκλινα την καρδίαν μου του ποιήσαι τα δικαιώματά σου,118 
έκκλινον από κακού και ποίησον αγαθόν,36 
εκλείποιεν αμαρτωλοί από της γης,103 
εκοιμήθην τεταραγμένος,56 
εκραταιώθησαν οι εχθροί μου οι εκδιώκοντές με αδίκως,68 
εκράτησας της σειρός μου της δεξιάς μου,71 
Εκ στόματος νηπίων και θηλαζόντων,8 
Εκ τόκου και αδικίας λυτρώσεται,71 
Εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς,106 
Έκχεον επ αυτούς την οργήν σου,68 
Έκχεον την οργήν σου επί τα έθνη,78 
Ελαία κατάκαρπος,51 
Έλαιον αμαρτωλού μη λιπανάτω την κεφαλήν μου,140 
Ελέησόν με Κύριε ότι ασθενής ειμι,6 
Ελέησόν με ο Θεός,50 
Έλεος και αλήθεια συνήντησαν,84 
Ελθέ εις το σώσαι ημάς,79 
Ελθέτω θάνατος επ αυτούς,54 
Ελογίσθη αυτώ εις δικαιοσύνην,105 
Ελογίσθημεν ως πρόβατα σφαγής,42 
Ελπισάτω Ισραήλ επί τον Κύριον,130 
Ελυτρώσω εν τω βραχίονί σου τον λαόν σου,76 
Εμάκρυνα φυγαδεύων,54 
Εμάκρυνας τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας,87 
Εμάκρυνας φίλον και πλησίον και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας,87 
Εμέ υποενούσι δίκαιοι,141 



Εμίαναν τον ναόν σου,78 
Εμίγησαν εν τοις έθνεσι και έμαθον τα έργα υτών,105 
Εμίσησας πάντας τους εργζομένους την ανομίαν,5 
Εμνήσθην του Θεού και ευφράνθην,76 
Εμοί λίαν ετιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός,138 
Εμοί τω προσκολλάσθαι τω Θεώ αγαθόν εστι,71 
Εν γενεά μιά εξαλειφθείη το όνομα αυτού,108 
Εν δυναστείαις ογδοήκοντα και το πλείον αυτών κόπος και πόνος,89 
Ενεδύσατο κατάραν ως ιμάτιον,108 
Εν ειρήνη επί το αυτώ κοιμηθήσομαι,4 
Ενεκά σου υπήνεγκα ονειδισμόν,68 
Ένεκα των εχθρών μου ρύσαι με,68 
Εν εμοί εταράχθη η καρδία μου…,142 
Εν εκκλησίαις ευλογείτε τον Θεόν,67 
Ενεπλήσθημεν το πρωί του ελέους σου Κύριε,89 
Ενεφράγη στόμα,62 
Εν η αν ημέρα επικαλέσομαί σε ταχύ επάκουσόν μου,137 
Εν ημέρα θλίψεώς μου εκέκραξα προς σε,85 
Εν ημέρα θλίψεώς μου τον Θεόν εξεζήτησα και ουκ ηπατήθην,76 
Εν θλίψει επλάτυνάς με,4 
Εν μέσω εκκλησίας υμνήσω σε,21 
Εν οδώ ταύτη η επορευόμην έκρυψαν παγίδα μοι,141 
Εν ομοιώματι μόσχου,105 
Εν ονόματι Κυρίου μεγαλυνθησόμεθα,19 
Εν παντί τόπω της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον,102 
Έντεινον και κατευοδού,44 
Εν τη σκιά των πτερύγων σου ελπιώ,56 
Εν τίνι κατορθώσει νεώτερος την οδόν αυτού; εν τω φυλάξασθαι τους 
λόγους σου,118 
Εν τω Θεώ ποιήσωμεν δύναμιν και αυτός εξουδενώσει τους θλίβοντας 
ημάς,59,107 
Εν τω θλίβεσθαί με,17 
Εν τω οίκω του Θεού,51 
Εν τω φωτί σου οψόμεθα φως,35 
Ενύπνιον εξεγειρομένου,71 
Ενύσταξεν η ψυχή μου από ακηδίας,118 
Εξ ανδρός αδίκου ρύσαι με,17 
Εξ ανδρών αιμάτων σώσον με,58 
Εξαπέστειλεν εξ ουρανού,56 
Εξέγειρον τη  δυναστείαν σου,79 
Εξεκαύθη η καρδία μου,71 
Εξελεξάμην παραρριπτείσθαι εν τω οίκω του Θεού μου μάλλον ή οικείν με 
εν σκηνώματι αμαρτωλών,83 
Εξέλιπεν η καρδία μου,71 
εξέλιπον εν ματαιότητι αι ημέραι αυτών,77 
Εξελού με εκ των εχθρών μου ο Θεός,58 
Εξέχεαν αίμα αθώων,105 
Εξέχεαν το αίμα αυτών ωσεί ύδωρ,78 
Εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν,65 



Εξηρεύξατο η καρδία μου λόγον αγαθόν,44 
Εξομολογείσθε τω Κυρίω,104,105,106,117,135 
Εξομολογησάσθωσάν σοι,66 
Εξομολογήσομαί σοι Κύριε,85,110 
Εξολοθρευθείη εκ γης το μνημόσυνον αυτών,108 
Επακούσαι σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως,19 
Επάκουσον ημών ο Θεός…64 
Επάρατε τας χείρας υμών εις τα άγια,133 
Επείρασαν τον Θεόν,77 
Επελάθοτνο του Θεού,105 
Επεπόθησεν η ψυχή μου,118 
Έπεσε πυρ επ αυτούς,57 
Επεσκέψω την γην,64 
Επήραν οι ποταμοί Κύριε,92 
Επί άρπαγμα μη επιποθείτε,61 
Επίβλεψον επ εμέ και ελέησόν με,118 
Επιθυμία αμαρτωλού απολείται,111 
Επίρριψον επί Κύριον την μέριμνάν σου και αυτός σε διαθρέψει,54 
Επί σε επαστηρίχθην,70 
Επισκέψομαι εν ράβδω τας ανομίας αυτών,88 
Επί σοι Κύριε ήλπισα,70 
Επίστευσα διό ελάλησα εγώ δε εταπεινώθην σφόδρα,115 
Επιστρέψουσι οι εχθροί μου εις τα οπίσω,55 
Επί τω Θεώ ήλπισα ου φοβηθήσομαι τι ποιήσει μοι σαρξ / άνθρωπος,55 
Επί τω  Θεώ το σωτήριόν μου,61 
Επί χειρών αρούσι σε,90 
Επλανήθημεν εν τη ερήμω,106 
Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός,118 
Επλήσθη κακών η ψυχή μου,87 
Επληθύνθησαν υπέρ τας τρίχας της κεφαλής μου οι μισούντες με 
δωρεάν,68 
Επολέμησάν με δωρεάν,108 
Επόρνευσαν εν τοις επιτηδεύμασι αυτών,105 
Επτάκις της ημέρας ήνεσά σε,118 
Επύρωσς ημάς ως πυρούται το αργύριον,65 
Εσαλεύθη και έντρομος εγενήθη η γη,76 
Εσάλευσαν κεφαλάς αυτών,108 
Έσκαλλε το πνεύμα μου,76 
Εσκόρπισε έδωκε τοις πένησι,111 
Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας διηγήσομαι,54 
Έστι ο Θεός κρίνων,57 
Έστω η λαμπρότης του Κυρίου του Θεού ημών εφ ημάς,89 
Ετάζων νεφρούς και καρδίαν,7 
Εταράχθην και ουκ ελάλησα,76 
Έτη αιώνια εμνήσθην,76 
Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός,56,107 
Ευθείς τη καρδία,63 
Ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκ έστι εν αυτώ αδικία,91 
Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον,102,103 



Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου,117 
Ευλογητός ει Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου,118 
Ευλογητός Κύριος ο Θεός,105 
Εύξασθε και απόδοτε Κυρίω,75 
ςτφράνθην επί τοις ειρηκόσι μοι,121 
Ευφρανθήσεται δίκαιος εν Κυρίω,63 
Ευφράνθητε δίκαιοι εν Κυρίω,96 
Έφαγον θυσίας νεκρών,105 
Έφαναν αι αστραπαί αυτού τη οικουμένη,96 
Εφοβήθη πας άνθρωπος,63 
Εφονοκτονήθη η γη εν τοις αίμασι,105 
Έως πότε επιτίθεσθε,61 
Ζ 
Ζη Κύριος,17 
Ζήσεται η ψυχή μου και αινέσει σε,118 
Ζήτησον τον δούλον σου ότι τας εντολάς σου ουκ επελαθόμην,118 
Ζώα μικρά μετά μεγάλων,103 
Ζωήν ητήσατό σε και έδωκας αυτώ μακρότητα ημερών,20 
Η 
Η αίνεσις αυτού μένει εις τον αιώνα,110 
Η αλήθεια Κυρίου μένει εις τον αιώνα,116 
Η αμαρτία της μητρός αυτού μη εξαλειφθείη,108 
Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος τον ουρανόν και την γην,120 
Ηγάπησε κατάραν,108 
Η γη ημών τον καρπόν αυτής,84 
Η γη εσείσθη,67 
Η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως οξυγράφου,44 
Η γυνή αυτού χήρα,108 
Η γυνή σου ως άμπελος ευθηνούσα,127 
Η δεξιά σου αντιλάβοιτό μοι,17 
Η δικαιοσύνη αυτού μένει εις τον αιώνα,111 
Η δικαιοσύνη σου εις τον αιώνα,118 
Η ελπίς αυτού επί Κύριον τον Θεόν αυτού,145 
Ήλπισεν η ψυχή μου προς τον Κύριον,129 
Ημέρας ου φοβηθήσομαι,55 
Ηνοίχθη η γη και κατέπιεν Δαθάν,105 
Η προσευχή αυτού γενέσθω εις αμαρτίαν,108 
Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αύται με παρεκάλεσαν,22 
Ησθένησαν και ουκ ήν ο βοηθών,106 
Ητοίμασας εν τη χρηστότητί σου,67 
Ητοιμάσθην και ουκ ετράχθην,118 
Ήτω η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας,103 
Η ψυχή αυτών εν κακοίς ετήκετο,106 
Θ 
Θάνατος αμαρτωλών πονηρός,33 
Θαυμαστοί οι μετεωρισμοί της θαλάσσης,92 
Θαυμαστός ο Θεός εν τοις αγίοις αυτού,67 
Θεοί εστε και υιοί Θεού Υψίστου πάντες,80 
Θεός εκδικήσεων Κύριος,93 



Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν,117 
Θλίψεις και ανάγκαι εύροσάν με αι εντολαί σου μελέτη μου,118 
Θου Κύριε φυλακήν τω στόματί μου,140 
Θυσία τω Θεώ πνεύμα συντετριμμένον,50 
Ι 
Ίδε επί τους δούλους σου,89 
Ιδέτωσαν οι μισούντες με και αισχυνθήτωσαν ότι συ Κύριε εβοήθησάς 
μοι,85 
Ιδέτωσαν πτωχοί και ευφρανθήτωσαν,68 
Ιδού δη ευλογείτε τον Κύριον,133 
Ιδού δη ή τι καλόν ή τι τερπνόν αλλ ή το κατοικείν αδελφούς επί τω 
αυτώ;132 
Ιδού οι εχθροί σου απολούνται διασκορπισθήτωσααν πάντες οι 
εργαζόμενοι την ανομίαν,91 
Ιδού ούτως ευλογηθήσεται άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριον,127 
Ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών ένεκεν της δόξης του ονόματός σου,78 
Ιλάσκεται ταις αμαρτίαις αυτών,77 
Ινατί εγκατέλιπές με,21 
Ινατί περίλυπος ει η ψυχή μου,41 
Ισχύς μου και ύμνησίς μου ο Κύριος,117 
Κ 
Καθ εκάστην ημέραν ευλογήσω σε,144 
Καθήλωσον εκ του φόβου σου τας σάρκας μου,118 
Καθημένους εν σκότει και σκιά θανάτου,106 
Κάθου εκ δεξιών μου,109 
Καιρός του ποιήσαι τω Κυρίω,118 
Καρδία σκαμβή,100 
Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο Θεός,50 
Κατά μόνας ειμι εγώ,140 
Καταράσονται αυτοί και συ ευλογήσεις,108 
Κατά την πονηρίαν αυτών αφανιεί αυτούς Κύριος,93 
Κατεοδώσαι ημίν ο Θεός,67 
Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου,140 
Καυχήσονται όσιοι εν δόξη,149 
Κεκράξομαι προς τον Θεόν,56 
Κλίνον την καρδίαν μου εις τα μαρτύριά σου,118 
Κλίνον προς με το υος σου και σώσόν με,70 
Κραταιοί εζήτησαν την ψυχήν μου,53 
Κρείσσον ολίγω τω δικαίω υπέρ πλούτον αμαρτωλών πολύν,36 
Κρείσσον το έλεός σου υπέρ ζωάς,62 
Κρείσσων ημέρα μία εν ταις αυλαίς σου,83 
Κρινεί την οικουμένην εν δικαιοσύνη,97 
Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου,101 
Κύριε εκέκραξα προς σε,140 
Κύριε μη τω θυμώ σου ελέγξης με,37 
Κύριε μη χρονίσης,69 
Κύριε ο Θεός των δυνάμεων,83,88 
Κύριε ρύσαι την ψυχήν μου,114 
Κύριε το έλεός σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρίδης,137 



Κύριε των δυνάμεων εισάκουσον της προσευχής μου,83 
Κύριε καταφυγή εγενήθης ημίν,83 
Κύριος βοηθός μου,27 
Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των ανθρώπων ότι εισι μάταιοι,93 
Κύριος διασκεδάζει βουλάς εθνών,32 
Κύριος εβασίλευσε,95,96 
Κύριος εμοί βοηθός και ου φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοι άνθρωπος,117 
Κύριος ισχύν τω λαώ αυτού δώσει,28 
Κύριος λύει πεπεδημένους, σοφοί τυφλούς, αγαπά δικαίους,145 
Κύριος ου στερήσει τα αγαθά τοις πορευομένοις εν ακακία,83 
Κύριος ποιμαίνει με και ουδέν με υστερήσει,22 
Κύριος φυλάξοι σε από παντός κακού,120 
Κύριος φωτισμός μου,26 
Λ 
Λάκκον ώρυξε,7 
Λειτουργοί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού,103 
Λίθον ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες ούτος εγενήθη εις κεφαλήν 
γωνίας,117 
Λιμώξουσι ως κύων,58 
Λόγοι ανόμων,64 
Λυτρώσεται εν ειρήνη την ψυχήν μου,54 
Λύχνος τοις ποσί μου ο νόμος σου,118 
Μ 
Μαδιάμ,82 
Μακάριοι οι κατοικούντες εν τω οίκω σου,83 
Μακάριοι πάντες οι φοβούμενοι τον Κύριον,127 
Μακάριοι ων αφέθησαν αι ανομίαι,31 
Μακάριον το έθνος,32 
μακάριος ανήρ ο ελπίζων επ αυτόν,33 
μακάριος ανήρ ου εστιν το όνομα Κυρίου ελπίς αυτού,39 
μακάριος ανήρ ο φοβούμενος τον Κύριον,111 
μακάριος άνθρωπος ο ελπίζων επί σε,83 
μακάριος άνθρωπος ον αν παιδεύσης Κύριε,93 
μακάριος λαός ου Κύριος ο Θεός αυτού,143 
μακάριος ον εξελέξω,64 
μακρότητα ημερών εμπλήσω αυτόν,90 
ματαία σωτηρία ανθρώπου,59 
μάταιοι οι υιοί των ανθρώπων,61 
μάτην ταράσσεται πας άνθρωπος,37 
μεγαλυνθήτω ο Κύριος…69 
μέγας ει Κύριε και ποιών θαυμάσια,85 
μέγας Κύριος και αινετός σφόδρα,95 
μερίδες αλωπέκων,62 
μετ΄δικαιων μη γραφήτωσαν,68 
μετεμελήθη κατά το πλήθος του ελέους αυτού,105 
μέτοχος εγώ ειμι πάντων των φοβουμένων σε,118 
μη αποστρέψης το πρόσωπόν σου απ εμού,101 
Μη γίνεσθε ως ίππος και ημίονος,31 
Μη εγκαταπίλης με Κύριε,37 



Μη ελπίζετε επ αδικίαν,61 
Μη μνησθής ημών ανομιών αρχαίων,78 
Μη παραδώς με τοις αδικούσι με,118 
Μη πεποίθατε επ άρχοντας,145 
Μήποτε υπνώσω εις θάνατον,12 
Μητέρα επί τέκνοις ευφραινομένη,112 
Μη υπαρξάτω αυτώ αντιλήπτωρ,108 
Μίσος αντί της αγαπήσεώς μου,108 
Ν 
Νεώτερος εγενόμην και εγήρασα και ουκ είδον δίκαιον 
εγκαταλελειμμένον,36 
Νεώτερος εγώ ειμι,118 
Νίψομαι εν αθώοις τας χείρας μου,25 
Ξ 
Ξυρόν ηκονημένον,51 
Ο 
Ο αγαπών αδικίαν μισεί τη  εαυτού ψυχήν,10 
Οδηγήσει με θαυμαστώς η δεξιά σου,44 
Οδόν ανομίας απόστησον απ εμού,118 
Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας,3 
Οδός ασεβών απολείται,1 
Ο εγείρων από γης πτωχόν,112 
Ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγέ με,68 
Ο Θεός βοηθός,61  
Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες,69,70 
Ο Θεός εμφανώς ήξει,49 
Ο Θεός εν τη δυνάμει σου σώσον με,53 
Ο Θεός επίβλεψον εξ ουρανού…79 
Ο Θεός ημών Θεός του σώζειν,67 
Ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους,67 
Ο Θεός μου μη μακρύνης απ εμού,70 
Ο Θεός μου προς σε ορθρίζω,62 
Ο Θεός οικτειρήσαι ημάς…66 
Ο Θεός συ επιστρέψας ζωώσεις ημάς,84 
Ο Θεός συντρίψει τους οδόντας αυτών,57 
Ο Θεός της βοηθείας μου,61 
Οι αγαπώντες το όνομά σου,68 
Οι αμαρτωλοί απολούνται,36 
Οι δίκαιοι ευφρανθήτωσαν,67 
Οι επανιστάμενοί μοι αισχυνθήτωσαν ο δε δούλος σου ευφρανθήσεται,108 
Οι εστώτες εν οίκω Κυρίου,134 
Οι ιερείς σου ενδύσονται δικαιοσύνην,131 
Οικτίρμων και ελεήμων ο Κύριος,144 
Οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου,103 
Ο Ιορδάνης εστράφη εις τα οπίσω,113 
Οι οφθαλμοί μου ησθένησαν από πτωχείας,87 
Οι σπείροντες εν δάκρυσι εν αγαλλιάσει θεριούσι,125 
Οι υιοί σου ως νεόφυτα ελαιών,127 
Οι φοβούμενοι τον Θεόν,65 



Οι φοβούμενοι τον Κύριον ήλπισαν επί Κύριον,113 
Ο κατοικών εν βοηθεί του Υψίστου εν σκέπη του Θεού του ουρανού 
αυλισθήσεται,90 
Ο Κύριος εβασίλευσεν,92,98 
Ο Κύριος κριτής εστι,74 
Όλην την ημέραν πολεμών,55 
Όμοιοι αυτοίς γένοιντο οι ποιούντες αυτά και πάντες οι πεποιθότες επ 
αυτοίς,113 
Ομοιωθήσομαι τοις καταβαίνουσι εις λάκκον,27 
Όνειδος αιώνιον έδωκεν αυτοίς,77 
Ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τας πηγάς των υδάτων,41 
Ο πατήρ μου και η μήτηρ μου εγκατέλιπόν με,26 
Ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού ως 
πυρός φλόγα,103 
Όπλω κυκλώσει σε η αλήθεια αυτού,90 
Ο ποιών θυμάσια μόνος,71 
Ο πτωχός εκέκραξε και ο Κύριος εισήκουσε αυτού,33 
Οργίζεσθε και μη αμαρτάνετε,4 
Όρος πίον όρος τετυρωμένον,67 
Ορφανόν και χήρα αναλήψετι και οδόν αμαρτωλών αφανιεί,145 
Όσα ηκούσαμεν και έγνωμεν,77 
Ότι παρά σοι ο ιλασμός εστι,129 
Ότι παρά τω Κυρίω το έλεος,129 
Ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζων,142 
Ου δώσεις εις τον αιώνα σάλον τω δικαίω,54 
Ουκ είδον τον ήλιον,57 
Ουκ εστι όμοιός σοι εν θεοίς Κύριε,85 
Ουκ εφύλαξαν την διαθήκην του Θεού,77 
Ουκ ηθέλησε ευλογίαν και μακρυνθήσεται απ αυτού,108 
Ου μη ημισσεύσωσι τας ημέρας αυτών,54 
Ου μη μεταναστεύσω,61 
Ου προσελεύσεται προς σε κακά,90 
Ου μη σαλευθώ εις τον αιώνα,29,61 
Ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού,18 
Ου σαλευθήσεται εις τον αιώνα,14 
Ου φοβηθήσει από φόβου νυκτερινού,90 
Π 
Παιδεύων επαίδευσέ με ο Κύριος και τω θανάτω ου παρέδωκέ με,117 
Πάντα εν σοφία εποίησας,103 
Πάντα τ έθνη εκύκλωσάν με και τω ονόματι Κυρίου ημυνάμην αυτούς,117 
Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας,46 
Πάντα τα έθνη μακαριούσι αυτόν,71 
Πάντα τα κέρατα των αμαρτωλών συνθλάσω,74 
Πάντες εξέκλιναν,13,52 
Πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια,95 
Παρά Κυρίου εγένετο αύτη και εστι θαυμαστή εν οφθαλμοίς ημών,117 
Παράνομοι επανέστησαν επ εμέ,85 
Παρανόμους εμίσησα,118 
Παρασυνεβλήθη τοις κτήνεσι τοις ανοήτοις,48 



Παράτεινον το έλεός σου τοις γινώσκουσί σε,35 
Παρ αυτώ το σωτήριόν μου,61 
Παρέδωκεν αυτούς εις χείρας εχθρών,105 
Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλω τους φοβουμένους αυτόν,31 
Παρεπίκραναν τα λόγια του Θεού,106 
Παρεπίκραναν τον Ύψιστον,77 
Παρεπίκραναν τους λόγους αυτού,104 
Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου,44 
Παροικήσω εν τω σκηνώματί σου,60 
Πάροικος εγώ ειμι εν τη γη,118 
Πάροικος εγώ ειμι παρά σοι,38 
Παρώργισαν αυτόν επί ύδατος αντιλογίας,105 
πας άνθρωπος ψεύτης,115 
Πάσα η γη προσκυνησάτωσάν σοι,65 
Πάσαι αι εντολαί σου αλήθεια,118 
Πάσαι αι ημέραι ημών εξέλιπον,89 
Πάσα πνοή αινεσάτω τον Κύριον,150 
Πατήρ μου ει συ ο Θεός μου,88 
Πεινώντες και διψώντες,106 
Περιέσχον με κακά ων ουκ έστι αριθμός,39 
Περιέσχον με ωδίνες θανάτου κίνδυνοι άδου εύροσάν με,114 
Περίζωσον την ρομφαίαν σου,44 
Πεσείται εκ του κλίτους σου χιλιάς και μυριάς εκ δεξιών σου προς σε δε 
ουκ εγγιεί,90 
Πίονται πάντες οι αμαρτωλοί,74 
Πισταί πάσαι αι εντολαί αυτού,110 
Πλεονάκις ερρύσατο αυτούς αυτοί δε παρεπίκραναν αυτόν,105 
Πληρωθήτω το στόμα μου αινέσεως,70 
Πλήρωσον το πρόσωπον αυτών ατιμίαν,82 
Πλούσιοι επτώχευσν και επείνασαν,33 
Πλούτος εάν ρέη μη προστίθεσθε καρδίαν,61 
Πνεύμα καταιγίδος,106 
Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το λόγιόν σου,118 
Ποίησον μετ εμού σημείον εις αγαθόν,85 
Πολλαί αι θλίψεις των δικαίων,33 
Πολλαί αι μάστιγες του αμαρτωλού τον δε ελπίζοντα επί Κύριον έλεος 
κυκλώσει,31 
Πολλοί οι πολεμούντες με,55 
Πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμιν,83 
Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι,115 
Πού πορευθώ από του πνεύματός σου…138 
προς σε πάσα σαρξ ήξει,64 
προφάσεις εν αμαρτίαις,140 
Πτέρυγας περιστεράς,54 
Πτωχός ειμι εγώ και εν κόποις εκ νεότητός μου,87 
Πτωχός και πένης ειμι εγώ,85 
Ρ 
Ρύσαι με εκ των εργαζομένων την ανομίαν,58 
Ρύσαι με εκ των καταδιωκόντων με,141 



Ρύσαι με εκ χειρός αμαρτωλού,70 
Ρύσαι με εξ αιμάτων,50 
Ρύσαι με ότι πτωχός και πένης ειμι εγώ,108 
Ρυσθείην εκ των μισούντων με,68 
Σ 
Σαλευθήτω η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής,97 
Σαλευθήτωσαν πάντα τα θεμέλια της γης,80 
Σίδηρον διήλθεν η ψυχή αυτού,104 
Σκύμνοι ωρυόμενοι,103 
Σοι εισι οι ουρανοί και η γη,88 
σος ειμι εγώ σώσόν με,118 
Στερέωμά μου,70 
Στέφανον του ενιαυτού της χρηστότητος,64 
Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν,36 
Συ αποδώσεις εκάστω κατά τα έργα του,61 
Συ βοηθός μου κραταιός,70 
Συ ει ελπίς μου,141 
Συ ει ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου,42 
Συ ει ο Θεός ο ποιών θαυμάσια,76 
Συ εστι η ημέρα και η νυξ,72 
Συναγωγή πονηρευομένων,21 
Συ ει η υπομονή μου,70 
Συ εποίησας πάντα τα ωραία της γης,73 
Συ Κύριε η ελπίς μου,90 
Συ ο Θεός εισήκουσας,60 
Σώσον ημάς Κύριε,105 
σώσον με Κύριε ότι εκλέλοιπεν όσιος,11 
σώσον τη δεξιά σου,59 
σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου,27 
Τ 
Τα γόνατά μου ησθένησαν από πτωχείας,108 
Τα δικαιώματά σου ουκ επελθόμην,118 
Τα είδωλα των εθνών αργύριον και χρυσίον έργα χειρών ανθρώπων,113 
Τα ίχνη σου ογνωσθήσονται,76 
Τα κρίματά σου ουκ επελαθόμην,118 
Τα μαρτύριά σου εξεζήτησα,118 
Ταπεινώσει συκοφάντην,71 
Ταχύ επάκουσόν μου,68 
Ταχύ προκαταλαβέτωσαν ημάς οι οικτιρμοί σου Κύριε,78 
της φωνής μου άκουσον,118 
Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού,115 
Τίς εστιν άνθρωπος θέλων ιδείν ημέρας αγαθάς,33 
Τίς εστιν άνθρωπος ος ζήσεται και ουχ όψει θάνατον,88 
Τίς εστιν ούτος ο βασιλεύς της δόξης,23 
Τίς Θεός μέγας…76 
Τίς σοφός και φυλάξει ταύτα;106 
Το έργον των χειρών ημών κατεύθυνον,89 
τοις αγγέλοις αυτού εντελείται περί σου του διαφυλάξαι σε εν πάσαις ταις 
οδοίς σου,90 



Το κατοικείν με εν οίκω Κυρίου εις μακρότητα ημερών,22 
Το κέρας αυτού υψωθήσεται,111 
Το μνημόσυνόν σου εις γενεάν και γενεάν,101 
Το όνειδος τοις ευθηνούσι και η εξουδένωσι τοις υπερηφάνοις,122 
Το πρωί ανθήσαι και παρέλθοι,89 
Το πρωί ωσεί χλόη,89 
Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν,47 
Του ελέους σου Κύριε πλήρης η γη,118 
Τροφήν έδωκε τοις φοβουμένοις αυτόν,110 
Του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών,103 
Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής,23 
Τω Θεώ υποτάγηθι η ψυχή μου ότι παρ αυτώ η υπομονή μου,61 
Τω Θεώ υποταγήσεται η ψυχή μου,61 
Τω οίκω σου πρέπει αγίασμα Κύριε εις μακρότητα ημερών,92 
Τω στόματι αυτών ευλόγουν και τη καρδία αυτών κατηρώντο,61 
Υ 
Ύδωρ εκ πέτρας,77 
Υπομένων υπέμεινα τον Κύριον,39 
Υπόμεινον τον Κύριον,26 
Υποστηρίζει δικαίους ο Κύριος,36 
Υψούτε Κύριον τον Θεόν ημών,98 
Υψωθήσεται το κέρας του δικαίου,74 
Υψώθητι επί τους ουρανούς ο Θεός,56,107 
Υψωθήτω η δεξιά σου,88 
Υψώσει κέρας λαού αυτού,148 
Υψώσει πραείς εν σωτηρία,149 
Φ 
Φάγονται πένητες και εμπλησθήσονται,21 
Φόβον Κυρίου διδάξω υμάς,33 
Φόβος και τρόμος,54 
Φύλαξόν με από παγίδος,140 
Φύλαξόν με από συκοφαντίας ανθρώπων,118 
Φύλαξον την ψυχήν μου ότι όσιος ειμι,85 
Φύλασσε ακακίαν,36 
Φυλάσσει Κύριος πάσι τοις επικαλουμένοις αυτόν και πάντας τους 
αμαρτωλούς εξολοθρεύσει,144 
Φυλάσσων τα νήπια ο Κύριος,114 
Φωνή Κυρίου επί των υδάτων,28 
Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα,76,141 
Χ 
Χιλιάδες ευθηνούντων,67 
Χίλια έτη εν οφθαλμοίς σου Κύριε ως η ημέρα η εχθές ήτις διήλθε,89 
Χλόη τη δουλεία των ανθρώπων,146 
χους εσμεν,102 
Ψ 
Ψαλώ τω Θεώ μου έως υπάρχω,103,145 
Ψευδής ίππος εις σωτηρίαν,32 
 
Ω 



Ωδήγησας τον λαόν σου ως πρόβατα,76 
Ωδίνες θανάτου,17 
Ωμοιώθην ωσεί πελεκάνι ερημικώ,101 
Ώμοσε Κύριος,109 
Ωραίος κάλλει παρά τους υιούς των ανθρώπων,44 
Ωργίσθη θυμω Κύριος επί τον λαόν αυτού,105 
ως αγαπητά τα σκηνώματά σου Κύριε,83 
ως εμεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε,91,103 
ως ευφραινομένων πάντων η κατοικία,86 
ως μύρον επικεφαλής…132 
ως στρουθίον μονάζον,101 
ωσεί νυκτικόραξ εν οικοπέδω,101 
ωσεί πάχος γης,140 
ωσεί χόρτος αι ημέραι αυτού,102 
Ωσεί χόρτος ταχύ αποξηρανθήσονται,36 
ως κόρην οφθαλμού,16 
ως λέων ωρυόμενος,21 
ως οπωροφυλάκιον,78 
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