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μακάριος ἀνήρ ὃς οὐκ
ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεβῶν
καὶ ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ
ἔστη καὶ ἐπὶ καθέδραν
λοιμῶν οὐκ ἐκάθισεν
2
ἀλλ᾽ ἢ ἐν τῷ νόμῳ κυρίου
τὸ θέλημα αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ
νόμῳ αὐτοῦ μελετήσει
ἡμέρας καὶ νυκτός
3
καὶ ἔσται ὡς τὸ ξύλον τὸ
πεφυτευμένον παρὰ τὰς
διεξόδους τῶν ὑδάτων ὃ
τὸν καρπὸν αὐτοῦ δώσει ἐν
καιρῷ αὐτοῦ καὶ τὸ φύλλον
αὐτοῦ οὐκ ἀπορρυήσεται
καὶ πάντα ὅσα ἂν ποιῇ
κατευοδωθήσεται
4
οὐχ οὕτως οἱ ἀσεβεῖς οὐχ
οὕτως ἀλλ᾽ ἢ ὡς ὁ χνοῦς ὃν
ἐκρίπτει ὁ ἄνεμος ἀπὸ
προσώπου τῆς γῆς
5
διὰ τοῦτο οὐκ
ἀναστήσονται ἀσεβεῖς ἐν
κρίσει οὐδὲ ἁμαρτωλοὶ ἐν
βουλῇ δικαίων
6
ὅτι γινώσκει κύριος ὁδὸν
δικαίων καὶ ὁδὸς ἀσεβῶν
ἀπολεῖται
1
ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ
λαοὶ ἐμελέτησαν κενά
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παρέστησαν οἱ βασιλεῖς
τῆς γῆς καὶ οἱ ἄρχοντες
συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ
κατὰ τοῦ κυρίου καὶ κατὰ
τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ
διάψαλμα
3
διαρρήξωμεν τοὺς
δεσμοὺς αὐτῶν καὶ
ἀπορρίψωμεν ἀφ᾽ ἡμῶν τὸν
ζυγὸν αὐτῶν
4
ὁ κατοικῶν ἐν οὐρανοῖς
ἐκγελάσεται αὐτούς καὶ ὁ
κύριος ἐκμυκτηριεῖ αὐτούς
5
τότε λαλήσει πρὸς αὐτοὺς
ἐν ὀργῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ
θυμῷ αὐτοῦ ταράξει αὐτούς
6
ἐγὼ δὲ κατεστάθην
βασιλεὺς ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐπὶ
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למֹו׃
ְֽׁ ָ
 ָאֶׁ֤ז י ַד ֵבֶ֣ר אֵ ֵל ֶ֣ימֹו באַ פָ֑ ֹו ּוְֽׁ בַ חֲרֹונַֹ֥ו5
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Σιων ὄρος τὸ ἅγιον αὐτοῦ

קָ ד ְֽׁשי׃

διαγγέλλων τὸ πρόσταγμα
κυρίου κύριος εἶπεν πρός
με υἱός μου εἶ σύ ἐγὼ
σήμερον γεγέννηκά σε
8
αἴτησαι παρ᾽ ἐμοῦ καὶ
δώσω σοι ἔθνη τὴν
κληρονομίαν σου καὶ τὴν
κατάσχεσίν σου τὰ πέρατα
τῆς γῆς
9
ποιμανεῖς αὐτοὺς ἐν
ῥάβδῳ σιδηρᾷ ὡς σκεῦος
κεραμέως συντρίψεις
αὐτούς
10
καὶ νῦν βασιλεῖς σύνετε
παιδεύθητε πάντες οἱ
κρίνοντες τὴν γῆν
11
δουλεύσατε τῷ κυρίῳ ἐν
φόβῳ καὶ ἀγαλλιᾶσθε αὐτῷ
ἐν τρόμῳ
12
δράξασθε παιδείας
μήποτε ὀργισθῇ κύριος καὶ
ἀπολεῖσθε ἐξ ὁδοῦ δικαίας
ὅταν ἐκκαυθῇ ἐν τάχει ὁ
θυμὸς αὐτοῦ μακάριοι
πάντες οἱ πεποιθότες ἐπ᾽
αὐτῷ

 אֲסַ פ ָ ִ֗רה ָׁ֫ ְֽׁאל ַ֥חק יְֽׁה ָוִ֗ה אָ ַ֨ ַמר אֵ ַלַ֥י7
בנַ֥י ַאָ֑תָ ה ֲֵ֜אנִ֗י הַ יַֹ֥ום ילד ְֽׁתיָך׃
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חלָ תָָ֑ך
ֲ  ש ַאֶׁ֤ל מ ִ֗מּני ואתנָ ֶ֣ה גַֹ֭וים ַנ8
י־ארץ׃
ְֽׁ ָ ֵֵ֜ ַואֲחזָת ִָ֗ך אַ פס
יֹוצֶ֣ר
ֵ לי
ֹ֖  ת ַ֭רעֵ ם ב ֵשֶ֣בט בַ רזָ֑ל ככ9
תנַפ ֵ ְֽׁצם׃
 ו ַ֭עַ תָ ה מלָ כֶ֣ים הַ שכָ֑ילּו ֵ֜הּוָס ִ֗רּו10
שפטֵ י ָ ְֽׁארץ׃
ֶ֣
 עב ֶ֣דּו את־יהוָ ֶ֣ה ביר ָאָ֑ה ו ִֵ֗֜גילּו11
ברעָ ָ ְֽׁדה׃
קּו־בר פן־יאֱנַ ֶַׁ֤֤ף׀ ו ֵּ֬תאבדּו
ַַ֡
 נַש12
ִ֗דרך ְֽׁכי־יב ַע ֶ֣ר כמ ַע ֶ֣ט אַ פָ֑ ֹו ֵ֜ ַאש ֵ ִ֗רי
כָ ל־חַ֥ ֹוסֵ י ְֽׁבֹו׃
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