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1 Ὁ Κύριος νὰ σοῦ ὑπακούσῃ ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως! τὸ 
ὄνομα τοῦ Θεοῦ τοῦ Ἰακὼβ νὰ σὲ ὑπερασπίσῃ.
2 Νὰ σοὶ ἐξαποστείλῃ βοήθειαν ἐκ τοῦ ἁγιαστηρίου καὶ 
ἐκ τῆς Σιὼν νὰ σὲ ὑποστηρίξῃ.
3 Νὰ ἐνθυμηθῇ πάσας τὰς προσφορὰς σου καὶ νὰ 
προσδεχθῇ τὸ ὁλοκαύτωμά σου. 
4 Νὰ σοὶ δώσῃ κατὰ τὴν καρδίαν σου καὶ νὰ 
ἐκπληρώσῃ πᾶσαν βουλήν σου.
5 Εἰς τὴν σωτηρίαν σου θέλομεν χαρῆ· καὶ εἰς τὸ ὄνομα 
τοῦ Θεοῦ ἡμῶν θέλομεν ὑψώσει τὰς σημαίας· ὁ Κύριος 
νὰ ἐκπληρώσῃ πάντα τὰ αἰτήματά σου.
6 Τώρα ἐγνώρισα ὅτι ἔσωσεν ὁ Κύριος τὸν χριστὸν 
αὑτοῦ· θέλει εἰσακούσει αὐτοῦ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τῆς 
ἁγιότητος αὑτοῦ· ἡ σωτηρία τῆς δεξιᾶς αὐτοῦ γίνεται 
ἐν δυνάμει.
7 Οἱ μὲν εἰς ἁμάξας, οἱ δὲ εἰς ἵππους, ἀλλ᾿ ἡμεῖς εἰς τὸ 
ὄνομα Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν θέλομεν καυχᾶσθαι·
8 οὗτοι συνεκάμφθησαν καὶ ἔπεσον· ἡμεῖς δὲ ἀνέστημεν 
καὶ ἀνωρθώθημεν.
9 Κύριε, σῶσον τὸν βασιλέα· καὶ εἰσάκουσον ἡμῶν, 
καθ᾿ ἥν ἡμέραν σὲ ἐπικαλεσθῶμεν.

Ο εσωτερικός
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7 Ὁ νόμος τοῦ Κυρίου εἶναι ἄμωμος, ἐπιστρέφων 
ψυχήν· ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου πιστή, σοφίζουσα τὸν 
ἁπλοῦν·
8 τὰ διατάγματα τοῦ Κυρίου εὐθέα, εὐφραίνοντα 
καρδίαν· ἡ ἐντολή τοῦ Κυρίου λαμπρά, φωτίζουσα 
ὀφθαλμούς·
9 ὁ φόβος τοῦ Κυρίου καθαρός, διαμένων εἰς τὸν 
αἰῶνα· αἱ κρίσεις τοῦ Κυρίου ἀληθιναί, δίκαιαι ἐν 
ταὐτῷ·
10 πλέον ἐπιθυμηταὶ παρὰ τὸ χρυσίον, μάλιστα παρὰ 
πλῆθος καθαροῦ χρυσίου, καὶ γλυκύτεραι ὑπὲρ τὸ μέλι 
καὶ τοὺς σταλαγμοὺς τῆς κηρήθρας.
11 Ὁ δοῦλός σου μάλιστα νουθετεῖται δι᾿ αὐτῶν· εἰς τὴν 
τήρησιν αὐτῶν ἡ ἀνταμοιβή εἶναι μεγάλη.
12 Τίς συναισθάνεται τὰ ἑαυτοῦ ἁμαρτήματα; 
καθάρισόν με ἀπὸ τῶν κρυφίων ἁμαρτημάτων.


