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η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος τον ουρνόν και την γην 
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ευφράνθην επί τοις ειρηκόσι μοι  
εις οίκον Κυρίου πορευσόμεθα 
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και τοις ευθέσι τη καρδία 
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εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον εις μάτην εκοπίασαν οι 
οικοδομούντες 
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μακάριοι πάντες οι φοβούμενοι τον Κύριον 
οι πορευόμενοι εν ταις οδοίς αυτού 
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τους πόνους των καρπών σου φάγεσαι 
 
η γυνή σου ως άμπελος ευθηνούσα 
 
οι υιοί σου ως νεόφυτα ελαιών 
 
ιδού ούτως ευλογηθήσεται άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριον 
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πλεονάκις επολέμησαν με εκ νεότητός μου και γαρ ουκ ηδυνήθησάν 
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εκ βαθέων εκέκραξά σοι Κύριε Κύριε εισάκουσον της φωνής μου 
 
εάν ανομίας παρατηρήσης Κύριε Κύριε τίς υποστήσεται; 
 
ότι παρά σοι ο ιλασμός εστιν 
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ήλπισεν η ψυχή μου επί τον Κύριον από φυλακής πρωίας μέχρι 
νυκτός 
 
ότι παρά τω Κυρίω το έλεος και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ 
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   -                                                                              

                                                                                 

                                                                                

                                                                                     

                                                                               

                                                                           

                                                                                - 

                                                                                 

                                                                         

                                                                           

                                                                              

                                                                        

                                                                             

                                                                              

                                                                              

                                                                                

                                                                                   

                                                 .  

                                                                                    

                                                                                

                                                                              

                                                                                

                                                                              

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                              

                                                                               

       .  

130 



ελπισάτω Ισραήλ επί τον Κύριον 
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προσκυνήσομεν εις τον τόπον ου έστησαν οι πόδες αυτού 
 
ανάστηθι Κύριε εις την ανάπαυσίν σου 
 
οι ιερείς σου ενδύσονται δικαιοσύνην και οι όσιοί σου 
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ως μύρον επί κεφαλής το καταβαίνον επί πώγωνα τον πώγωνα του 
Ααρών 
ό.π. 
133 
ιδού δη ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου οι εστώτες εν 
οίκω Κυρίου 
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