
«Μη φοβού, εγώ είμαι ο 
υπερασπιστής σου, ο μισθός σου 
θέλει είσθαι πολύς σφόδρα.» 

Γενεσις ιε:1 

«Εγώ είμαι Θεός ο 
Παντοκράτωρ· περιπάτει 

ενώπιόν μου, και έσο τέλειος.» 
Γενεσις ιζ:1 

«…και ιδού, εγώ είμαι μετά σου, 
και θέλω σε διαφυλάττει 

πανταχού, όπου αν υπάγης.» 
Γενεσις κη:15 

«Μη φοβού, διότι εγώ είμαι μετά 
σου, και θέλω σε ευλογήσει.» 

Γενεσις κσ:24 

«…δεν θέλω σε αφήσει να 
απέλθης, εάν δεν με ευλογήσης.» 

Γενεσις λβ:26 

«Στρατόπεδον Θεού είναι 
τούτο.» 

Γενεσις λβ:2 

«Διά τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος 
τον πατέρα αυτού και την μητέρα 

αυτού, και θέλει προσκολληθή εις την 
γυναίκα αυτού· και θέλουσιν είσθαι οι 
δύο εις σάρκα μίαν.» Γενεσις β:24 

«Ο Κύριος είναι η δύναμίς μου και 
το άσμά μου, και εστάθη η σωτηρία 
μου· αυτός είναι Θεός μου και 

θέλω δοξάσει αυτόν.» 
Έξοδος ιε:2 

«Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο 
εξαγαγών σε εκ γης Αιγύπτου, εξ 
οίκου δουλείας. Μη έχης άλλους 

θεούς πλην εμού.» 
Έξοδος κ:2,3 

«…διότι εγώ είμαι ο Κύριος ο 
θεραπεύων σε.» 
Έξοδος ιε:26 

«…θέλετε λοιπόν είσθαι άγιοι, 
διότι άγιος είμαι εγώ.» 

Λευιτικόν ια:45 

«Και είπεν ο Θεός, Βεβαίως εγώ 
θέλω είσθαι μετά σού.» 

Έξοδος γ:12 

«Μη φοβείσθε· διότι ο Θεός ήλθε διά 
να σας δοκιμάση, και διά να ήναι ο 
φόβος αυτού έμπροσθέν σας διά να 

μη αμαρτάνητε.» 
Έξοδος κ:20 

«Ιδού, εγώ αποστέλλω άγγελον 
έμπροσθέν σου διά να σε φυλάττη 
εν τη οδώ, και να σε φέρη εις τον 
τόπον τον οποίον προητοίμασα.» 

Έξοδος κγ:20 

«Ο Κύριος να σε ευλογήση και να σε 
φυλάξη, ο Κύριος να επιλάμψη το 
πρόσωπον αυτού επί σε και να σε 
ελεήση, ο Κύριος να υψώση το 

πρόσωπον αυτού επί σε και να σοι δώση 
ειρήνην.» Αριθμοί σ:24-26 

«Ιδού, ο άγγελός μου θέλει 
προπορεύεσθαι έμπροσθέν σου.» 

Έξοδος λβ:34 

«Η παρουσία μου θέλει ελθεί 
μετά σου και θέλω σοι δώσει 

ανάπαυσιν.» 
Έξοδος λγ:14 

«Μήπως η χειρ του Κυρίου 
εσμικρύνθη; τώρα θέλεις ιδεί αν 
εκτελήται ο λόγος μου, ή ουχί.» 

Αριθμοί σ:24-26 

«Ο Κύριος είναι μεθ' ημών· μη 
φοβείσθε αυτούς.» 
Αριθμοί σ:24-26 

«Ο Κύριος μετά σου, 
δυνατέ εν ισχύϊ.» 

Κριταί σ:12 

«Θέλω περιμείνει εωσού 
επιστρέψης.» 
Κριταί σ:18 

«Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος να 
ψευσθή, ούτε υιός ανθρώπου να 

μεταμεληθή· αυτός είπε και δεν θέλει 
εκτελέσει; ή ελάλησε και δεν θέλει 

εμμείνει;» Αριθμοί κγ:19 

«Ο Κύριος να ανταμείψη το έργον 
σου, και ο μισθός σου να ήναι πλήρης 
παρά Κυρίου του Θεού του Ισραήλ, 

υπό τας πτέρυγας του οποίου ήλθες να 
σκεπασθής.» Ρούθ β:12 

«Διότι Κύριος ο Θεός σου είναι Θεός 
οικτίρμων· δεν θέλει σε 

εγκαταλείψει ουδέ θέλει σε 
εξολοθρεύσει ουδέ θέλει λησμονήσει 
την διαθήκην…» Δευτερονόμιον δ:31 

«Ειρήνη σοι· μη φοβού· δεν 
θέλεις αποθάνει.» 

Κριταί σ:23 

«Δεν θέλετε φοβείσθαι πρόσωπον 
ανθρώπου· διότι η κρίσις είναι 

του Θεού.» 
Δευτερονόμιον α:17 

«Κύριος ο Θεός σας, όστις 
προπορεύεται έμπροσθέν σας, 
αυτός θέλει πολεμήσει υπέρ 
υμών.»   Δευτερονόμιον α:30 

«Μη λάβης το όνομα Κυρίου του 
Θεού σου επί ματαίω διότι ο Κύριος 
δεν θέλει αθωώσει τον λαμβάνοντα 

το όνομα αυτού επί ματαίω.» 
Δευτερονόμιον ε:11 

«Την ημέραν ταύτην είδομεν ότι 
ο Θεός λαλεί μετά του ανθρώπου 

και ο άνθρωπος ζή.» 
Δευτερονόμιον ε:24 

«Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος. 
Και θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν 
σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ 
όλης της ψυχής σου και εξ όλης της 
δυνάμεώς σου.» Δευτερονόμιον σ:5 

«Πρόσεχε εις σεαυτόν, μήποτε 
λησμονήσης τον Κύριον, όστις σε 
εξήγαγεν εκ γης Αιγύπτου, εξ οίκου 

δουλείας.» Δευτερονόμιον σ:12 

«Ο άνθρωπος δεν ζη με μόνον 
άρτον, αλλ' ο άνθρωπος ζη με πάντα 
λόγον εξερχόμενον εκ του στόματος 
του Κυρίου.» Δευτερονόμιον η:3 

«Γνώρισον λοιπόν σήμερον, ότι 
Κύριος ο Θεός σου είναι ο 

προπορευόμενος έμπροσθέν σου» 
Δευτερονόμιον θ:3 

«Πας ο τόπος, όπου πατήση το 
ίχνος των ποδών σας, ιδικός σας 

θέλει είσθαι.» 
Δευτερονόμιον ια:24 

«Διότι δοκιμάζει εσάς Κύριος ο 
Θεός σας, διά να γνωρίση εάν 

αγαπάτε Κύριον τον Θεόν σας εξ 
όλης της καρδίας σας και εξ όλης της 
ψυχής σας.» Δευτερονόμιον ιγ:3 

«Το δίκαιον, το δίκαιον θέλεις 
ακολουθεί· διά να ζήσης και να 

κληρονομήσης την γην, την οποίαν 
Κύριος ο Θεός σου δίδει εις σε.» 

Δευτερονόμιον ις:20 



«Διότι Κύριος ο Θεός σας είναι ο 
προπορευόμενος μεθ' υμών, διά να 
πολεμήση υπέρ υμών εναντίον των 
εχθρών σας, διά να σώση υμάς.» 

Δευτερονόμιον κ:4 

«Εξέλεξας τον Κύριον σήμερον να ήναι 
Θεός σου, και να περιπατής εις τας οδούς 
αυτού και να φυλάττης τα διατάγματα 
αυτού και τας εντολάς αυτού και τας 

κρίσεις αυτού, και να υπακούης εις την 
φωνήν αυτού.» Δευτερονόμιον κς:17 

«ο Κύριος σοι είπε σήμερον να ήσαι 
εις αυτόν λαός εκλεκτός, καθώς 
ελάλησε προς σε, και να φυλάττης 

πάσας τας εντολάς αυτού.» 
Δευτερονόμιον κς:18 

«Φυλάττετε λοιπόν τους λόγους της 
διαθήκης ταύτης και εκτελείτε 

αυτούς, διά να ευημερήτε εις πάντα 
όσα πράττετε.» Δευτερονόμιον κθ:9 

«Ανδρίζεσθε και θαρρείτε, μη φοβείσθε 
μηδέ δειλιάτε από προσώπου 

αυτών· διότι Κύριος ο Θεός σου, αυτός 
είναι ο πορευόμενος μετά σού· δεν θέλει 
σε αφήσει ουδέ θέλει σε εγκαταλείψει.» » 

Δευτερονόμιον λα:6 

«ο Κύριος, αυτός είναι ο 
προπορευόμενός σου· αυτός θέλει 

είσθαι μετά σού· δεν θέλει σε αφήσει 
ουδέ θέλει σε εγκαταλείψει· μη φοβού, 
μηδέ δειλία.» Δευτερονόμιον λα:8 

«Εις εμέ ανήκει η εκδίκησις και η 
ανταπόδοσις.» 

Δευτερονόμιον λβ:35 

«Ίδετε τώρα ότι εγώ, εγώ είμαι, και 
δεν είναι Θεός πλην εμού· εγώ 
θανατόνω και ζωοποιώ· εγώ 
πληγόνω και ιατρεύω.» 
Δευτερονόμιον λβ:39 

«Ο ηγαπημένος του Κυρίου θέλει 
κατοικεί εν ασφαλεία πλησίον αυτού· ο 
Κύριος θέλει περισκέπει αυτόν πάσας 

τας ημέρας, και μεταξύ των ώμων αυτού 
θέλει αναπαύεσθαι.» Δευτερονόμιον λγ:12 

«Τις όμοιός σου, λαέ σωζόμενε υπό 
του Κυρίου, όστις είναι η ασπίς της 
βοηθείας σου, και η μάχαιρα της 

υπεροχής σου!» Δευτερονόμιον λγ:29 

«Πάντα τον τόπον, επί του οποίου 
πατήση το ίχνος των ποδών σας, 

εις εσάς έδωκα αυτόν.» 
Ιησούς του Ναυή α:3 

«Δεν θέλει δυνηθή άνθρωπος να 
σταθή εναντίον σου πάσας τας 

ημέρας της ζωής σου.» 
Ιησούς του Ναυή α:5 

«…θέλω είσθαι μετά σού, δεν θέλω 
σε αφήσει ουδέ σε εγκαταλείψει. 

Ίσχυε και ανδρίζου.» 
Ιησούς του Ναυή α:5,6 

«Μόνον ίσχυε και ανδρίζου 
σφόδρα, διά να προσέχης να 

κάμνης κατά πάντα τον νόμον.» 
Ιησούς του Ναυή α:7 

«Δεν σε προστάζω εγώ; ίσχυε και 
ανδρίζου· μη φοβηθής μηδέ 

δειλιάσης· διότι είναι μετά σου 
Κύριος ο Θεός σου όπου αν υπάγης.» 

Ιησούς του Ναυή α:9 
«Καθαρίσθητε, διότι αύριον θέλει 
κάμει ο Κύριος εν μέσω υμών 

θαυμάσια.» 
Ιησούς του Ναυή γ:5 

«Αλαλάξατε· διότι ο Κύριος 
παρέδωκεν εις εσάς την πόλιν.» 

Ιησούς του Ναυή ς:16 

«Σήμερον εγνωρίσαμεν ότι ο 
Κύριος είναι εν μέσω ημών.» 

Ιησούς του Ναυή κβ:31 

«Διότι Κύριος ο Θεός σας, αυτός 
είναι ο πολεμήσας υπέρ υμών.» 

Ιησούς του Ναυή κγ:3 

«Προσέχετε λοιπόν σφόδρα εις 
εαυτούς, να αγαπάτε Κύριον τον 

Θεόν σας.» 
Ιησούς του Ναυή κγ:11 

«Τώρα λοιπόν φοβήθητε τον 
Κύριον και λατρεύσατε αυτόν εν 

ακεραιότητι και αληθεία.» 
Ιησούς του Ναυή κδ:14 

«Εγώ όμως και ο οίκός μου 
θέλομεν λατρεύει τον Κύριον.» 

Ιησούς του Ναυή κδ:15 

«Εάν περιπατής εις τα διατάγματά μου και 
εκτελής τας κρίσεις μου και φυλάττης 
πάσας τας εντολάς μου περιπατών εις 

αυτάς, τότε θέλω βεβαιώσει τον λόγον μου 
μετά σου.» Ά Βασιλέων ς:12 

«Ήκουσα της προσευχής σου και 
της δεήσεώς σου, την οποίαν 

εδεήθης ενώπιόν μου.» 
Ά Βασιλέων θ:3 

«Τότε έπεσε πυρ παρά Κυρίου και 
κατέφαγε το ολοκαύτωμα και τα ξύλα 
και τους λίθους και το χώμα, και 
έγλειψε το ύδωρ το εν τη αύλακι.» 

Ά Βασιλέων ιη:38 

«Ούτω λέγει Κύριος· Βλέπεις άπαν το 
πλήθος τούτο το μέγα; ιδού, εγώ 
παραδίδω αυτό εις την χείρα σου 

σήμερον· και θέλεις γνωρίσει ότι εγώ 
είμαι ο Κύριος.»  Ά Βασιλέων κ:13 

«Διά τούτο θέλω παραδώσει εις την 
χείρα σου άπαν το μέγα τούτο 

πλήθος, και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ 
είμαι ο Κύριος.» Ά Βασιλέων κ:28 

«Και μη λυπείσθε· διότι η χαρά 
του Κυρίου είναι η ισχύς σας.» 

Νεεμίας η:10 

«Ο Θεός του ουρανού, αυτός 
θέλει ευοδώσει ημάς.» 

Νεεμίας β:20 

«Μη φοβηθήτε απ' 
αυτών· ενθυμείσθε τον Κύριον, τον 

μέγαν και φοβερόν.» 
Νεεμίας δ:14 

«Μνήσθητί μου, Θεέ μου, επ' 
αγαθώ, κατά πάντα όσα εγώ 

έκαμον υπέρ του λαού τούτου.» 
Νεεμίας ε:19 

«Διότι πάντες ούτοι εφοβέριζον ημάς, 
λέγοντες, Θέλουσιν εξασθενήσει αι 
χείρες αυτών από του έργου, και δεν 
θέλει εκτελεσθή. Τώρα λοιπόν, Θεέ, 

κραταίωσον τας χείρας μου.» Νεεμίας ς:9 

«Ζη Κύριος και ζη η ψυχή σου, 
δεν θέλω σε αφήσει.» 
΄Β Βασιλέων δ:30 

«Ύπαγε εν ειρήνη.» 
΄Β Βασιλέων ε:19 

«Μη φοβού· διότι πλειότεροι είναι 
οι μεθ' ημών παρά τους 

μετ' αυτών.» 
΄Β Βασιλέων ς:16 

«Αλλά Κύριον τον Θεόν σας θέλετε 
φοβείσθαι και αυτός θέλει σας 

ελευθερώσει εκ χειρός πάντων των 
εχθρών σας.» ΄Β Βασιλέων ιζ:39 



«Δεν θέλετε κάμει το πράγμα 
τούτο.» 

΄Β Βασιλέων ιζ:12 

«Ούτω λέγει Κύριος· Μη φοβού 
από των λόγων τους οποίους 

ήκουσας…» 
΄Β Βασιλέων ιθ:6 

«Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του 
Ισραήλ· Ήκουσα όσα 
προσηυχήθης εις εμέ.» 

΄Β Βασιλέων ιθ:20 

«Ήκουσα την προσευχήν σου, 
είδον τα δάκρυά σου· ιδού, εγώ 

θέλω σε ιατρεύσει» 
΄Β Βασιλέων κ:5 

«Εκζητήσατε τον Κύριον και 
θέλετε ζήσει.» 
Αμώς ε:6 

«Εκζητήσατε το καλόν και ουχί το 
κακόν, διά να ζήσητε· και ούτω 

Κύριος ο Θεός των δυνάμεων θέλει 
είσθαι μεθ' υμών.» Αμώς ε:14 

«Εβόησα εν τη θλίψει μου προς 
τον Κύριον, και εισήκουσέ μου.» 

Ιωνάς β:3 

«Και μετεμελήθη ο Θεός περί του 
κακού, το οποίον είπε να κάμη 

εις αυτούς· και δεν έκαμεν αυτό.» 
Ιωνάς γ:10 

«Είναι καλόν να αγανακτής;» 
Ιωνάς δ:9 

«Είθε μετ' ευλογίας να με ευλογήσης 
και να εκτείνης τα όριά μου, και η χειρ 

σου να ήναι μετ' εμού και να με 
φυλάττης από κακού, ώστε να μη έχω 

λύπην.»  Ά Χρονικών δ:10 

«Και εχάρισεν ο Θεός εις αυτόν 
όσα εζήτησε.» 
Ά Χρονικών δ:10 

«Κάμε παν το εν τη καρδία 
σου· διότι ο Θεός είναι μετά σου.» 

Ά Χρονικών ιζ:2 

«Αναγγέλλω σοι έτι, ότι ο Κύριος 
θέλει οικοδομήσει οίκον εις σε.» 

Ά Χρονικών ιζ:10 

«Εγώ θέλω είσθαι εις αυτόν πατήρ, 
και αυτός θέλει είσθαι εις εμέ 

υιός· και δεν θέλω αφαιρέσει το 
έλεός μου απ' αυτού.» 
Ά Χρονικών ιζ:13 

«Σηκώθητι και κάμνε· και ο 
Κύριος έστω μετά σου.» 

Ά Χρονικών κβ:16 

«Δότε λοιπόν την καρδίαν σας και την 
ψυχήν σας εις το να ζητήτε Κύριον τον 

Θεόν σας· και σηκώθητε και 
οικοδομήσατε το αγιαστήριον Κυρίου 

του Θεού.»  Ά Χρονικών δ:10 

«Διότι ο Κύριος εξετάζει πάσας τας 
καρδίας και εξεύρει πάντας τους 

λογισμούς των διανοιών.» 
Ά Χρονικών κη:9 

«Ενδυναμού και ανδρίζου και εκτέλει 
μη φοβού μηδέ πτοηθής· διότι Κύριος 
ο Θεός, ο Θεός μου, θέλει είσθαι μετά 
σού· δεν θέλει σε αφήσει ουδέ σε 
εγκαταλείψει.» Ά Χρονικών κη:20 

«Ζήτησον τι να σοι δώσω.» 
΄Β Χρονικών α:7 

«Ήκουσα της προσευχής σου και 
εξέλεξα τον τόπον τούτον εις 
εμαυτόν διά οίκον θυσίας.» 

΄Β Χρονικών ζ:12 

«Κύριε, δεν είναι ουδέν παρά σοι να 
βοηθής τους έχοντας πολλήν ή 

μηδεμίαν δύναμιν· βοήθησον ημάς, 
Κύριε Θεέ ημών· διότι επί σε 

πεποίθαμεν.»  ΄Β Χρονικών ιδ:11 

«Ο Κύριος είναι με σας, όταν σεις 
είσθε μετ' αυτού· και εάν εκζητήτε 

αυτόν, θέλει ευρεθή εις εσάς· εάν όμως 
εγκαταλείψητε αυτόν, θέλει σας 
εγκαταλείψει.» ΄Β Χρονικών ιε:2 

«Σεις δε ενδυναμούσθε, και ας μη 
ήναι εκλελυμέναι αι χείρές 

σας· διότι θέλει είσθαι μισθός εις το 
έργον σας.» ΄Β Χρονικών ιε:7 

«Διότι οι οφθαλμοί του Κυρίου 
περιτρέχουσι διά πάσης της γης, διά 
να δειχθή δυνατός υπέρ των εχόντων 
την καρδίαν αυτών τελείαν προς 

αυτόν.» ΄Β Χρονικών ιε:7 

«Προσέχετε εις τας πράξεις σας· διότι 
δεν είναι αδικία παρά Κυρίω τω Θεώ 

ημών ουδέ προσωποληψία ουδέ 
δωροδοκία.» ΄Β Χρονικών ιθ:7 

«Μη φοβείσθε σεις μηδέ πτοηθήτε από 
προσώπου τούτου του μεγάλου 

πλήθους· διότι η μάχη δεν είναι υμών, 
αλλά του Θεού.» ΄Β Χρονικών κ:15 

«Διά τι παραβαίνετε σεις τας εντολάς 
του Κυρίου; δεν θέλετε βεβαίως 

ευοδωθή· επειδή σεις εγκατελίπετε τον 
Κύριον, και αυτός εγκατέλιπεν εσάς.» 

΄Β Χρονικών κδ:20 

«Ο Κύριος είναι δυνατός να 
δώση εις σε πλειότερα τούτων.» 

΄Β Χρονικών κε:9 

«Ενδυναμούσθε και ανδρίζεσθε, μη 
φοβηθήτε μηδέ πτοηθήτε… διότι 
πλειότεροι είναι μεθ' ημών παρά 
μετ' αυτού.»  ΄Β Χρονικών λβ:7 

«Μεθ' ημών δε είναι Κύριος ο Θεός 
ημών, διά να βοηθή ημάς και να 

μάχηται τας μάχας ημών.» 
΄Β Χρονικών λβ:8 

«Τα αγαθά μόνον θέλομεν δεχθή 
εκ του Θεού, και τα κακά δεν 

θέλομεν δεχθή;» 
Ιώβ β:10 

«Ιδού, μακάριος ο άνθρωπος, τον οποίον 
ελέγχει ο Θεός· διά τούτο μη καταφρόνει 
την παιδείαν του Παντοδυνάμου, διότι 
αυτός πληγόνει και επιδένει· κτυπά, και 
αι χείρες αυτού ιατρεύουσιν.»Ιώβ ε:17,18 

«…διότι συ θέλεις λησμονήσει 
την θλίψιν· θέλεις ενθυμηθή 

αυτήν ως ύδατα διαρρεύσαντα.» 
Ιώβ ια:16 

«Είθε να εσιωπάτε παντάπασι και 
τούτο ήθελεν είσθαι εις εσάς 

σοφία.» 
Ιώβ ιγ:5 

«Αι παρηγορίαι του Θεού 
φαίνονται μικρόν πράγμα εις σε; 
ή έχεις τι απόκρυφον εν σεαυτώ;» 

Ιώβ ιε:11 

«Οικειώθητι λοιπόν μετ' αυτού 
και έσο εν ειρήνη· ούτω θέλει 

ελθεί καλόν εις σε.» 
Ιώβ κβ:21 



«Και ό,τι αποφασίσης, θέλει 
κατορθούσθαι εις σέ· και το φως 
θέλει φέγγει επί τας οδούς σου.» 

Ιώβ κβ:28 

«Γνωρίζει όμως την οδόν μου· με 
εδοκίμασε· θέλω εξέλθει ως 

χρυσίον.» 
Ιώβ κγ:10 

«…διότι ο Θεός εμαλάκωσε την 
καρδίαν μου, και ο 

Παντοδύναμος με κατέπληξεν.» 
Ιώβ κγ:16 

«Διότι ο Θεός λαλεί άπαξ και δις, 
αλλ' ο άνθρωπος δεν προσέχει.» 

Ιώβ λβ:14 

«Ιδού, ο Θεός είναι ισχυρός, όμως 
δεν καταφρονεί ουδένα· ισχυρός 

εις δύναμιν σοφίας.» 
Ιώβ λγ:5 

«Τον Παντοδύναμον, δεν δυνάμεθα να 
εννοήσωμεν αυτόν· είναι υπέροχος 

κατά την δύναμιν και κατά την κρίσιν 
και κατά το πλήθος της δικαιοσύνης, 

δεν καταθλίβει.»  Ιώβ λζ:23 

«Φοβερά δόξα υπάρχει 
εν τω Θεώ.» 
Ιώβ λζ:22 

«Ήκουον περί σου με την ακοήν 
του ωτίου, αλλά τώρα ο 
οφθαλμός μου σε βλέπει.» 

Ιώβ μβ:5 

«Ο Ύψιστος είναι Κύριος της 
βασιλείας των ανθρώπων, και εις 
όντινα θέλει δίδει αυτήν, και το 

εξουθένημα των ανθρώπων καθιστά 
επ' αυτήν.»  Δανιήλ δ:17 

«Ο Θεός σου, τον οποίον συ 
λατρεύεις ακαταπαύστως, αυτός 

θέλει σε ελευθερώσει.» 
Δανιήλ σ:16 

«Κύριε, εισάκουσον· Κύριε, 
συγχώρησον· Κύριε, ακροάσθητι και 
κάμε· μη χρονίσης, ένεκέν σου, Θεέ 

μου· διότι το όνομά σου εκλήθη επί την 
πόλιν σου και επί τον λαόν σου.» 

Δανιήλ θ:19 

«Μη φοβού, ανήρ σφόδρα 
αγαπητέ· ειρήνη εις σέ· 
ανδρίζου και ίσχυε.» 

Δανιήλ ι:19 

«Και οι συνετοί θέλουσιν εκλάμψει ως 
η λαμπρότης του στερεώματος· και οι 

επιστρέφοντες πολλούς εις 
δικαιοσύνην ως οι αστέρες, εις τους 
αιώνας των αιώνων.»  Δανιήλ ιβ:3 

«Διότι έλεος θέλω και ουχί 
θυσίαν· και επίγνωσιν Θεού 

μάλλον παρά ολοκαυτώματα.» 
Ωσηέ ς:6 

«Διά τούτο συ επίστρεψον προς 
τον Θεόν σου· φύλαττε έλεος και 
κρίσιν και έλπιζε επί τον Θεόν σου 

διά παντός.»  Ωσηέ ιβ:6 

«Αλλ' εγώ είμαι Κύριος ο Θεός 
σου… και άλλον θεόν πλην εμού δεν 
θέλεις γνωρίσει· διότι δεν υπάρχει 
άλλος σωτήρ εκτός εμού.»  Ωσηέ ιβ:6 

«Μη φοβού, γή· χαίρε και 
ευφραίνου· διότι ο Κύριος θέλει 

κάμει μεγαλεία.» 
Ιωήλ β:21 

«Και έτι επί τους δούλους μου και 
επί τας δούλας μου εν ταις ημέραις 
εκείναις θέλω εκχέει το πνεύμά 

μου.»  Ιωήλ β:29 

«Και πας όστις επικαλεσθή το 
όνομα του Κυρίου, θέλει σωθή.» 

Ιωήλ β:32 

«Αυτός σοι έδειξεν, άνθρωπε, τι το 
καλόν και τι ζητεί ο Κύριος παρά σου, 
ειμή να πράττης το δίκαιον και να 

αγαπάς έλεος και να περιπατής ταπει-
νώς μετά του Θεού σου;»  Μιχαίας ς:8 

«Εγώ δε θέλω επιβλέψει επί 
Κύριον· θέλω προσμείνει τον Θεόν 
της σωτηρίας μου· ο Θεός μου 

θέλει μου εισακούσει.» Μιχαίας ζ:7 

«Μη ευφραίνου εις εμέ, η εχθρά 
μου· αν και έπεσα, θέλω σηκωθή· αν 
και εκάθησα εν σκότει, ο Κύριος 

θέλει είσθαι φως εις εμέ.»Μιχαίας ζ:8 

«Τις Θεός όμοιός σου, συγχωρών ανομίαν 
και παραβλέπων την παράβασιν του 

υπολοίπου της κληρονομίας αυτού; δεν 
φυλάττει την οργήν αυτού διαπαντός, διότι 
αυτός αρέσκεται εις το έλεος.» Μιχαίας ζ:18 

«Ο Κύριος είναι αγαθός, 
οχύρωμα εν ημέρα θλίψεως, και 
γνωρίζει τους ελπίζοντας επ' 

αυτόν.»   Ναούμ α:7 

«…αν και σε κατέθλιψα, δεν 
θέλω σε καταθλίψει πλέον.» 

Ναούμ α:7 

«Δεν είσαι συ απ' αιώνος, Κύριε 
Θεέ μου, ο Άγιός μου; δεν 

θέλομεν αποθάνει.» 
Αββακούμ α:12 

«Επί της σκοπιάς μου θέλω σταθή και 
θέλω στηλωθή επί του πύργου, και θέλω 
αποσκοπεύει διά να ίδω τι θέλει λαλήσει 
προς εμέ και τι θέλω αποκριθή προς τον 

ελέγχοντά με.» Αββακούμ β:1 

«…εγώ όμως θέλω ευφραίνεσθαι 
εις τον Κύριον, θέλω χαίρει εις 
τον Θεόν της σω-τηρίας μου.» 

Αββακούμ γ:18 

«Κύριος ο Θεός είναι η δύναμίς μου, 
και θέλει κάμει τους πόδας μου ως 
των ελάφων· και θέλει με κάμει να 
περιπα-τώ επί τους υψηλούς τόπους 

μου.»  Αββακούμ γ:19 

«Εγγύς είναι η ημέρα του Κυρίου 
η μεγάλη, εγγύς, και σπεύδει 

σφόδρα.» 
Σοφονίας α:14 

«Σιώπα ενώπιον Κυρίου του Θεού, 
διότι εγγύς είναι η ημέρα του 

Κυρίου· διότι ο Κύριος ητοίμασε 
θυσίαν, διώρισε τους κεκλημένους 

αυτού.»  Σοφονίας α:7 

«Εν τη ημέρα εκείνη δεν θέλεις 
αισχύνεσθαι διά πάσας τας πράξεις 
σου, δι' ων ηνόμησας εναντίον μου» 

Σοφονίας γ:11 

«Κύριος ο Θεός σου, ο εν μέσω σου, ο 
δυνατός, θέλει σε σώσει, θέλει ευφρανθή 
επί σε εν χαρά, θέλει αναπαύεσθαι εις 
την αγάπην αυτού, θέλει ευφραίνεσθαι 

εις σε εν άσμασι.» Σοφονίας γ:17 

«…και ενδυναμού, πας ο λαός του 
τόπου, λέγει Κύριος, και 

εργάζεσθε· διότι εγώ είμαι με σας, 
λέγει ο Κύριος των δυνάμεων.» 

Αγγαίος β:4,5 

«…και θέλω σε θέσει ως 
σφραγίδα, διότι σε εξέλεξα, λέγει 

ο Κύριος των δυνάμεων.» 
Αγγαίος β:23 

«…και δοκιμάσατέ με τώρα εις τούτο, 
λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, εάν δεν 
σας ανοίξω τους καταρράκτας του 
ουρανού και εκχέω την ευλογίαν εις 

εσάς, ώστε να μη αρκή τόπος δι' αυτήν.» 
Μαλαχίας γ:10 



«Τότε οι φοβούμενοι τον Κύριον 
ελάλουν προς αλλήλους· και ο 
Κύριος προσείχε και ήκουε και 
εγράφη βιβλίον ενθυμήσεως 

ενώπιον αυτού…» Μαλαχίας γ:16 

«…εν τη ημέρα εκείνη, όταν εγώ 
ετοιμάσω τα πολύτιμά μου· και θέλω 
σπλαγχνισθή αυτούς, καθώς σπλαγχνί-
ζεται άνθρωπος τον υιόν αυτού, όστις 

δουλεύει αυτόν.» Μαλαχίας γ:17 

«Εις εσάς όμως τους φοβουμένους το 
όνομά μου θέλει ανατείλει ο ήλιος της 
δικαιοσύνης με ίασιν εν ταις πτέρυξιν 
αυτού· και θέλετε εξέλθει, και σκιρτήσει 
ως μοσχάρια της φάτνης.» Μαλαχίας δ:2 

«Επιστρέψατε προς εμέ, λέγει ο 
Κύριος των δυνάμεων, και θέλω 
επιστρέψει προς εσάς, λέγει ο 

Κύριος των δυνάμεων.» 
Ζαχαρίας α:3 

«Διότι όστις εγγίζει εσάς, εγγίζει 
την κόρην του οφθαλμού αυτού.» 

Ζαχαρίας β:7 

«Ιδού, αφήρεσα από σου την 
ανομίαν σου και θέλω σε ενδύσει 

ιμάτια λαμπρά.» 
Ζαχαρίας γ:4 

«Ουχί διά δυνάμεως ουδέ διά 
ισχύος αλλά διά του Πνεύματός 

μου, λέγει ο Κύριος των 
δυνάμεων.»  Ζαχαρίας δ:6 

«Ζητείτε παρά του Κυρίου υετόν εν τω 
καιρώ της οψίμου βροχής· και ο Κύριος 
θέλει κάμει αστραπάς και θέλει δώσει εις 

αυτούς βροχάς όμβρου, εις έκαστον 
βοτάνην εν τω αγρώ.»   Ζαχαρίας ι:1 

«Διότι τις κατεφρόνησε την 
ημέραν των μικρών 

πραγμάτων;» 
Ζαχαρίας δ:10 

«Αυτοί θέλουσιν επικαλεσθή το όνομά 
μου και εγώ θέλω εισακούσει 

αυτούς· θέλω ειπεί, ούτος είναι λαός 
μου· και αυτοί θέλουσιν ειπεί, Ο Κύριος 

είναι ο Θεός μου.»   Ζαχαρίας ιγ:9 

«Παραιτήθητε από ανθρώπου, του 
οποίου η πνοή είναι εις τους 

μυκτήρας αυτού διότι εις τι είναι 
άξιος λόγου;»  Ησαΐας β:22  

«Εάν δεν πιστεύητε, δεν θέλετε 
βεβαίως στερεωθή.» 

Ησαΐας ζ:9 

«Ζήτησον σημείον παρά Κυρίου 
του Θεού σου ζήτησον αυτό ή εις 
το βάθος ή εις το ύψος άνω.»  

Ησαΐας ζ:11 

«Θέλει καταπίει τον θάνατον εν 
νίκη· και Κύριος ο Θεός θέλει σπογγίσει 
τα δάκρυα από πάντων των προσώ-

πων· και θέλει εξαλείψει το όνειδος του 
λαού αυτού από πάσης της γής· διότι ο 

Κύριος ελάλησε.»  Ησαΐας κε:8 

«Ελθέ, λαέ μου, είσελθε εις τα 
ταμείά σου και κλείσον τας θύρας 

σου οπίσω σου.» 
Ησαΐας κς:20 

«Εν τη επιστροφή και αναπαύσει 
θέλετε σωθή· εν τη ησυχία και 

πεποιθήσει θέλει είσθαι η δύναμίς 
σας.»  Ησαΐας λ:15 

«Αύτη είναι η οδός, περιπατείτε 
εν αυτή.» 
Ησαΐας λ:21 

«Οι οφθαλμοί σου θέλουσιν ιδεί 
τον βασιλέα εν τη ώραιότητι 

αυτού· θέλουσιν ιδεί την γην την 
μακράν.»  Ησαΐας λγ:17 

«Ενισχύσατε τας κεχαυνωμένας 
χείρας· και στερεώσατε τα 
παραλελυμένα γόνατα.» 

Ησαΐας λε:3 

«Ισχύσατε, μη φοβείσθε· ιδού, ο 
Θεός σας θέλει ελθεί μετ' 
εκδικήσεως, ο Θεός μετά 

ανταποδόσεως· αυτός θέλει ελθεί και 
θέλει σας σώσει.»  Ησαΐας λε:4 

«Ο χόρτος εξηράνθη, το άνθος 
εμαράνθη· ο λόγος όμως του 

Θεού ημών μένει εις τον αιώνα.» 
Ησαΐας μ:8 

«Δεν εγνώρισας; δεν ήκουσας, ότι ο 
αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο Ποιητής 
των άκρων της γης, δεν ατονεί και 
δεν αποκάμνει; δεν εξιχνιάζεται η 
φρόνησις αυτού.» Ησαΐας μ:28 

«Δίδει ισχύν εις τους 
ητονημένους και αυξάνει την 
δύναμιν εις τους αδυνάτους.» 

Ησαΐας μ:29 

«…αλλ' οι προσμένοντες τον 
Κύριον θέλουσιν ανανεώσει την 

δύναμιν αυτών· θέλουσιν αναβή με 
πτέρυγας ως αετοί…» Ησαΐας μ:31 

«Μη φοβού· διότι εγώ είμαι μετά 
σού· μη τρόμαζε· διότι εγώ είμαι ο Θεός 
σου· σε ενίσχυσα· μάλιστα σε εβοήθη-

σα· μάλιστα σε υπερησπίσθην διά της δε-
ξιάς της δικαιοσύνης μου.» Ησαΐας μα:10 

«Διότι εγώ Κύριος ο Θεός σου 
είμαι ο κρατών την δεξιάν σου, 
λέγων προς σε, Μη φοβού· εγώ 
θέλω σε βοηθήσει.»  Ησαΐας μα:13 

«Κάλαμον συντεθλασμένον δεν 
θέλει συντρίψει και λινάριον 
καπνίζον δεν θέλει σβύσει.» 

Ησαΐας μβ:3 

«Εγώ ο Κύριος σε εκάλεσα εν 
δικαιοσύνη, και θέλω κρατεί την 
χείρα σου και θέλω σε φυλάττει..» 

Ησαΐας μβ:6 

«Μη φοβού· διότι εγώ σε 
ελύτρωσα, σε εκάλεσα με το 
όνομά σου· εμού είσαι.» 

Ησαΐας μγ:1 

«Μη ενθυμήσθε τα πρότερα και 
μη συλλογίζεσθε τα παλαιά. Ιδού, 
εγώ θέλω κάμει νέον πράγμα.» 

Ησαΐας μγ:18-19 

«Εγώ, εγώ είμαι, όστις εξαλείφω 
τας παραβάσεις σου ένεκεν εμού, 

και δεν θέλω ενθυμηθή τας 
αμαρτίας σου.»  Ησαΐας μγ:25 

«Εξήλειψα ως πυκνήν ομίχλην τας 
παραβάσεις σου, και ως νέφος τας 
αμαρτίας σου· επίστρεψον προς 
εμέ· διότι εγώ σε ελύτρωσα.» 

Ησαΐας μδ:22 

«Εγώ θέλω υπάγει έμπροθέν σου και 
εξομαλύνει τας σκολιάς οδούς· θέλω 
συντρίψει τας χαλκίνας θύρας και 
κόψει τους σιδηρούς μοχλούς.» 

Ησαΐας με:2 

«Εν καιρώ δεκτώ επήκουσά σου 
και εν ημέρα σωτηρίας σε 

εβοήθησα.» 
Ησαΐας μθ:8 

«Ιδού, επί των παλαμών μου σε 
εζωγράφισα· τα τείχη σου είναι 

πάντοτε ενώπιόν μου.» 
Ησαΐας μθ:16 

«Και θέλεις γνωρίσει, ότι εγώ 
είμαι ο Κύριος και ότι οι 

προσμένοντές με δεν θέλουσιν 
αισχυνθή.»  Ησαΐας μθ:16 



«Εσμικρύνθη ποσώς η χειρ μου, 
ώστε να μη δύναται να λυτρώση; 

ή δεν έχω δύναμιν να 
ελευθερώσω;»  Ησαΐας ν:2 

«Εγώ, εγώ είμαι ο παρηγορών 
υμάς. Συ τις είσαι και φοβείσαι 
από ανθρώπου θνητού και από 

υιού ανθρώπου, όστις θέλει γείνει 
ως χόρτος.»  Ησαΐας να:12 

«Πόσον ωραίοι είναι επί των ορέων οι 
πόδες του ευαγγελιζομένου, του 

κηρύττοντος ειρήνην· του 
ευαγγελιζομένου αγαθά, του 

κηρύττοντος σωτηρίαν»  Ησαΐας να:17 

«Εν θυμώ μικρώ έκρυψα το 
πρόσωπόν μου από σου διά μίαν 
στιγμήν· με έλεος όμως αιώνιον 
θέλω σε ελεήσει, λέγει Κύριος ο 
Λυτρωτής σου.»  Ησαΐας νδ:8 

«Όσοι συναχθώσιν ομού 
εναντίον σου, ένεκα σου, 

θέλουσι πέσει.» 
Ησαΐας νδ:15 

«Ω τεθλιμμένη, τεταραγμένη, 
απαρηγόρητος, ιδού, εγώ θέλω 

στρώσει τους λίθους σου εκ μαρμάρων 
πορφυρών και θέλω βάλει τα θεμέλιά 
σου εκ σαπφείρων.»  Ησαΐας νδ:11 

«Ζητείτε τον Κύριον, ενόσω 
δύναται να ευρεθή· επικαλείσθε 
αυτόν, ενόσω είναι πλησίον.» 

Ησαΐας νε:6 

«Διότι αι βουλαί μου δεν είναι 
βουλαί υμών ουδέ οδοί υμών αι 

οδοί μου, λέγει Κύριος.» 
Ησαΐας νε:8 

«Εγώ κατοικώ εν υψηλοίς και εν 
αγίω τόπω· και μετά του 

συντετριμμένου την καρδίαν και του 
ταπεινού το πνεύμα…»  Ησαΐας νζ:15 

«Ιδού, η χειρ του Κυρίου δεν 
εσμικρύνθη, ώστε να μη δύναται να 
σώση, ουδέ το ωτίον αυτού εβάρυνεν, 
ώστε να μη δύναται να ακούση…» 

Ησαΐας νθ:1 

«… και εγώ θέλω δοξάσει τον 
οίκον της δόξης μου.» 

Ησαΐας ξ:7 

«Διότι καθώς ο νέος νυμφεύεται με 
παρθένον, ούτως οι υιοί σου θέλουσι 

συνοικεί μετά σού· και καθώς ο νυμφίος 
ευφραίνεται εις την νύμφην, ούτως ο 

Θεός σου θέλει ευφρανθή εις σε.» Ησ.ξβ:5 

«Εγώ, ο λαλών εν δικαιοσύνη, ο 
ισχυρός εις το σώζειν.» 

Ησαΐας ξγ:1 

«Είθε να έσχιζες τους ουρανούς, 
να κατέβαινες, να διελύοντο τα 

όρη εν τη παρουσία σου» 
Ησαΐας ξδ:1 

«Ως παιδίον, το οποίον παρηγορεί η 
μήτηρ αυτού, ούτως εγώ θέλω σας 

παρηγορήσει· και θέλετε 
παρηγορηθή εν τη Ιερουσαλήμ.» 

Ησαΐας ξς:13 

«Πριν σε μορφώσω εν τη κοιλία, 
σε εγνώρισα· και πριν εξέλθης εκ 

της μήτρας, σε ηγίασα.» 
Ιερεμίας α:5 

«Και θέλουσι σε πολεμήσει αλλά δεν 
θέλουσιν υπερισχύσει εναντίον 

σου· διότι εγώ είμαι μετά σου διά να 
σε ελευθερόνω, λέγει Κύριος.» 

Ιερεμίας α:19 

«Διά τι περιπλανάσαι τόσον διά 
να αλλάξης την οδόν σου;» 

Ιερεμίας β:36 

«Αι ανομίαι σας απέστρεψαν 
ταύτα και αι αμαρτίαι σας 

εμπόδισαν το αγαθόν από σας.» 
Ιερεμίας ε:25 

«Ο καυχώμενος ας καυχάται εις τούτο, 
ότι εννοεί και γνωρίζει εμέ, ότι εγώ 
είμαι ο Κύριος, ο ποιών έλεος, κρίσιν 
και δικαιοσύνην επί της γής· επειδή 
εις ταύτα ευαρεστούμαι» Ιερεμίας θ:24 

«Αλλά συ, Κύριε, με 
γνωρίζεις· με είδες και 

εδοκίμασας την καρδίαν μου 
ενώπιόν σου.» Ιερεμίας ιβ:3 

«Εάν τρέξης μετά των πεζών και 
σε κάμωσι να ατονήσης, τότε πως 
θέλεις αντιπαραταχθή προς τους 

ίππους;»  Ιερεμίας ιβ:5 

«… και εάν αποχωρίσης το 
τίμιον από του αχρείου, θέλεις 

είσθαι ως το στόμα μου.» 
Ιερεμίας ιε:19 

«Ευλογημένος ο άνθρωπος ο 
ελπίζων επί Κύριον και του 

οποίου ο Κύριος είναι η ελπίς.» 
Ιερεμίας ιβ:3 

«Εγώ ο Κύριος εξετάζω την καρδίαν, 
δοκιμάζω τους νεφρούς, διά να 
δώσω εις έκαστον κατά τας οδούς 
αυτού, κατά τον καρπόν των έργων 

αυτού.»  Ιερεμίας ιζ:10 

«Ούτω λέγει Κύριος· Ιδού, έθεσα 
ενώπιόν σας την οδόν της ζωής 
και την οδόν του θανάτου.» 

Ιερεμίας κα:8 

«Δεν είναι ο λόγος μου ως πυρ; 
λέγει ο Κύριος· και ως σφύρα 
κατασυντρίβουσα τον βράχον;» 

Ιερεμίας κγ:29 
«Διότι εγώ γνωρίζω τας βουλάς τας 
οποίας βουλεύομαι περί υμών, λέγει 
Κύριος, βουλάς ειρήνης και ουχί 
κακού, διά να δώσω εις υμάς το 

προσδοκώμενον τέλος.» Ιερεμίας κθ:11 

«Ναι, σε ηγάπησα 
αγάπησιν η αιώνιον· 

διά τούτο σε είλκυσα με έλεος.» 
Ιερεμίας λα:3 

«Παύσον την φωνήν σου από 
κλαυθμού και τους οφθαλμούς σου 
από δακρύων· διότι το έργον σου 
θέλει ανταμειφθή, λέγει Κύριος.» 

Ιερεμίας λα:16 

«Ιδού, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός 
πάσης σαρκός· είναι τι πράγμα 

δύσκολον εις εμέ;» 
Ιερεμίας λβ:26 

«Κράξον προς εμέ και θέλω σοι 
αποκριθή και σοι δείξει μεγάλα 
και απόκρυφα, τα οποία δεν 
γνωρίζεις.»  Ιερεμίας λγ:3 

«Αινείτε τον Κύριον των δυνάμεων, 
διότι αγαθός ο Κύριος, διότι το 

έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα…»  
Ιερεμίας λγ:11 

«Θέλω όμως σε σώσει εν τη ημέρα 
εκείνη, λέγει Κύριος, και δεν θέλεις 

παραδοθή εις την χείρα των 
ανθρώπων, των οποίων συ φοβείσαι 

το πρόσωπον»  Ιερεμίας λθ:17 

«Μη φοβηθήτε απ' αυτού, λέγει 
Κύριος, διότι εγώ είμαι μεθ' υμών, 

διά να σώσω υμάς και να 
ελευθερώσω υμάς εκ της χειρός 

αυτού.»  Ιερεμίας μβ:11 

«Διά τούτο ούτω λέγει Κύριος· Ιδού, 
εγώ θέλω διαδικάσει την δίκην σου 
και θέλω εκδικήσει την εκδίκησίν 

σου» Ιερεμίας να:36 



«Δίκαιος είναι ο Κύριος διότι 
απεστάτησα από του λόγου 

αυτού.» 
Θρήνοι α:18 

«Αγαθός ο Κύριος εις τους 
προσμένοντας αυτόν, εις την 
ψυχήν την εκζητούσαν αυτόν.» 

Θρήνοι γ:25 

«Καλόν είναι και να ελπίζη τις 
και να εφησυχάζη εις την 
σωτηρίαν του Κυρίου.» 

Θρήνοι γ:26 

«Καλόν εις τον άνθρωπον 
να βαστάζη ζυγόν 

εν τη νεότητι αυτού.» 
Θρήνοι γ:27 

«Διότι ο Κύριος δεν απορρίπτει 
εις τον αιώνα.» 
Θρήνοι γ:31 

«Τις λέγει τι και γίνεται, χωρίς να 
προστάξη αυτό ο Κύριος;» 

Θρήνοι γ:37 

«Επλησίασας καθ' ην ημέραν σε 
επεκαλέσθην· είπας, Μη φοβού.» 

Θρήνοι γ:57 

«Αλλά συ, Κύριε, είσαι η ασπίς 
μου, η δόξα μου και ο υψόνων 

την κεφαλήν μου.» 
Ψαλμός γ:3 

«Έκραξα με την φωνήν μου προς 
τον Κύριον, και εισήκουσέ μου εκ 
του όρους του αγίου αυτού.» 

Ψαλμός γ:4 
«Όταν επικαλώμαι, εισάκουέ μου 
Θεέ της δικαιοσύνης μου· εν 

στενοχωρία με επλάτυνας· ελέησόν 
με και εισάκουσον της προσευχής 

μου.»  Ψαλμός δ:1 

«Οργίζεσθε και μη αμαρτάνετε» 
Ψαλμός δ:4 

«Υιός μου είσαι σύ· εγώ σήμερον 
σε εγέννησα·» 
Ψαλμός β:7 

«Εν ειρήνη θέλω και πλαγιάσει 
και κοιμηθή· διότι συ μόνος, 
Κύριε, με κατοικίζεις εν 
ασφαλεία.»   Ψαλμός δ:8 

«Αλλ' εγώ διά του πλήθους του 
ελέους σου θέλω εισέλθει εις τον 

οίκόν σου· θέλω προσκυνήσει προς 
τον ναόν της αγιότητός σου μετά 

φόβου σου.»  Ψαλμός ε:7 

«Κύριε, μη με ελέγξης εν τω θυμώ 
σου, μηδέ εν τη οργή σου 

παιδεύσης με.» 
Ψαλμός ς:1 

«Ελέησόν με, Κύριε, διότι είμαι 
αδύνατος· ιάτρευσόν με, Κύριε, 
διότι εταράχθησαν τα οστά μου.» 

Ψαλμός ς:2 

«Ήκουσεν ο Κύριος την δέησίν 
μου· ο Κύριος εδέχθη την 

προσευχήν μου.» 
Ψαλμός ς:9 

«Κύριε ο Θεός μου, επί σε 
ελπίζω· σώσον με εκ πάντων των 

διωκόντων με και ελευθέρωσόν με.» 
Ψαλμός ζ:1 

«Η ασπίς μου είναι εν τω Θεώ, 
όστις σώζει τους ευθείς την 

καρδίαν.» 
Ψαλμός ζ:10 

«Τι είναι ο άνθρωπος, ώστε να 
ενθυμήσαι αυτόν; ή ο υιός του 

ανθρώπου, ώστε να επισκέπτησαι 
αυτόν;»  Ψαλμός η:4 

«Και θέλουσιν ελπίσει επί σε οι 
γνωρίζοντες το όνομά σου· διότι 
δεν εγκατέλιπες τους εκζητούντάς 

σε, Κύριε.»  Ψαλμός θ:10 

«Ανάστηθι, Κύριε· Θεέ, ύψωσον 
την χείρα σου· μη λησμονήσης 

τους τεθλιμμένους.» 
Ψαλμός ι:12 

«…τώρα θέλω εγερθή, λέγει ο 
Κύριος…» 
Ψαλμός ιβ:5 

«Επίβλεψον· εισάκουσόν μου, Κύριε 
ο Θεός μου· φώτισον τους 

οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω τον 
ύπνον του θανάτου.»  Ψαλμός ιγ:3 

«Αλλ' εγώ ήλπισα επί το έλεός σου· η 
καρδία μου θέλει αγάλλεσθαι εις την 
σωτηρίαν σου. Θέλω ψάλλει εις τον 

Κύριον, διότι με αντήμειψε.»  
Ψαλμός ιγ:5,6 

«Φύλαξόν με, Θεέ, διότι επί σε 
ήλπισα.» 
Ψαλμός ις:1 

«Ενώπιόν μου είχον τον Κύριον 
διαπαντός· διότι είναι εκ δεξιών 

μου, διά να μη σαλευθώ.» 
Ψαλμός ις:8 

«Εγώ δε εν δικαιοσύνη θέλω ιδεί 
το πρόσωπόν σου· θέλω 

χορτασθή από της θεωρίας σου, 
όταν εξεγερθώ.»  Ψαλμός ιζ:15 

«Ο Κύριος είναι πέτρα μου και 
φρούριόν μου και ελευθερωτής 

μου· Θεός μου, βράχος μου· επ' αυτόν 
θέλω ελπίζει· η ασπίς μου και το κέρας 
της σωτηρίας μου· υψηλός πύργος μου.» 

Ψαλμός ιη:2 

«…αλλ' ο Κύριος εστάθη το 
αντιστήριγμά μου· και εξήγαγέ με 

εις ευρυχωρίαν· ηλευθέρωσέ με διότι 
ηυδόκησεν εις εμέ.» 
Ψαλμός ιη:18-19 

«Τις συναισθάνεται τα εαυτού 
αμαρτήματα; καθάρισόν με από 
των κρυφίων αμαρτημάτων.» 

Ψαλμός ιθ:12 

«Ο Κύριος να σου υπακούση εν 
ημέρα θλίψεως το όνομα του Θεού 
του Ιακώβ να σε υπερασπίση.» 

Ψαλμός κ:1 

«Να σοι δώση κατά την καρδίαν 
σου και να εκπληρώση πάσαν 
βουλήν σου… ο Κύριος να 

εκπληρώση πάντα τα αιτήματά 
σου.»  Ψαλμός κ:4,5 

«Ο Κύριος είναι ο ποιμήν 
μου· δεν θέλω στερηθή ουδενός.» 

Ψαλμός κγ:1 

«Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου εάν 
περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθή 

κακόν· διότι συ είσαι μετ' εμού· η 
ράβδος σου και η βακτηρία σου, αύται 

με παρηγορούσιν.» Ψαλμός κγ:4 

«Βεβαίως χάρις και έλεος θέλουσι με 
ακολουθεί πάσας τας ημέρας της 
ζωής μου· και θέλω κατοικεί εν τω 
οίκω του Κυρίου εις μακρότητα 

ημερών.»  Ψαλμός κγ:6 



«Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησόν 
με, διότι μεμονωμένος και 

τεθλιμμένος είμαι.» 
Ψαλμός κε:16 

«Φύλαξον την ψυχήν μου και 
σώσον με· ας μη καταισχυνθώ, 

διότι επί σε ήλπισα.» 
Ψαλμός κε:20 

«Ο Κύριος είναι φως μου και 
σωτηρία μου· τίνα θέλω φοβηθή; ο 
Κύριος είναι δύναμις της ζωής 
μου· από τίνος θέλω δειλιάσει;» 

Ψαλμός κζ:1 

«Και αν ο πατήρ μου και η μήτηρ 
μου με εγκαταλείψωσιν, ο Κύριος 

όμως θέλει με προσδεχθή.» 
Ψαλμός κζ:10 

«Ουαί εάν δεν επίστευον να ίδω 
τα αγαθά του Κυρίου εν γη 

ζώντων.» 
Ψαλμός κζ:13 

«Πρόσμενε τον Κύριον· ανδρίζου, 
και ας κραταιωθή η καρδία 

σου· και πρόσμενε τον Κύριον.» 
Ψαλμός κζ:14 

«Διότι εν ημέρα συμφοράς θέλει με 
κρύψει εν τη σκηνή αυτού· Θέλει με 
κρύψει εν τω αποκρύφω της σκηνής 
αυτού· θέλει με υψώσει επί βράχον.» 

Ψαλμός κζ:5 

«Άκουσον της φωνής των δεήσεών 
μου, όταν κράζω προς σε, όταν 
υψόνω τας χείρας μου προς τον 
ναόν τον άγιόν σου.»  Ψαλμός κη:2 

«Ευλογητός ο Κύριος, 
διότι ήκουσε της φωνής 
των δεήσεών μου.» 

Ψαλμός κη:6 

«Ο Κύριος θέλει δώσει δύναμιν 
εις τον λαόν αυτού· ο Κύριος 
θέλει ευλογήσει τον λαόν αυτού 

εν ειρήνη.»  Ψαλμός κθ:11 

«Επί σε, Κύριε, ήλπισα ας μη 
καταισχυνθώ εις τον αιώνα· εν τη 

δικαιοσύνη σου σώσον με.» 
Ψαλμός λα:1 

«Αγαπήσατε τον Κύριον, πάντες οι 
όσιοι αυτού· ο Κύριος φυλάττει τους 
πιστούς, και ανταποδίδει περισσώς 

εις τους πράττοντας την 
υπερηφανίαν.»  Ψαλμός λα:23  

«Μακάριος εκείνος, του οποίου 
συνεχωρήθη η παράβασις, του 
οποίου εσκεπάσθη η αμαρτία.» 

Ψαλμός λβ:1 

«Μακάριος ο άνθρωπος, εις τον 
οποίον ο Κύριος δεν λογαριάζει 

ανομίαν και εις του οποίου το πνεύμα 
δεν υπάρχει δόλος.»  Ψαλμός λβ:2 

«Την αμαρτίαν μου εφανέρωσα προς σε, 
και την ανομίαν μου δεν έκρυψα· είπα, Εις 

τον Κύριον θέλω εξομολογηθή τας 
παραβάσεις μου· και συ συνεχώρησας την 
ανομίαν της αμαρτίας μου.» Ψαλμός λβ:5 

«Συ είσαι η σκέπη μου· θέλεις με 
φυλάττει από θλίψεως· αγαλλίασιν 

λυτρώσεως θέλεις με 
περικυκλόνει.»  Ψαλμός λβ:7 

«Εγώ θέλω σε συνετίσει και θέλω σε 
διδάξει την οδόν, εις την οποίαν 
πρέπει να περιπατής· θέλω σε 

συμβουλεύει· επί σε θέλει είσθαι ο 
οφθαλμός μου.» Ψαλμός λβ:8 

«Μη γίνεσθε ως ίππος, ως ημίονος, εις 
τα οποία δεν υπάρχει σύνεσις· των 
οποίων το στόμα πρέπει να κρατήται 
εν κημώ και χαλινώ, άλλως δεν ήθελον 

πλησιάζει εις σε.»  Ψαλμός λβ:9 

«Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει 
κύκλω των φοβουμένων αυτόν 

και ελευθερόνει αυτούς.» 
Ψαλμός λδ:7 

«Γεύθητε και ιδέτε ότι αγαθός ο 
Κύριος· μακάριος ο άνθρωπος ο 

ελπίζων επ' αυτόν.» 
Ψαλμός λδ:8 

«Φοβήθητε τον Κύριον, οι άγιοι 
αυτού· διότι δεν υπάρχει 

στέρησις εις τους φοβουμένους 
αυτόν.»  Ψαλμός λδ:9 

«Φύλαττε την γλώσσαν σου από 
κακού, και τα χείλη σου από του 

να λαλώσι δόλον.» 
Ψαλμός λδ:13 

«Οι οφθαλμοί του Κυρίου είναι 
επί τους δικαίους, και τα ώτα 
αυτού εις την κραυγήν αυτών.» 

Ψαλμός λδ:15 

«Έκραξαν οι δίκαιοι, και ο 
Κύριος εισήκουσε, και εκ πασών 
των θλίψεων αυτών ελευθέρωσεν 

αυτούς.»  Ψαλμός λδ:17 

«Ο Κύριος είναι πλησίον των 
συντετριμμένων την καρδίαν, 
και σώζει τους ταπεινούς το 
πνεύμα.»  Ψαλμός λδ:18 

«Πολλαί αι θλίψεις του δικαίου, 
αλλ' εκ πασών τούτων θέλει 
ελευθερώσει αυτόν ο Κύριος.» 

Ψαλμός λδ:19 

«Έλπιζε επί Κύριον και πράττε το 
αγαθόν· κατοίκει την γην και νέμου 
την αλήθειαν· και ευφραίνου εν 

Κυρίω, και θέλει σοι δώσει τα ζητή-
ματα της καρδίας σου.» Ψαλμός λζ:3,4 

«Ανάθες εις τον Κύριον την οδόν 
σου και έλπιζε επ' αυτόν, και 
αυτός θέλει ενεργήσει.» 

Ψαλμός λζ:5 

«Παύσον από θυμού και άφες 
την οργήν· μηδόλως αγανάκτει 
ώστε να πράττης πονηρά.» 

Ψαλμός λζ:8 

«Νέος ήμην και ήδη εγήρασα, και 
δεν είδον δίκαιον 

εγκαταλελειμμένον ουδέ το σπέρμα 
αυτού ζητούν άρτον.» Ψαλμός λζ:25 

«Των δικαίων όμως η σωτηρία 
είναι παρά Κυρίου· αυτός είναι η 

δύναμις αυτών εν καιρώ 
θλίψεως.»  Ψαλμός λζ:39 

«Περιέμεινα εν υπομονή τον 
Κύριον, και έκλινε προς εμέ και 
ήκουσε της κραυγής μου.» 

Ψαλμός μ:1 

«Ευδόκησον, Κύριε, να με 
ελευθερώσης Κύριε, τάχυνον εις 

βοήθειάν μου.» 
Ψαλμός μ:13 

«Διά τι είσαι περίλυπος, ψυχή μου; και 
διά τι ταράττεσαι εντός μου; έλπισον επί 

τον Θεόν· επειδή έτι θέλω υμνεί 
αυτόν· αυτός είναι η σωτηρία του 
προσώπου μου και ο Θεός μου.» 

Ψαλμός μβ:11 

«Καθώς επιποθεί η έλαφος τους 
ρύακας των υδάτων, ούτως η 
ψυχή μου σε επιποθεί, Θεέ.» 

Ψαλμός μβ:1 

«Διψά η ψυχή μου τον Θεόν, τον 
Θεόν τον ζώντα· πότε θέλω ελθεί 
και θέλω φανή ενώπιον του 

Θεού;»  Ψαλμός μβ:2 



 

«Ο Θεός είναι καταφυγή ημών 
και δύναμις, βοήθεια ετοιμοτάτη 

εν ταις θλίψεσι.» 
Ψαλμός μς:1 

«Θυσίασον εις τον Θεόν θυσίαν 
αινέσεως, και απόδος εις τον Ύψιστον 
τας ευχάς σου· και επικαλού εμέ εν 
ημέρα θλίψεως, θέλω σε ελευθερώσει, 
και θέλεις με δοξάσει.» Ψαλμός ν:14-15 

«Καρδίαν καθαράν κτίσον εν 
εμοί, Θεέ· και πνεύμα ευθές 
ανανέωσον εντός μου.» 

Ψαλμός να:10 

«Απόδος μοι την αγαλλίασιν της 
σωτηρίας σου και με πνεύμα 
ηγεμονικόν στήριξόν με.» 

Ψαλμός να:12 

«Εγώ δε θέλω είσθαι ως ελαία 
ακμάζουσα εν τω οίκω του 

Θεού· ελπίζω επί το έλεος του 
Θεού εις τον αιώνα του αιώνος.» 

Ψαλμός νβ:8  

«Και είπα, Τις να μοι έδιδε 
πτέρυγας ως περιστεράς· ήθελον 

πετάξει και αναπαυθή.» 
Ψαλμός νε:6 

«Επίρριψον επί τον Κύριον το 
φορτίον σου, και αυτός θέλει σε 
ανακουφίσει· δεν θέλει ποτέ 
συγχωρήσει να σαλευθή ο 
δίκαιος.» Ψαλμός νε:22 

«Καθ' ην ημέραν φοβηθώ, επί σε 
θέλω ελπίζει… δεν θέλω 

φοβηθή· τι να μοι κάμη σαρξ;» 
Ψαλμός νς:3,4 

«Επί τον Θεόν ελπίζω· δεν θέλω 
φοβηθή· τι να μοι κάμη 

άνθρωπος;» 
Ψαλμός νς:11 

«Θέλω σε επαινέσει, Κύριε, μεταξύ 
λαών· θέλω ψαλμωδεί εις σε μεταξύ 
εθνών. Διότι εμεγαλύνθη έως των 
ουρανών το έλεός σου, και έως των 

νεφελών η αλήθειά σου.» Ψαλμός νζ:9,10 

«Βοήθησον ημάς από της 
θλίψεως· διότι ματαία είναι η 
παρά των ανθρώπων σωτηρία.» 

Ψαλμός ξ:11 

«Αυτός βεβαίως είναι πέτρα μου 
και σωτηρία μου· προπύργιον 
μου· δεν θέλω σαλευθή πολύ.» 

Ψαλμός ξβ:2 

«Άπαξ ελάλησεν ο Θεός, δις 
ήκουσα τούτο, ότι η δύναμις 

είναι του Θεού.» 
Ψαλμός ξβ:11 

«Αλλά συ, ω ψυχή μου, επί τον 
Θεόν αναπαύου, διότι εξ αυτού 

κρέμαται η ελπίς μου.» 
Ψαλμός ξβ:5 

«Διότι το έλεός σου είναι 
καλήτερον παρά την ζωήν· τα 
χείλη μου θέλουσι σε επαινεί.» 

Ψαλμός ξγ:3 

«Ο Θεός να σπλαγχνισθή ημάς 
και να ευλογήση ημάς να 

επιφάνη το πρόσωπόν αυτού εφ' 
ημάς!»   Ψαλμός ξζ:1 

«Πατήρ των ορφανών και κριτής 
των χηρών, είναι ο Θεός εν τω 

αγίω αυτού τόπω.» 
Ψαλμός ξη:5 

«Ο Θεός κατοικίζει εις οικογένειαν 
τους μεμονωμένους· εξάγει τους 
δεσμίους εις αφθονίαν· οι δε 
αποστάται κατοικούσιν εν γη 

ανύδρω.» Ψαλμός ξη:6 
«Ανέβης εις ύψος· ηχμαλώτισας 

αιχμαλωσίαν· έλαβες χαρίσματα διά 
τους ανθρώπους· έτι δε και διά τους 
απειθείς, διά να κατοικής μεταξύ 
αυτών, Κύριε Θεέ.» Ψαλμός ξη:19 

«Οι ταπεινοί θέλουσιν 
ιδεί· θέλουσι ευφρανθή· και η 

καρδία υμών των εκζητούντων τον 
Θεόν θέλει ζήσει.»  Ψαλμός ξθ:32 

«Επί σε, Κύριε, ήλπισα· ας μη 
καταισχυνθώ ποτέ.» 

Ψαλμός οα:1 

«Διότι συ είσαι η ελπίς μου, 
Κύριε Θεέ· το θάρρος μου εκ 

νεότητός μου.» 
Ψαλμός οα:5 

«Διά της συμβουλής σου θέλεις με 
οδηγήσει και μετά ταύτα θέλεις 

με προσλάβει εν δόξη.» 
Ψαλμός ογ:24 

«Τίνα άλλον έχω εν τω ουρανώ; 
και επί της γης δεν θέλω άλλον 

παρά σε.» 
Ψαλμός ογ:25 

«Αλλ' ο Θεός είναι ο 
Κριτής· τούτον ταπεινόνει και 

εκείνον υψόνει.» 
Ψαλμός οε:7 

«Μήποτε ελησμόνησε να ελεή ο 
Θεός; …Τότε είπα, Αδυναμία μου 
είναι τούτο· αλλοιούται η δεξιά 
του Υψίστου;  Ψαλμός οζ:9,10 

«Εν καιρώ θλίψεως επεκαλέσθης, και 
σε ελύτρωσα· σοι απεκρίθην· από του 
αποκρύφου τόπου της βροντής· σε 

εδοκίμασα εν τοις ύδασι της 
αντιλογίας.» Ψαλμός πα:7 

«Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, όστις 
σε ανήγαγεν εκ γης 

Αιγύπτου· πλάτυνον το στόμα σου, 
και θέλω γεμίσει αυτό.» 

Ψαλμός πα:10 

«Κλίνον, Κύριε, το ωτίον 
σου· επάκουσόν μου, διότι 
πτωχός και πένης είμαι εγώ.» 

Ψαλμός πς:1 

«Και ας ήναι η λαμπρότης Κυρίου του 
Θεού ημών εφ' ημάς· και το έργον των 
χειρών ημών στερέονε εφ' ημάς· ναι, 
το έργον των χειρών ημών, στερέονε 

αυτό.» Ψαλμός ч:17 

«Ο κατοικών υπό την σκέπην του 
Υψίστου υπό την σκιάν του 

Παντοκράτορος θέλει διατρίβει.» 
Ψαλμός чα:1 

«Εν τω πλήθει των αμηχανιών 
της καρδίας μου, αι παρηγορίαι 
σου εύφραναν την ψυχήν μου.» 

Ψαλμός чδ:19 

«Σήμερον εάν ακούσητε της 
φωνής αυτού, μη σκληρύνητε την 

καρδίαν σας.» 
Ψαλμός чε:7,8 

 
 



«Ο Κύριος βασιλεύει· ας αγάλλεται η 
γή· ας ευφραίνεται το πλήθος των 
νήσων. Νεφέλη και ομίχλη είναι 

κύκλω αυτού· δικαιοσύνη και κρίσις η 
βάσις του θρόνου αυτού.» Ψαλμός чζ:1,2 

«Ευλόγει, η ψυχή μου, τον 
Κύριον· και πάντα τα εντός μου 
το όνομα το άγιον αυτού.» 

Ψαλμός ργ:1 

«Ευλόγει, η ψυχή μου, τον Κύριον, και 
μη λησμονής πάσας τας ευεργεσίας 
αυτού, τον συγχωρούντα πάσας τας 
ανομίας σου, τον ιατρεύοντα πάσας 
τας αρρωστίας σου»  Ψαλμός ργ:2,3 

«…τον λυτρόνοντα εκ της φθοράς την 
ζωήν σου, τον στεφανούντά σε με έλεος 
και οικτιρμούς, τον χορτάζοντα εν 

αγαθοίς το γήράς σου, η νεότης σου ανα-
νεούται ως του αετού.» Ψαλμός ργ:4,5 

«Καθώς σπλαγχνίζεται ο πατήρ 
τα τέκνα, ούτως ο Κύριος 

σπλαγχνίζεται τους φοβουμένους 
αυτόν.»  Ψαλμός ργ:13 

«Διότι αυτός γνωρίζει την πλάσιν 
ημών, ενθυμείται ότι είμεθα 

χώμα.» 
Ψαλμός ργ:14 

«Καυχάσθε εις το άγιον αυτού 
όνομα· ας ευφραίνεται η καρδία 
των εκζητούντων τον Κύριον.»  

Ψαλμός ρε:3 

«Μεταβάλλει την έρημον εις 
λίμνας υδάτων και την ξηράν 

γην εις πηγάς υδάτων.» 
Ψαλμός ρζ:35 

«Οι άφρονες βασανίζονται διά 
τας παραβάσεις αυτών και διά 

τας ανομίας αυτών.» 
Ψαλμός ρζ:17 

«Βοήθησον ημάς από της 
θλίψεως, διότι ματαία είναι η 
παρά των ανθρώπων σωτηρία.» 

Ψαλμός ρη:12 

«Θέλω σε επαινέσει, Κύριε, μεταξύ 
λαών, και θέλω ψαλμωδεί εις σε μεταξύ 

εθνών, διότι εμεγαλύνθη έως των 
ουρανών το έλεός σου και έως των 

νεφελών η αλήθειά σου.»  Ψαλμός ρη:3,4 

«Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου.» 
Ψαλμός ρια:10 

«Φως ανατέλλει εν τω σκότει διά 
τους ευθείς· είναι ελεήμων και 

οικτίρμων και δίκαιος.» 
Ψαλμός ριβ:4 

«Ο καλός άνθρωπος ελεεί και 
δανείζει· οικονομεί τα πράγματα αυτού 

εν κρίσει. Βεβαίως δεν θέλει ποτέ 
κλονισθή· εις μνημόσυνον αιώνιον θέλει 

είσθαι ο δίκαιος.»   Ψαλμός ριβ:5 

«Επίστρεψον, ψυχή μου, εις την 
ανάπαυσίν σου, διότι ο Κύριος σε 

ευηργέτησε.» 
Ψαλμός ρις:7 

«Χαίρω ότι ο Κύριος εισήκουσε της 
φωνής μου, των δεήσεών μου· ότι 
έκλινε το ωτίον αυτού προς εμέ· και 
ενόσω ζω, θέλω επικαλείσθαι αυτόν. 

Ψαλμός ρις:1,2 

«Διότι ελύτρωσας την ψυχήν μου 
εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου 
από δακρύων, τους πόδας μου 
από ολισθήματος.»  Ψαλμός ρις:8 

«Εν θλίψει επεκαλέσθην τον 
Κύριον· ο Κύριος μου υπήκουσε, 

δους ευρυχωρίαν.» 
Ψαλμός ριη:5 

«Ο Κύριος είναι υπέρ εμού· δεν 
θέλω φοβηθή· τι να μοι κάμη 

άνθρωπος;» 
Ψαλμός ριη:6 

«Δεν θέλω αποθάνει αλλά θέλω 
ζήσει και θέλω διηγείσθαι τα 

έργα του Κυρίου.» 
Ψαλμός ριη:17 

«Αυστηρώς με επαίδευσεν ο 
Κύριος, αλλά δεν με παρέδωκεν 

εις θάνατον.» 
Ψαλμός ριη:18 

«Κάλλιον να ελπίζη τις επί 
Κύριον, παρά να θαρρή επ' 

άνθρωπον.» 
Ψαλμός ριη:8 

«Τίνι τρόπω θέλει καθαρίζει ο 
νέος την οδόν αυτού; φυλάττων 

τους λόγους σου.» 
Ψαλμός ριθ:9 

«Παρεκάλεσα το πρόσωπόν σου 
εν όλη καρδία· ελέησόν με κατά 

τον λόγον σου.» 
Ψαλμός ριθ:58 

«Πριν ταλαιπωρηθώ, εγώ 
επλανώμην· αλλά τώρα εφύλαξα 

τον λόγον σου.» 
Ψαλμός ριθ:67 

«Καλόν έγεινεν εις εμέ ότι 
εταλαιπωρήθην, διά να μάθω τα 

διατάγματά σου.» 
Ψαλμός ριθ:71 

«Αι χείρές σου με έκαμαν και με 
έπλασαν· συνέτισόν με, και θέλω 
μάθει τα προστάγματά σου.» 

Ψαλμός ριθ:73 

«Γνωρίζω, Κύριε, ότι αι κρίσεις 
σου είναι δικαιοσύνη, και ότι 
πιστώς με εταλαιπώρησας.» 

Ψαλμός ριθ:75 

«Λιποθυμεί η ψυχή μου διά την 
σωτηρίαν σου· επί τον λόγον σου 

ελπίζω.» 
Ψαλμός ριθ:81 

«Εις πάσαν τελειότητα είδον 
όριον· αλλ' ο νόμος σου είναι 

πλατύς σφόδρα.» 
Ψαλμός ριθ:96 

«Λύχνος εις τους πόδας μου είναι 
ο λόγος σου και φως εις τας 

τρίβους μου.» 
Ψαλμός ριθ:105 

«Εταλαιπωρήθην 
σφόδρα· Κύριε, ζωοποίησόν με 

κατά τον λόγον σου.» 
Ψαλμός ριθ:107 

«Υποστήριζέ με κατά τον λόγον 
σου και θέλω ζή· και μη με 

καταισχύνης εις την ελπίδα μου.» 
Ψαλμός ριθ:116 

«Καιρός είναι 
διά να ενεργήση ο Κύριος» 

Ψαλμός ριθ:126 

«Μικρός είμαι και 
εξουδενωμένος· δεν ελησμόνησα 

όμως τας εντολάς σου.» 
Ψαλμός ριθ:141 

«Υψόνω τους οφθαλμούς μου προς 
τα όρη· πόθεν θέλει ελθεί η βοήθειά 
μου; Η βοήθειά μου έρχεται από του 

Κυρίου, του ποιήσαντος τον 
ουρανόν και την γην.» Ψαλμός ρκα:1 



«Δεν θέλει αφήσει να κλονισθή ο 
πους σου· ουδέ θέλει νυστάξει ο 

φυλάττων σε.» 
Ψαλμός ρκα:3 

«Ο Κύριος θέλει σε φυλάττει από 
παντός κακού· θέλει φυλάττει 

την ψυχήν σου.» 
Ψαλμός ρκα:7 

«Ο Κύριος θέλει φυλάττει την 
έξοδόν σου και την είσοδόν σου, 
από του νυν και έως του αιώνος.» 

Ψαλμός ρκα:8 

«Ευφράνθην ότε μοι είπον, Ας 
υπάγωμεν εις τον οίκον του 

Κυρίου» 
Ψαλμός ρκβ:1 

«Καθώς η Ιερουσαλήμ κυκλόνεται 
υπό των ορέων, ούτως ο Κύριος 
κυκλόνει τον λαόν αυτού από του 

νυν και έως του αιώνος.» 
Ψαλμός ρκε:2 

«Μεγαλεία έκαμεν ο Κύριος δι' 
ημάς· ενεπλήσθημεν χαράς.» 

Ψαλμός ρκς:3 

«Οι σπείροντες μετά δακρύων εν 
αγαλλιάσει θέλουσι θερίσει.» 

Ψαλμός ρκς:5 

«Όστις εξέρχεται και κλαίει, 
βαστάζων σπόρον πολύτιμον, ούτος 

βεβαίως θέλει επιστρέψει εν 
αγαλλιάσει, βαστάζων τα χειρόβολα 

αυτού.» Ψαλμός ρκς:6 

«Εάν ο Κύριος δεν οικοδομήση οίκον, 
εις μάτην κοπιάζουσιν οι 

οικοδομούντες αυτόν· εάν ο Κύριος 
δεν φυλάξη πόλιν, εις μάτην αγρυπνεί 

ο φυλάττων.»  Ψαλμός ρκζ:1 

«Η ψυχή μου προσμένει τον Κύριον, 
μάλλον παρά τους προσμένοντας την 
αυγήν, ναι, τους προσμένοντας την 

αυγήν» Ψαλμός ρλ:6 

«Ιδού, τι καλόν και τι τερπνόν, 
να συγκατοικώσιν εν ομονοία 

αδελφοί.» 
Ψαλμός ρλγ:1 

«Καθ' ην ημέραν έκραξα, μου 
εισήκουσας· με ενίσχυσας με 
δύναμιν εν τη ψυχή μου.» 

Ψαλμός ρλη:3 
«Δοκίμασόν με, Θεέ, και γνώρισον την 
καρδίαν μου· εξέτασόν με και μάθε τους 
στοχασμούς μου· και ιδέ, αν υπάρχη εν 
εμοί οδός ανομίας· και οδήγησόν με εις 
την οδόν την αιώνιον.» Ψαλμός ρλθ:23,24 

«Κύριε, τι είναι ο άνθρωπος, και 
γνωρίζεις αυτόν; ή ο υιός του 
ανθρώπου, και συλλογίζεσαι 

αυτόν;»  Ψαλμός ρμδ:3 

«Ο Κύριος υποστηρίζει πάντας 
τους πίπτοντας και ανορθοί 
πάντας τους κεκυρτωμένους.» 

Ψαλμός ρμε:14 

«Εκπληροί την επιθυμίαν των 
φοβουμένων αυτόν, και της 
κραυγής αυτών εισακούει και 
σώζει αυτούς.»  Ψαλμός ρμε:19 

«Ο Κύριος είναι πλησίον πάντων 
των επικαλουμένων αυτόν· πάντων 

των επικαλουμένων αυτόν εν 
αληθεία.» Ψαλμός ρμε:18 

«Ο Κύριος ελευθερόνει τους 
δεσμίους. Ο Κύριος ανοίγει τους 
οφθαλμούς των τυφλών· ο Κύριος 
ανορθοί τους κεκυρτωμένους…» 

Ψαλμός ρμς:8 

«Έλπιζε επί Κύριον εξ όλης σου 
της καρδίας, και μη 

επιστηρίζεσαι εις την σύνεσίν 
σου.»  Παριμοίαι γ:5 

«Όταν πλαγιάζης, δεν θέλεις 
τρομάζει· μάλιστα θέλεις 

πλαγιάζει, και ο ύπνος σου θέλει 
είσθαι γλυκύς.»  Παριμοίαι γ:24 

«Μη αρνηθής το καλόν προς 
εκείνους, εις τους οποίους πρέπει, 
όταν ήναι εν τη χειρί σου να 
κάμνης αυτό.»  Παριμοίαι γ:27 

«Βεβαίως αυτός αντιτάττεται εις 
τους υπερηφάνους· εις δε τους 

ταπεινούς δίδει χάριν.» 
Παριμοίαι γ:34 

«Μετά πάσης φυλάξεως φύλαττε 
την καρδίαν σου· διότι εκ ταύτης 
προέρχονται αι εκβάσεις της 

ζωής.»  Παριμοίαι δ:23 

«Μη εκκλίνης δεξιά ή 
αριστερά· απόστρεψον τον πόδα 

σου από κακού.» 
Παριμοίαι δ:27 

«Όταν περιπατής, θέλει σε 
οδηγεί· όταν κοιμάσαι, θέλει σε 

φυλάττει· και όταν εξυπνήσης, θέλει 
συνομιλεί μετά σου.»  Παριμοίαι ς:22 

«Φύλαττε τας εντολάς μου, και 
θέλεις ζήσει· και τον νόμον μου, 
ως την κόρην των οφθαλμών 

σου.»  Παριμοίαι ζ:2 

«Υιέ μου, φύλατε τους λόγους μου… 
διά να σε φυλάττωσιν από ξένης 

γυναικός, από αλλοτρίας 
κολακευούσης διά των λόγων 

αυτής.»  Παριμοίαι ζ:5 

«Εν τη πολυλογία δεν λείπει 
αμαρτία· αλλ' όστις κρατεί τα 
χείλη αυτού, είναι συνετός.» 

Παριμοίαι ι:19 

«Η ευλογία του Κυρίου 
πλουτίζει, και λύπη δεν θέλει 

προστεθή εις αυτήν.» 
Παριμοίαι ι:22 

«Η αγαθοποιός ψυχή θέλει 
παχυνθή· και όστις ποτίζει, θέλει 

ποτισθή και αυτός.» 
Παριμοίαι ια:25 

«Ο καρπός του δικαίου είναι 
δένδρον ζωής· και όστις κερδίζει 

ψυχάς, είναι σοφός.» 
Παριμοίαι ια:30 

«Η λύπη εν τη καρδία του 
ανθρώπου ταπεινόνει αυτήν· ο 
δε καλός λόγος ευφραίνει 
αυτήν.»  Παριμοίαι ιβ:25 

«Μόνον από της υπερηφανίας 
προέρχεται η έρις· η δε σοφία 
είναι μετά των δεχομένων 
συμβουλάς.»  Παριμοίαι ιγ:10 

«Η ελπίς αναβαλλομένη ατονίζει 
την καρδίαν· το δε ποθούμενον, 
όταν έρχηται, είναι δένδρον 

ζωής.» Παριμοίαι ιγ:12 

«Υπάρχει οδός, ήτις φαίνεται 
ορθή εις τον άνθρωπον, αλλά τα 

τέλη αυτής φέρουσιν εις 
θάνατον.»  Παριμοίαι ιδ:12 

«Ο καταφρονών τον πλησίον 
αυτού αμαρτάνει· ο δε ελεών 
τους πτωχούς είναι μακάριος.» 

Παριμοίαι ιδ:21 



«Εν τω φόβω του Κυρίου είναι ελπίς 
ισχυρά· και εις τα τέκνα αυτού θέλει 
υπάρχει καταφύγιον. Ο φόβος του 

Κυρίου είναι πηγή ζωής, απομακρύνων 
από παγίδων θανάτου.»  Παριμοίαι ιδ:26 

«Το φως των οφθαλμών 
ευφραίνει την καρδίαν· και η 
καλή φήμη παχύνει τα οστά.» 

Παριμοίαι ιε:30 

«Ο φόβος του Κυρίου είναι 
διδασκαλία σοφίας· και η 

ταπείνωσις προπορεύεται της 
δόξης.»  Παριμοίαι ιε:33 

«Αφιέρονε τα έργα σου εις τον 
Κύριον, και αι βουλαί σου 

θέλουσι στερεωθή.» 
Παριμοίαι ις:3 

«Διά χάριτος και αληθείας 
καθαρίζεται η ανομία· και διά του 
φόβου του Κυρίου εκκλίνουσιν οι 

άνθρωποι από του κακού.»  
Παριμοίαι ις:6 

«Όταν ο Κύριος αρέσκηται εις 
τας οδούς του ανθρώπου, και 
τους εχθρούς αυτού ειρηνεύει 
μετ' αυτού.»  Παριμοίαι ις:7 

«Η καρδία του ανθρώπου 
βουλεύεται την οδόν αυτού· αλλ' 
ο Κύριος διευθύνει τα βήματα 

αυτού.»  Παριμοίαι ις:9 

«Η υπερηφανία προηγείται του 
ολέθρου, και υψηλοφροσύνη του 

πνεύματος προηγείται της 
πτώσεως.»  Παριμοίαι ις:18 

«Ο κλήρος ρίπτεται εις την 
κάλπην· όλη όμως η κρίσις αυτού 

είναι παρά Κυρίου.» 
Παριμοίαι ις:33 

«Το χωνευτήριον δοκιμάζει τον 
άργυρον και η κάμινος τον 
χρυσόν, ο δε Κύριος τας 
καρδίας.»  Παριμοίαι ιζ:3 

«Η ευφραινομένη καρδία δίδει 
ευεξίαν ως ιατρικόν· το δε 
κατατεθλιμμένον πνεύμα 

ξηραίνει τα οστά.» Παριμοίαι ιζ:22 

«Το όνομα του Κυρίου είναι 
πύργος οχυρός· ο δίκαιος, 

καταφεύγων εις αυτόν, είναι εν 
ασφαλεία.»  Παριμοίαι ιη:10 

«Όστις εύρηκε γυναίκα, εύρηκεν 
αγαθόν και απήλαυσε χάριν 

παρά Κυρίου.» 
Παριμοίαι ιη:22 

«Οίκος και πλούτη κληρονο-
μούνται εκ των πατέρων· αλλ' η 
φρόνιμος γυνή παρά Κυρίου 
δίδεται.»  Παριμοίαι ιθ:14 

«Ο ελεών πτωχόν δανείζει εις τον 
Κύριον· και θέλει γείνει εις αυτόν 

η ανταπόδοσις αυτού.» 
Παριμοίαι ιθ:17 

«Ο φόβος του Κυρίου φέρει ζωήν, και 
ο φοβούμενος αυτόν θέλει πλαγιάζει 
κεχορτασμένος· κακόν δεν θέλει 
συναπαντήσει.» Παριμοίαι ιθ:23 

«Μη είπης, Θέλω ανταποδώσει 
κακόν· ανάμενε τον Κύριον και 

θέλει σε σώσει.» 
Παριμοίαι κ:22 

«Καλήτερον να κατοική τις εν γη 
ερήμω παρά μετά γυναικός 
φιλέριδος και θυμώδους.» 

Παριμοίαι κα:19 

«Η αμοιβή της ταπεινώσεως και 
του φόβου του Κυρίου είναι 
πλούτος και δόξα και ζωή.» 

Παριμοίαι κβ:4 

«Δίδαξον το παιδίον εν αρχή της 
οδού αυτού· και δεν θέλει 

απομακρυνθή απ' αυτής ουδέ 
όταν γηράση.»  Παριμοίαι κβ:6 

«Μη μερίμνα διά να γείνης 
πλούσιος· άπεχε 

από της σοφίας σου.» 
Παριμοίαι κγ:4 

«Υιέ μου, δος την καρδίαν σου 
εις εμέ, και ας προσέχωσιν οι 

οφθαλμοί σου εις τας οδούς μου.»  
Παριμοίαι κγ:26 

«Διά της σοφίας οικοδομείται 
οίκος και διά της συνέσεως 

στερεόνεται.» 
Παριμοίαι κδ:3 

«Διότι διά σοφών βουλών θέλεις 
κάμει τον πόλεμόν σου· εκ του 
πλήθους δε των συμβούλων 

προέρχεται σωτηρία.» Παριμοίαι κδ:6 

«Εάν μικροψυχήσης εν τη ημέρα 
της συμφοράς, μικρά είναι η 

δύναμίς σου.» 
Παριμοίαι κδ:10 

«Όστις αποκρίνεται 
λόγους ορθούς, 

είναι ως ο φιλών τα χείλη.» 
Παριμοίαι κδ:26 

«Εις την πτώσιν του εχθρού σου 
μη χαρής· και εις το ολίσθημα 
αυτού ας μη ευφραίνεται η 
καρδία σου»  Παριμοίαι κδ:17 

«Ολίγος ύπνος, ολίγος 
νυσταγμός, ολίγη συμπλοκή των 

χειρών εις τον ύπνον» 
Παριμοίαι κδ:33 

«Καλήτερον να κατοική τις εν 
γωνία δώματος, παρά εν οίκω 
ευρυχώρω μετά γυναικός 
φιλέριδος.»  Παριμοίαι κε:24 

«Ως ο κύων επιστρέφει εις τον 
εμετόν αυτού, ούτως ο άφρων 
επαναλαμβάνει την αφροσύνην 

αυτού.»  Παριμοίαι κς:11 

«Ο φανερός έλεγχος είναι 
καλήτερος παρά 

κρυπτομένη αγάπη» 
Παριμοίαι κζ:5 

«Ο κρύπτων τας αμαρτίας αυτού 
δεν θέλει ευοδωθή· ο δε 

εξομολογούμενος και παραιτών 
αυτάς θέλει ελεηθή.» Παριμοίαι κη:13 

«Ο φόβος του ανθρώπου στήνει 
παγίδα· ο δε πεποιθώς επί 
Κύριον θέλει είσθαι εν 

ασφαλεία.»  Παριμοίαι κθ:25 

«Ψευδής είναι η χάρις και μάταιον 
το κάλλος· η γυνή η φοβουμένη 

τον Κύριον, αυτή θέλει 
επαινείσθαι.»  Παριμοίαι λα:30 

«Ο οφθαλμός δεν χορταίνει 
βλέπων, και το ωτίον δεν γεμίζει 

ακούον.» 
Εκκλησιαστής α:8 

«Διότι εν τω πλήθει των ονείρων 
και εν τω πλήθει των λόγων είναι 
ματαιότητες· συ δε φοβού τον 

Θεόν.»  Εκκλησιαστής ε:7 



«Ύπαγε, φάγε τον άρτον σου εν 
ευφροσύνη και πίε τον οίνον σου εν 
ευθύμω καρδία· διότι ήδη ο Θεός 
ευαρεστείται εις τα έργα σου.» 

Εκκλησιαστής θ:7 

«…περιπάτει κατά τας επιθυμίας της 
καρδίας σου και κατά την όρασιν 

των οφθαλμών σου· πλην έξευρε, ότι 
διά πάντα ταύτα ο Θεός θέλει σε 

φέρει εις κρίσιν.» Εκκλησιαστής ια:9 

«Ας ακούσωμεν το τέλος της όλης 
υποθέσεως· φοβού τον Θεόν και 
φύλαττε τας εντολάς αυτού, επειδή 
τούτο είναι το παν του ανθρώπου.» 

Εκκλησιαστής ιβ:13 

«Πιάσατε εις ημάς τας αλώπεκας, 
τας μικράς αλώπεκας, αίτινες 

αφανίζουσι τας αμπέλους· διότι αι 
άμπελοι ημών ανθούσιν.» 

 Άσμα ασμάτων β:15 

«Όλη ώραία είσαι, αγαπητή μου·  
και μώμος δεν υπάρχει εν σοι.» 

Άσμα ασμάτων δ:7 

«Ύδατα πολλά δεν δύνανται να 
σβέσωσι την αγάπην, ουδέ 

ποταμοί δύνανται να πνίξωσιν 
αυτήν»  Άσμα ασμάτων η:7 

«…και ο Κύριος έδωκεν εις εμέ 
την αίτησίν μου, την οποίαν 

ήτησα παρ' αυτού» 
Ά Σαμουήλ α:27 

«…διότι τους δοξάζοντάς με θέλω 
δοξάσει, οι δε καταφρονούντές 

με θέλουσιν ατιμασθή.» 
Ά Σαμουήλ β:30 

«Έβεν-έζερ… 
Μέχρι τούδε εβοήθησεν 

ημάς ο Κύριος.» 
Ά Σαμουήλ ζ:12 

«Επέβλεψα επί τον λαόν μου, 
επειδή η βοή αυτών 
ήλθεν εις εμέ.» 
Ά Σαμουήλ θ:16 

«Και θέλει επέλθει επί σε πνεύμα 
Κυρίου, και θέλεις προφητεύσει μετ' 
αυτών και θέλεις μεταβληθή εις 
άλλον άνθρωπον.»  Ά Σαμουήλ ι:6 

«ο Θεός έδωκεν εις αυτόν άλλην 
καρδίαν· και ήλθον πάντα εκείνα 
τα σημεία εν τη ημέρα εκείνη.» 

Ά Σαμουήλ ι:9 

«Μη φοβείσθε· σεις επράξατε όλον 
τούτο το κακόν· πλην μη παραδρο-

μήσητε από όπισθεν του Κυρίου, αλλά 
λατρεύετε τον Κύριον εξ όλης της 
καρδίας σας»  Ά Σαμουήλ ιβ:20 

«Ζη Κύριος, ουδέ μία θριξ εκ της 
κεφαλής αυτού θέλει πέσει εις την 
γήν· διότι ενήργησε μετά του Θεού 
την ημέραν ταύτην.» Ά Σαμουήλ ιδ:45 

«Μήπως ο Κύριος αρέσκεται εις τα 
ολοκαυτώματα και εις τας θυσίας, 
καθώς εις το να υπακούωμεν της 

φωνής του Κυρίου;» Ά Σαμουήλ ιε:22 

«Ουδέ θέλει ψευσθή ο Ισχυρός του 
Ισραήλ ουδέ μεταμεληθή· διότι 

ούτος δεν είναι άνθρωπος, ώστε να 
μεταμεληθή.»  Ά Σαμουήλ ιε:29 

«Διότι δεν βλέπει ο Κύριος καθώς 
βλέπει ο άνθρωπος· διότι ο άνθρωπος 
βλέπει το φαινόμενον, ο δε Κύριος 
βλέπει την καρδίαν.»  Ά Σαμουήλ ις:6 

«Και θέλει γνωρίσει παν το πλήθος 
τούτο ότι ο Κύριος δεν σώζει με 

ρομφαίαν και δόρυ· διότι του Κυρίου 
είναι η μάχη»  Ά Σαμουήλ α:27 

«Τις είμαι εγώ, Κύριε Θεέ; και τις ο 
οίκός μου, ώστε με έφερες μέχρι 
τούτου. Αλλά και τούτο έτι εστάθη 

μικρόν εις τους οφθαλμούς σου, Κύριε 
Θεέ» ΄Β Σαμουήλ ζ:18,19 

«…διά τούτο ο δούλός σου εύρηκε 
την καρδίαν αυτού ετοίμην να 

προσευχηθή προς σε την προσευχήν 
ταύτην.» ΄Β Σαμουήλ ζ:27 

«Ο Κύριος είναι πέτρα μου και 
φρούριόν μου και ελευθερωτής μου· ο 
Θεός είναι ο βράχος μου· επ' αυτόν 

θέλω ελπίζει· η ασπίς μου και το κέρας 
της σωτηρίας μου» ΄Β Σαμουήλ κβ:2,3 
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