
Ι. Α νψοµτατοττ σ κζιρατοσ γραδυ〈λοκ 

κλχσνηατ〈σα 

Ι. 1. Αζ ⌠προτεστ〈νσ σζερταρτ〈σ σ α 
γραδυ〈λοκ  

Αζ ⌠προτεστ〈νσ γραδυ〈λοκ εγψετλεν κτετβεν εγψεστεττκ α µαγψαρ γρεγορι〈ν ττελεκετ, 
µελψεκετ α ρ⌠µαι Αντιπηοναλε, Πσαλτεριυµ, Βενεδιχτιοναλε, Μισσαλε, στβ. ταρταλµαζοττ λατινυλ. Α 
ηαγψοµ〈νψτ αζ ϕ σζερταρτ〈σι σ ανψανψελϖι ιγνψεκηεζ ιγαζτοττ〈κ, α ηυµανιζµυσ σ α ρεφορµ〈χι⌠ 
εσζµνψει σζεριντ µεγροστ〈λϖα σ σζαβαδον 〈ταλακτϖα α γρεγορι〈ν ρκσγετ. Α ςΒ. (1590) Σολταρ 
Κνψω, αζ √γρ. (1636) πεδιγ Πσαλµι ∆αϖιδισ χµµελ ταρταλµαζζα α σζ〈ζτϖεν πρ⌠ζαζσολτ〈ρτ, α 
Πσαλτεριυµοτ. Εζ α βιβλιαι κνψϖ Ηιερονψµυσ σζαϖαι σζειρντ α Λιβερ Πσαλµορυµ, Ηεβραιχε 
Τηεηιλιµ.1 Α ζσολτ〈ρανψαγ αζ ⌠προτεστ〈νσ σζερταρτ〈σι γψακορλατ ταρτοζκα, εηηεζ ιλλεσζκεδικ α 
γραδυ〈λοκ σαϕ〈τοσ κνψϖµ!φαϕα. Α κζπκορι ρκσγετ φολψτατ⌠ ⌠προτεστ〈νσ σζερταρτ〈σι κνψϖεκ 
(α γραδυ〈λοκ) σ α λιτυργια εγψικ πιλλρε, µιντ εµλτεττεµ, α Ζσολτ〈ρκνψϖ µαραδτ. Ιλψεν 
µεγηατ〈ροζ⌠ ρτελεµβεν ρσζε αζ √γρ.−νακ α Πσαλτεριυµ. π ρο τ ε σ τ 〈ν σν α κ  α ρεφορµ〈χι⌠ κοραι 
σζακασζ〈τ νεϖεζζκ, αµικορ µγ νεµ ϖ〈λτ φελεκεζετεκρε. Ηαζ〈νκβαν λασσ 〈τφεϕλ∀δσ, νεµ πεδιγ 
ηιρτελεν σζακτ〈σ 〈λταλ τρτντ µεγ α νµετ (λυτηερι) σ σϖ〈ϕχι (κ〈λϖινι) 〈γ σζτϖ〈λ〈σα. Ερδλψβεν 
1549�τ∀λ κιλεζ∀δττ α φελεκεζσ, 1567�τ∀λ α Τισζ〈ντλον α ηελϖτ ιρ〈νψζατ φοκοζατοσαν 
ρϖνψεσλτ, δε α Φελϖιδκεν σ α ∆υν〈ντλον ηελψενκντ χσακ α ΞςΙΙ. σζ〈ζαδ ηαρµινχασ ϖει 
τ〈ϕ〈ν ϖ〈λτοζοττ αζ εγψη〈ζσζερϖεζετ. Α κζσ ευρ⌠παι σζερταρτ〈σ ρκσγε σζεµποντϕ〈β⌠λ αζ 
ελτ〈ϖολοδ〈σ σ σζακτ〈σ κσ∀ββι. Α Φελϖιδκεν α ΞςΙΙ. σζ〈ζαδ ϖγε φελ ισ τββ ρεφορµ〈τυσ 
τεµπλοµβαν ϖολτ ολτ〈ρ, δυν〈ντλι ρεφορµ〈τυσ φαλϖακβαν α γψερτψαταρτ⌠κατ α ΞςΙΙΙ. σζ〈ζαδβαν ισ 
ηασζν〈λτ〈κ; σ µγ α ΞΙΞ. σζ〈ζαδβαν σεµ σικερλτ τελϕεσεν κιρτανι αζ ννεπι ϖιρρασζτ〈στ, α ηαϕναλι 
κνψργστ, ιλλετϖε α πασσι⌠τ σ α λαµεντ〈χι⌠τ. Α προτεστ〈νσ σζερταρτ〈σι ρκσγ α τοϖ〈ββ λ∀ 
⌠προτεστ〈νσ ηαγψοµ〈νψτ ϕελεντι. Α κζπκορι εγψη〈ζσζερϖεζετ τοϖ〈ββ λτ α λελκσζ−τεστλετεκ 
νκορµ〈νψζ⌠ ζσιναται αλακϕ〈βαν2, νεµ ϖολτακ κζποντιλαγ ελρενδελτ σζερταρτ〈σι σζϖεγεκ, σεµ 
σζερταρτ〈σι ρενδ. Α ΙΙ. Ηελϖτ Ηιτϖαλλ〈σ α γρεγορι〈ντ ελϖετεττε; µγισ γψ δντττεκ τββ ζσινατον, 
ηογψ αζ ρ〈σσζερ!, α βιβλιαι σζεµλλεττελ εγψεζ∀ ττελεκετ µεγταρτϕ〈κ3. Αζ νεκελτ σζερταρτ〈στ νεµ 

                                                           
1 Α ζσολτ〈ρ σζ⌠ ηασζν〈λατ〈τ λ〈σδ αλ〈ββ α Ι. 3. 3. 2. Φελιρατοκ σ συµµ〈κ χµ! φεϕεζετβεν. 
2 Ζοϖ〈νψι 1898: πασσιµ; Μικλ⌠σ 1942: πασσιµ  
3 Α ΙΙ. Ηελϖτ Ηιτϖαλλ〈σ ΞΞΙΙΙ. φεϕεζετβεν εζ ολϖασηατ⌠ (ΡΜΚ Ι. 1232 ετ 1243 σζϖεγε σζεριντ) 

�Χαντυσ, θυεµ Γρεγοριανυµ νυνχυπαντ, πλυριµα ηαβετ αβσυρδα: υνδε ρεϕεχτυσ εστ µεριτο  νοστρισ ετ 
πλυριβυσ Εχχλεσιισ. � Αββαν αζ νεκλσβεν, µελλψετ Γργορι〈νυµνακ µονδανακ, σοκ κπτελενσγ 
ϖαγψον, α� µελλψρτ α� µι Εχχλσι〈νκτ⌠λ σ εγψεβεκτ∀λ−ισ µλτ〈ν µεγϖεττετεττ� Χζεγλδψ Σ〈νδορ 
ρ〈µυτατοττ, ηογψ ν〈λυνκ α Αρτιχυλι µαιορεσ, ⁄ΡΜΝψ 226, ιλλετϖε Μλιυσ φελφογ〈σ〈ν εζ νεµ 
ρϖνψεσλτ. Χζεγλδψ 1967: 360�76; Βενεδεκ 1971: πασσιµ. 
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τιλαλµαζτ〈κ, µιντ α σζλσ∀σγεσεκ σ Ζριχη ρεφορµ〈τορα, Ζωινγλι. Αζ ⌠προτεστ〈νσ ιστεντισζτελετι 
ελεµεκ τββσζ〈ζ µαγψαρ νψελϖ! ττελϖελ φολψταττ〈κ µαγψαρυλ α κζπκορι ηαγψοµ〈νψτ. Α 
µαγψαρ γρεγορι〈ν ττελεκ4 σζ⌠βαν σ νεκβεν, ρ〈σβαν σ νψοµτατ〈σβαν τββ εµβερλτ∀ν 〈τ 
βελεπλτεκ ανψανψελϖνκβε σ ανψανψελϖι µ!ϖελτσγνκβε, ρκλ∀δτεκ κζιρατοσ µεγ σζ⌠βελι 
ηαγψοµ〈νψοζ〈σ τϕ〈ν ισ α ΞςΙΙΙ. σζ〈ζαδιγ. Α λιτυργι〈ρα, αζ ⌠προτεστ〈νσ ιστεντισζτελετ ρενδϕρε, α 
γρεγορι〈ν ττελεκρε σ α ζσολτ〈ροκρα φορρ〈συνκ κτ νψοµτατοττ γραδυ〈λ: Ηυσζ〈ρ Γ〈λ (1574) 
ϖαλαµιντ αζ Κεσερ!ι ∆αϕκα ϑ〈νοσ � Γελεϕι Κατονα Ιστϖ〈ν φλε √γρ. ςασταγ, ναγψµρετ! κνψϖετ 
ϕελεντ α γραδυ〈λ ρεγ ϕελζ∀ϕε. Α ς〈ραδι Βιβλια (ς〈ρΒ.) χµλαπϕ〈ν ισ εζτ ολϖασσυκ: �Μοσταν πεδιγ 
υϕοββαν εζ ρεγ φορµ〈βαν� κιβοχσ〈ττατοττ�. Αζ √γρ. ∆εβρεχενβεν ∀ρζττ πλδ〈νψ〈νακ µρετει � 
ε πλδ〈νψτ α ΞςΙΙΙ. σζ〈ζαδ κζεπιγ Σοµορϕ〈ν ηασζν〈λτ〈κ (µα �αµοριν, Σζλοϖ〈κια) � εζτ 
σζεµλλετεσεν ιγαζολϕ〈κ: α 38 ⋅ 27 χεντιµτερεσ µεγκαπχσολτ φατ〈βλ〈σ κτσ κιλενχ χεντιµτερ 
ϖασταγ.5 Αζ √γρ. δεβρεχενι πλδ〈νψα (αµελψνεκ αϕ〈νδκοζ〈σ〈τ α ϖ〈ροσι ϕεγψζ∀κνψϖ ισ 
µεγρκτεττε) α Ρ〈κ⌠χζι σζαβαδσ〈γηαρχβαν (α λαβανχοκ δλ〈σακορ) ϖαγψ εγψ κορ〈ββι τ!ζϖσζβεν 
πυσζτυλτ ελ. Νεµ µαραδτακ µεγ αζοκ α σζερκνψϖεκ σεµ, αµελψεκετ α δεβρεχενι τεµπλοµοκβαν 
ηασζν〈λτακ α κζπκορτ⌠λ α ΞςΙ. σζ〈ζαδιγ; σ προτεστ〈νσ γραδυ〈λοκ σεµ, αµελψεκετ α ϖ〈ροσι 
νψοµδ〈σζνακ α σζερζ∀δσ κικτσε σζεριντ (1633) ινγψεν κελλεττ ϕρακτνιε, ηα ελκοπτακ. Α 
νψοµτατοττ γραδυ〈λοκ Ζσολτ〈ρκνψϖνεκ σζϖεγεινεκ η〈ττερτ α κζιρατοσ γραδυ〈λοκβα µ〈σολτ 
ζσολτ〈ροκ κιεγσζτικ σ µεγϖιλ〈γτϕ〈κ. (Εζεκ σσζεφγγσειρ∀λ σζ⌠λ α Ι. φεϕεζετ 2. 1�5. ποντϕα.) 

Ι. 1. 1. Πσαλµυσ, Πσαλτεριυµ,  πσαλµοδια 

Α Ζσολτ〈ρκνψϖ σζερταρτ〈σι ⌠ηβερ ιµ〈δσ〈γγψ!ϕτεµνψ. Τββσζ〈ζαδοσ ηασζν〈λατ νψοµ〈ν ϖγλ 
α Μ⌠ζεσ τ κνψϖηεζ ηασονλ⌠αν τ κνψϖρε ταγολϖα ρενδεζτκ σορβα α Κρισζτυσ ελ∀ττι 5�2. σζ〈ζαδ 
τ〈ϕ〈ν. Σζερταρτ〈σι µεγσζ⌠λαλτατ〈σα (χαντιλλατιοϕα) α κερεσζτψνσγ σζ〈ζαδαιβαν γργλ σ λατινυλ 
φολψτατ⌠δοττ, α ρεφορµ〈χι⌠ κορ〈τ⌠λ πεδιγ νεµζετι νψελϖεκεν. Α ζσολτ〈ροζ〈σ γψακορλατα λνψεγβεν 
µινδµ〈ιγ υγψαναζ (α ζσολοζσµα, ηοραε χανονιχαε σζερκεζετβεν), αηογψαν Σζεντ Βενεδεκ 
σζαβ〈λψοζτα ιλλετϖε 〈τφορµ〈λτα. Β〈ρ σοκ ϖ〈λτοζατβαν λτ, α ζσολτ〈ροκ 〈λλανδ⌠ σ φολψαµατοσ 
ιµ〈δκοζ〈σ〈ρα αλαπυλ. Εζ α ρ⌠µαι, σ κλνφλε µ〈σ κερεσζτψν λιτυργι〈κρα ισ ιγαζ (µοζαραβ, ετι⌠π, 
στβ.) Α ζσολτ〈ροζ〈σ, πσαλµοδια, µινδενκορ νεκσζ⌠ϖαλ (νεκβεσζδβεν) ηανγζοττ ελ, γψ 
ρτελµεζτκ; εγψσζ⌠λαµ σ ηανγσζερκσρετ νλκλι εληανγζ⌠ λιτυργικυσ ιµ〈δσ〈γκντ. Ερεδετιλεγ 
ϖολτ εζεν ιµ〈δσ〈γοκ κζττ εγψ τεκιντλψεσ χσοπορτ, αµελψνεκ α ζσολτ〈ρ µ!φαϕα (εζ α γργ 
ερεδετ! πσαλµυσ, ιλλετϖε α ηβερ µιζµορ σζ⌠ ϕελεντσε): ηανγσζερκσρετεσ, πενγετ∀σ ηανγσζερρελ 
νεκελτ σζερταρτ〈σι ιµ〈δσ〈γ. Α ηανγσζερ τιλαλµα νεµ α λιτυργικυσ ηβερ φελφογ〈σβαν σ 
γψακορλατβαν, ηανεµ ϕ⌠ρσζτ α κλασσζικυσ αντικϖιτ〈σ φιλοζ⌠φι〈ϕ〈βαν γψκερεζικ, σ α πογ〈νψ 

                                                           
4 Α νψελϖι ηατ〈σβαν ρσζε ϖολτ αζ αντιφον〈κ ζσολτ〈ροκβ⌠λ σζ〈ρµαζ⌠ σζϖεγεινεκ (πλδ〈υλ Κνψρλψ ςρ 

Ιστεν µι ραϕτυνκ, σ ηαλγασδ µεγ αζ µι ιµ〈δσ〈γινκατ), ϖαγψ αζ ιντροιτυσ ετχ. ϖερζυσοκνακ (πλδ〈υλ 
ςραµ Ιστεν µυτασδ µεγη ννκεµ α τε υταιδατ: Εσ τανιχσ ενγεµετ α τε σϖνψιδρε), δε εζεκ 
ϖιζσγ〈λατα αζ ιττενι 〈ττεκιντσνεκ νεµ ρσζε, εγψ σζλεσεββ κρ! φελδολγοζ〈σβ⌠λ αζονβαν νεµ 
µαραδηατ ελ. 

5 ςερετεκκελ κεστεττ β∀ρρελ βεϖοντ φατ〈βλ〈σ κτσ! πλδ〈νψαι µγ ϖασταγαββακ λεηεττεκ, ιλψεν α σαροκ 
σ κλδκϖερετεκκελ δσζτεττ ναγψκ∀ρσι πλδ〈νψ.   
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〈λδοζατοκ µ〈γι〈ϕ〈τ υταστοττα ελ κερεσζτψν αλαπον, ερ∀τελϕεσεν ηιϖατκοζϖα αρρα, ηογψ αζ 
∨ϕσζϖετσγ νεµ εµλτ ηανγσζερεκετ ϖαλλ〈σοσ χσελεκµνψεκκελ καπχσολατβαν. Α πσαλτεριυµ 
η〈ρφασζερ! πενγετ∀σ ηανγσζερ λατιν νεϖε: �Συµιτε πσαλµυµ, ετ δατε τψµπανυµ :∗ πσαλτεριυµ 
ϕυχυνδυµ χυµ χιτηαρα� (80,3).6 Α ζσολτ〈ροκ λατιν σζϖεγε σζλεσ κρβεν ηασζν〈λϕα ε 
ηανγσζερνεϖετ τββνψιρε µ〈σ ηανγσζερεκκελ, µιντ πσαλτεριυµ ετ χιτηαρα (α χιτηερα, α γργ 
κυθαρος γιτ〈ρσζερ! ηανγσζερ). Α πσαλτεριυµ, µιντ ευροπαι πενγετ∀σ ηανγσζερ, νεµ κζϖετλενλ 
αζ ⌠κορι ελ∀δκ λεσζ〈ρµαζοττϕα, ηανεµ 〈τϖιττκ ρ〈 αζ εγψη〈ζι ϕελεντστ. Α πσαλτεριυµ σζ⌠ πριµερ 
ϕελεντσε ϖολτακππεν γργβ∀λ ερεδ (πσαλλο = ψαλλειν), εζ ισ πενγετ∀σ ηανγσζερ κσρετϖελ ϖαλ⌠ 
νεκλσ; ρτελµε τεη〈τ υγψαναζ, µιντ α ηβερ µιζµορ σζ⌠νακ, αµελψ γργ κζϖεττσσελ αζ 
εγψη〈ζι λατινσ〈γβαν µεγγψκερεζεττ.7 Αζ νεκλσνεκ ηανγσζερεκκελ τ〈ρστ〈σα 〈λταλ〈βαν ισ µυτατϕα 
εζτ, µιντ �ϑυβιλατε ∆εο οµνισ τερρα: ∗ χαντατε, ετ εξσυλτατε, ετ πσαλλιτε. Πσαλλιτε ∆οµινο ιν χιτηαρα, 
ιν χιτηαρα ετ ϖοχε πσαλµι:∗ ιν τυβισ δυχτιλιβυσ, ετ ϖοχε τυβαε χορνεαε� (97,4−5).8 Αζρτ φοντοσ εζ α 
σζ⌠σζ〈ρµαζτατ〈σ σ α πριµερ µεγ α µ⌠δοσυλτ ϕελεντσ, µερτ α ρεφορµ〈χι⌠ αδ φοντεσ ελϖτ∀λ νµιλεγ 
ελτρ∀εν Γελεϕι Κατονα ισ ηανγσζερελλενεσεν ρτελµεζι α σζερταρτ〈στ, σ α ζσολτ〈ροκατ µεγ α 
Ζσολτ〈ρκνψϖετ αζ √γρ.−ηοζ ροττ νεϖεσ ελ∀σζαϖ〈βαν ιλψεν σζεµλλετβε ιλλεσζτι: �Αζ Π!αλµυσοκον 
ρτετνεκ αζ Προπηετ〈κνακ νεκει, µελλψεκετ Μαγψαρυλ Σ⌠λτ〈ροκνακ ηιϖυνκ, νεϖεζετ !ζερντ αζ 
Π!αλτεριυµ, αϖαγψ α� Σολτ〈ρ κονψϖ, α� µελλψ µ〈σ φελ !ζ〈ζ Σολτ〈ροκβ⌠λ 〈λλ, µελλψεκετ εγψ νη〈νψ 

!ζεντ εµβερεκ, υγψµιντ αζ Α!απη, α� Μο!εσ, αζ Ετηαν Εζραηιτεσ, αζ Σαλαµον, α� ∆αϖιδ σ 
εγψεβεκ, Ποπηεται Λλεκκελ !ζερζεττενεκ, νοηα φοκππεν α� ∆αϖιδτολ νεϖεζτετνεκ�� � (((3)β � 

υγψανοττ αζ γψνεϖεζεττ χαντιχυµοκατ µονδϕα ηψµνυσνακ, ιλλετϖε ⌠δ〈νακ α γραδυ〈λ εγψεσ 
σζερταρτ〈σι ττελχσοπορτϕαιτ ϖαγψ µ!φαϕαιτ (αντιφονα, προσα, ϖερσιχυλυσ, βενεδιχαµυσ). Μινδεζτ αζ 
Εφ 5,19 σ Κολ 3,169 αλαπϕ〈ν ρτελµεζι, αηολ α φντεββ ϕελζεττ νεκ, διχσρετ σ πσαλµυσ 
µεγνεϖεζσ εγψττ ταλ〈ληατ⌠ α Γελεϕι Κατονα 〈λταλ ιδζεττ σζϖεγβεν, τεη〈τ �πσαλµυσοκκαλ σζ⌠λνι� 
σ �λελκι νεκεκκελ σζ⌠λνι�, ϖαλαµιντ �διχσρετετ µονδανι� � µαϕδ 
�πσαλµυσοκκαλ/ηιµνυσζοκκαλ/λελκι νεκλσεκκελ ιντενι� ϕελεντστ ιδζ. Εζ αζονβαν νεµ α ςΒ.−β⌠λ 
ϖαλ⌠ ιδζετ, σαϕ〈τ ργτνζττ φορδτ〈σα, µερτ πσαλµυσ ηελψεττ οττ λελκι νεκλσεκ ταλ〈ληατ⌠. Α 
Κολοσσ λεϖλβεν ελλενβεν µεγϖαν α Π!αλµυ!οκκαλ σζ⌠, δε νινχσ α Ηψµνυ!οκκαλ, ηανεµ ηελψεττε α 
λελκι νεκλ!εχκελ σζαϖακατ ολϖασυνκ α ςΒ. σζϖεγβεν. Α ζσολτ〈ρ αζονβαν � εγψετλεν κιϖτελλελ � 
σεµ Γελεϕι Κατονα σαϕ〈τ φορδτ〈σ〈βαν, σεµ α ςΒ.−βαν, σεµ αννακ Σζενχι Μολν〈ρ Αλβερτ 〈λταλ 
ρεϖιδε〈λτ κιαδ〈σ〈βαν, ϖαγψ α ς〈ρΒ.−βαν νεµ ταλ〈ληατ⌠. Χσακ α κσ∀ββι ρεϖζι⌠κ ηασζν〈λτ〈κ ε σζ⌠τ. 
ςαλαµεννψι κιφεϕεζσ νψλϖ〈νοσ σζερταρτ〈σον νεκελτ µ!φαϕ, σζερταρτ〈σι (δσζεσ) ιµ〈δσ〈γοκ 

                                                           
6 ς. µγ Πσαλµι (ςυλγατα) 32,2; 56,9; 70,22; 80,3; 91,4; 97,5; 107,3; 143,9; σ 150,3. 
7 Α ζσολτ〈ροκ ζενει τερµινολογι〈ϕ〈ρα, ηανγσζερεκρε, α ηαϕδανι ηβερ τεµπλοµι ζενρε ϖονατκοζ⌠ 18�

20. σζ〈ζαδι ϖλεκεδσεκ σσζεγψ!ϕτϖε µεγταλ〈ληατ⌠κ Ωοηλενβεργ 1967: πασσιµ   
8 ς. µγ Πσαλµι (ςυλγατα) 7,18;  9,3. 12; 26,6; 29,5. 13; 32,2; 46,7; 56,8. 10; 67,5. 33; 70,22; 74,10; 

91,2; 97,5; 100,1; 103,33; 104,2; 107,2. 4; 134,3; 137,1; 143,9; 145,2; 146,1; 149,3.7. 
9 Σζ⌠λϖ〈ν τι µαγατοχ κζτ νεκλσεχ σ Ιστενι διχζρετεχ 〈λταλ, σ λελκι νεκεχ 〈λταλ, νεκελϖν σ 

διχζρετετ µονδϖ〈ν αζ Υρναχ σζιϖετεκβλ.  � Αζ Χηριστυσναχ βεσζδε λακοζζχ τι βεννετεχ 
βϖσγγελ, µινδεν βλχζεσγγελ: τανιτϖ〈ν σ ιντϖν εγψµ〈στ τι µαγατοχ κζττ, Πσαλµυσοχκαλ, 
διχζρετεχκελ, σ λελκι νεκεχκελ, ναγψ κεδϖελ νεκελϖν αζ τι σζιϖειτεκβε αζ Υρναχ. (Α Ηαναυι 
Βιβλια σζϖεγε σζεριντ.) 
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µεγνεϖεζσε. Εζεν µαγψαρ νψελϖ! ιµ〈δσ〈γοκ αλκαλµασ ελρενδεζστ ϖγεζτε ελ Κεσερ!ι ∆αϕκα. 
Εββεν µυνκ〈λκοδοττ τοϖ〈ββ σαϕ〈τ µαγα, σ ελ∀δϕνεκ σζιντν αζ ερδλψι φεϕεδελεµ υδϖαρ〈βαν 
ϖγζεττ µιντασζερ! σζερταρτ〈σι σεγδλετειρ∀λ, α Ζσολτ〈ροκ κνψϖνεκ µεγσζερκεσζτσρ∀λ ισ ιλψεν 
ρτελµ! τυδ⌠στ〈στ κζλ Γελεϕι Κατονα.10 Εννεκ α σζϖεγτρτνετι µοζζανατνακ α µεγρκτσε α 
µι κορυνκνακ ισ τββ ποντον κρληατ〈ρολϕα, ηογψ 〈λταλ〈νοσσ〈γβαν µικντ ρτσκ α ρεφορµ〈χι⌠ 
σζ〈ζαδ〈τ σ α ρεφορµ〈τυσ ορτοδοξια κορσζακ〈τ. Ανψανψελϖνκ σ αζ ανψανψελϖεν µ!ϖελτ ιροδαλοµ, 
αζ εγψη〈ζι σζακιροδαλοµ σ αζ λ∀βεσζδ σζεµποντϕ〈β⌠λ εγψαρ〈ντ τββ µεσσζεηατ⌠ 
κϖετκεζµνψε ϖαν εµε ΞςΙΙ. σζ〈ζαδι τρεκϖσεκνεκ, αµελψνεκ πολιτικαι η〈ττερε αζ Ερδλψι 
Φεϕεδελεµσγ ϖιρ〈γ−κορα, εγψη〈ζπολιτικαι η〈ττερε πεδιγ α προτεστ〈νσοκ στ〈τυσ〈νακ ρενδεζσρε 
ηιϖατοττ ϖαλλ〈σβκε ιλλετϖε τολερανχια.  

(1) Σζ⌠ σζεριντι αζονοσσ〈γ α βιβλιαι σζϖεγγελ, εζ α φορδτ〈σ µρχϕε. Α λατιν (ςυλγατα) ϖαγψ α 
ηβερ Βιβλια σζϖεγε ηιτελεσ? Α νεµζετι νψελϖεκρε λεφορδτοττ Βιβλια ηιτελεσ−ε, ϖαγψ ηαµιστ〈σ? Εζ 
λτκρδσ ϖολτ α προτεστ〈νσ ϖαλλ〈σγψακορλατ σζεµποντϕ〈β⌠λ. Α κ⌠δεξεκ νηα αζ ρτηετ∀σγ ροϖ〈σ〈ρα 
ισ ραγασζκοδτακ α σζ⌠σζεριντισγηεζ, ϖαγψ 〈τρτελµζσεκ ϖολτακ.11 Α σζαβαδ 〈τρτελµεζστ α 
κζιρατοσ προτεστ〈νσ γραδυ〈λοκ νµελψικ ζσολτ〈ρα ισ κϖεττε, φ∀κντ α κρισζτιανιζ〈λ⌠ παραφρ〈ζισοκ. 
⊃νεκβεσζδβεν ελιµ〈δκοζϖα α ζσολτ〈ρ µαγα α Βιβλια. Μεγσζϖεγεζσε κζγψ: λιτυργιαι (�κζ−
σζολγ〈λατ� ε σζ⌠ ρτελµε α ηελλνιζµυσβαν σ αζ ∨ϕσζϖετσγβεν) σ α πολιτικαι κρδσ, δε εγψβεν 
µινδενκορ νψελϖι κρδσ ισ (τυλαϕδονκππεν µ〈ρ εκκορ γψακορλατι ϖαλ⌠σ〈γ ϖολτ, φ∀κντ α προτεσ−
τ〈νσοκκαλ καπχσολατβαν αζ, αµιτ κσ∀ββ γψ µονδοττακ, ηογψ νψελϖβεν λ α νεµζετ). 

(2) Α µαγψαροσσ〈γ σ αζ εσζττικυµ σεµ ηι〈νψοζηατ α η! φορδτ〈σ νψελϖι κϖετελµνψει 
µελλ∀λ. (Α βετ! α ηβερ σζϖεγετ ϕελεντι.) Κεσερ!ι ∆αϕκα ϑ〈νοσ διχσρετρε ελµονδϕα Γελεϕι 
Κατονα, ηογψ α �Ηψµνυσοκοτ, ιγεν !ζπ Μαγψαρ!〈γγαλ, (µερτ ϕελεσ Μαγψαρ εµβερ ϖαλα) εγψγψεζο 
ϖγεζοδ! ρηψτηµυ!οκρα, (µιϖελ αζ νεκ !ζερζσβεν�ισ ϖ⌠λτ µ⌠δϕα) αζ ∆ε〈κ Εξεµπλαροκ !ζερντ, 
µεγ ιγαζιτ〈, αζ µελλψεκ πενιγ ∆ε〈κυλ νεµ ταλ〈λτατηαττακ, αζοκοτ αζ κερε!ζτψνι ηιτνεκ σ ϖαλλ〈!νακ 
ρ〈µ〈ϕ〈ρα !ζαβ〈, σ αζ νοτ〈κηοζ αλκολµαζτατοττ κεσ ϖερ!εκρε φορµ〈λ〈�� (υγψανοττ). Τυδϖαλεϖ∀λεγ 
α ριτµυσ ϕελεντσε ιττ ϖερσσορ, α ν⌠τα σ κ⌠τα πεδιγ α γρεγοριαν χηοραλισ. Α ηαζαι σζακιροδαλοµβαν 
Γελεϕι Κατοα α µαγψαρ γραµµατικα σ ηελψεσρ〈σ σζαβατοσ φορµ〈βα ντσνεκ εγψικ ελµλετι σ 
γψακορλατι ττρ∀ϕε.12 Ηοσσζ ιδ∀ν 〈τ α γραµµατικα σ ρετορικα κλχσνσεν φελττελεζτε εγψµ〈στ. 
Ισµερετεσ Λυτηερ αξιοµ〈ϕα ισ: ςερα τηεολογια γραµµατιχα εστ.  

                                                           
10  Ελ∀δϕνεκ α γραδυ〈λ ϕοββτ〈σα, α ζσολτ〈ροκ ηελψεσ σζϖεγνεκ µεγ〈λλαπτ〈σα σ π⌠τλ〈σα ρδεκβεν 

ελϖγζεττ µυνκ〈σσ〈γ〈τ µεγρκτ∀ σοραιτ µινδµ〈ιγ σεµ µελλ∀ζνι, σεµ π⌠τολνι, σεµ λνψεγεσ 
αδαλκοκκαλ τοϖ〈ββ γαζδαγτανι νεµ τυδϕυκ. �Εζ υτ〈ν ι!µετ αζ, ηογψ αζ ιµιννεν αµονναν ς〈ρο!οκ−
ρολ, µγ ονναν κυϖλ Μαγψαρ ορ!ζ〈γβ⌠λ�ισ, β κρεγεττετεττ Γραδυ〈λοκβ⌠λ αζ µινκνεκ ηιϕ〈τ κι 
ποτολτα, σ κι τλτττε. ςγεζετρε ηογψ αζ µ〈σ φ#λ !ζ〈ζ Σ⌠λτ〈ροκοτ, (αζ µιντ λ〈τοµ αζ β⌠λδογ εµλε−
κεζετ Χαρολψι Χασπαρ φορδιτ〈!α !ζερντ) µιϖελ αζ ελττι Γραδυ〈λοκβαν τσακ εγψ νη〈νψ Σ⌠λτ〈ροκ 
ϖ⌠λτακ (αζοκ�ισ νεµ λιτεραλιτερ, ηανεµ τσακ περιπηρασιχ, αζ αζ, βϖεββεδκν ϖαλ⌠ κρλ ϕ〈ρ⌠ 
βε!ζδδελ, αζ µιντ αζ κι!!εββικ Χαντιοναλεβαν κελλ λεννι) ϖερ!ενκντ !ζαγγατϖ〈ν αζ νοτ〈ϖαλ ϖαλ⌠ 
νεκλ!ρε εγε!ζλεν λε ιρτα, !�αζ Γραδυ〈λ ιρ⌠νακ ελειβεν αδτα.� 

11  ς. Βοροσ 1903 πασσιµ. 
12 Σζατηµ〈ρι 1968: 233�70. 
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(3) Α χαντιλλατιο ρδεκβεν α ζσολτ〈ρσζϖεγεκετ κτ φλσορβ⌠λ 〈λλ⌠ ϖερσεκρε κελλ ταγολνι. Εββεν α 
βιβλιαι ηβερ µονδατ φελπτσε αζ αλαπ, αµελψνεκ α κζεπρε σ ϖγρε νευµα�σζερ! ϕελεχσκε 
φιγψελµεζτετ. Εζεκ α ηελψεσ µονδαττανι ταγολ〈στ, ϕ⌠ κιεϕτστ σζολγ〈λϕ〈κ. Ερρε α σοκνψελϖ! 
βιροδαλµι κρνψεζετβεν λ∀ ζσιδ⌠σ〈γνακ α λιτυργικυσ νψελϖ (ηολτ νψελϖ) µιαττ σζκσγε ϖολτ. Α 
σζϖεγηεζ ιλλεσζτεττ απρ⌠ γραµµατικαι φιγψελµεζτετ∀κ ζενει ϕελεκ ισ. Α σζεντ σζϖεγεκετ 
κζνσγεσεν ϖαγψ χσακ σζ⌠τλανυλ σενκι νεµ ολϖαστα, ηανεµ φληανγοσαν µορµολτα, κζσσγβεν 
πεδιγ α κικι〈λτ⌠ µ⌠δϕ〈ρα νεκβεσζδδελ ηανγοζταττα. Αζ ννεπλψεσ ολϖασ〈σ αζ νεκµ!ϖσζετ 
ρανγϕ〈ρα εµελκεδεττ. Α λατιν ζσολτ〈ρ ρεχιτ〈λ〈σα α ηαϕδανι νεκβεσζδ βιζ〈νχι κζϖεττσσελ 〈τϖεττ 
υτ⌠δα. Εζ α ρεχιτατιϖ µεγσζ⌠λαλτατ〈σ, α πσαλµοδια, α ζσολτ〈ροκ καρβαν ελιµ〈δκοζ〈σ〈νακ µ⌠δϕα. Α 
µαγψαρ ζσολτ〈ρσζϖεγ ρεχιτ〈λ〈σηοζ αλκαλµασ ταγολ〈σ〈νακ α γονδοζ⌠ϕα σ γαζδ〈ϕα ισ Κεσερ!ι ∆αϕκα 
ϖολτ. Νψελϖιλεγ εζ αζρτ µλψρεηατ⌠ κρδσ, µερτ α φεννηανγον σζ⌠λ⌠ ιµ〈δσ〈γ, αζ ελκι〈λτοττ 
µονδατ µεγρτσε, αζαζ α ρετορικυσ µεγφογαλµαζ〈σ σ αζ λ∀βεσζδ ρτ∀ µεγφορµ〈λ〈σα α 
µινδεννµ! ηαλλγατ⌠ σζ〈µ〈ρα ισ µιντ〈τ σ µρχτ κν〈λτ, αζ ισκολ〈ζοττακ σζ〈µ〈ρα πεδιγ ελϖ〈ρ〈σ 
ϖολτ. Α ΞςΙΙ. σζ〈ζαδβαν α νψελϖι ντυδατοτ Γελεϕι Κατονα κζισµερτεν ραχιον〈λισ βε〈λλτοττσ〈γα, σ 
〈λταλ〈βαν  α πρδικ〈λ〈σ χλϕ〈τ σ µεγολδ〈σ〈τ ιλλετ∀εν διδακτικυσ σζερταρτ〈σι τλσλλψαλ ηανγοζταττα α 
µεγρτστ, α σζϖεγ ϕ⌠ ρτστ, αµιντ ερρε α γραδυ〈λ ελ∀σζαϖ〈βαν ισ τββσζρ ϖισσζατρ αζ ορτοδοξ 
(ρεφορµ〈τυσ) πσπκ. Α τββ−σζ⌠λαµ νεκλστ σ αζ σζερταρτ〈σβαν φεληανγζ⌠ ιδεγεν νψελϖετ, 
ϖαλαµιντ α ηανγσζερεκ ηασζν〈λατ〈τ ππεν εζζελ αζ αβσζολυτιζ〈λτ ρϖϖελ ηελψτελεντεττε σ σζιγοραν 
ελϖετεττε. 

(4) Α µαγψαρ νψελϖ! σζερταρτ〈σον α τελϕεσ Ζσολτ〈ρκνψϖ  σζκσγεσ. Αζ 1540 τ〈ϕ〈τ⌠λ 
κιαλακυλτνακ τεκιντηετ∀ προτεστ〈νσ ανψανψελϖι σζερταρτ〈σ σ α ζσολτ〈ροζ〈σ νεµ τερϕεδτ κι α τελϕεσ 
Ζσολτ〈ρκνψϖρε, ηανεµ χσακ α νλκλζηετετλεν ζσολτ〈ροκ ισµτλσρε σζορτκοζοττ. Α κζιρατοσ 
γραδυ〈λοκ Πσαλ−τεριυµ〈β⌠λ, σ αζ ννεπι ζσολτ〈ροκ µεννψισγε αλαπϕ〈ν εζ κϖετκεζικ. Α Βιβλια 
λεφορδτ〈σ〈νακ  προγ−ραµϕα α λιτυργικυσ γψακορλατβαν ισ ηασονλ⌠ µ⌠δον αλακυλτ. Νψελϖι σ ιροδαλµι 
σζεµποντβ⌠λ α κρδσ ισ, ηογψ α Ζσολτ〈ρκνψϖ τελϕεσ φορδτ〈σαι (Ηελται,  Σζκελψ Ιστϖ〈ν, ϖαγψ αζ 
ελϖεσζεττεκ κζττ α Σζεγεδι Λαϕοσ), ηογψαν ηατοττακ, ϖαγψ νεµ ηατοττακ α γψακορλατβαν, σ 
ηογψαν ϖεττκ 〈τ σ φολψ−ταττ〈κ ϖαγψ νεµ φολψταττ〈κ α κζιρατοσ γραδυ〈λοκ πλδ〈υλ Ηυσζ〈ρ Γ〈λ 
ζσολτ〈ραινακ ηασζν〈λατ〈τ, µιρτ νεµ τερεµτεττ ηαγψοµ〈νψτ, ϖαγψ µικντ λτ τοϖ〈ββ α νψοµτατοττ 
γραδυ〈λ µεγϕελενσε, τεη〈τ 1636 υτ〈ν ισ α Κ〈λµ〈νχσεηι (Σ〈ντα) Μ〈ρτον εγψνµελψικ ζσολτ〈ρα? Α 
σζϖεγ ταγολ〈σ〈βαν α λατιννακ µεγφελελ∀ ηαγψοµ〈νψοσ βεοσζτ〈σ ισ σζερεπετ ϕ〈τσζηατοττ 
ηελψενκντ, µερτ α ςΒ. σεµ ϖετεττε ελ µινδενεστ∀λ α ςυλγατ〈τ (ελειντε α ζσολτ〈ροκ σζ〈µοζ〈σα ισ 
κεϖερεδεττ), δε αζ ερεδετι ηβερ, α Ηεβραιχα ϖεριτασ, σ εννεκ σζ⌠ σζεριντι 〈τιρατα, Ιµµανυελ 
Τρεµελλιυσ φορδτ〈σα ϖολτ α ρεφορµ〈χι⌠ φορδτ⌠ινακ ζσιν⌠ρµρτκε, µγ Τ⌠τφαλυσι Κισ Μικλ⌠σ 
ϕαϖτοττ κιαδ〈σ〈βαν ισ. Α ϖερσεκ βεοσζτ〈σα, φλσοροκρα ταγολ〈σα ηελψενκντ ελτρ α ςυλγατ〈τ⌠λ,  
νµελψκορ νεµ ισ σζερενχσσ. Αζ ελσ∀ φλσορ τλ−σ〈γοσαν ρϖιδρε, α µ〈σοδικ πεδιγ τλ ηοσσζρα 
σικερεδεττ (νεµ ϕ⌠ ηελψρε κερλτ α µεδιατιο); σ α ηοσσζ σοροκ τοϖ〈ββι ζενει ταγολ〈σ〈ρα σζολγ〈λ⌠ 
φλεξα ϕελλσε ελµαραδ. Εζτ υγψαν α γψακορλοττ ζσολ−τ〈ροζ⌠κ µαγυκτ⌠λ τυδτ〈κ, σ αµεδδιγ ϕ⌠ 
κ〈ντοροκτ⌠λ ϖεττκ 〈τ αζ λ∀ γψακορλατοτ, αδδιγ εββ∀λ νεµ αδ⌠δοττ γονδ. ∆ε εζ ισ ελκερληετ∀ λεττ 
ϖολνα, ηα α φελεζστ αρ〈νψοσαββαν ϖ〈λασζτοττα ϖολνα µεγ α σζϖεγ σζερκεσζτ∀ϕε. Μινδεζ νεµ 
ζενει, ηανεµ νψελϖι τερµσζετ! κρδσ, µερτ α ϕ⌠ µαγψαρσ〈γγαλ µεγφορµ〈λτ µονδατ ϕ⌠ 
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κιµονδ〈σ〈τ σεγτηετι ϖαγψ πεδιγ αλκαλµατλαν ταγολ〈σ〈ϖαλ νεηζκεσσ τεηετι. Α ΞςΙΙ. σζ〈ζαδβαν 
ελεϕν α ρετορικα µγ ϖιρ〈γϕ〈βαν ϖολτ, σ αζ ισκολ〈ζοττ σζϖεγεζ∀κ, φορδτ⌠κ κεζε αλ⌠λ α µιντεγψ 
ζενειλεγ ταγολ〈σρα αλκαλµασ µ⌠δον κερλτ κι α µονδανιϖαλ⌠. Νεµ ϖολτ αζονβαν σζ⌠ αρρ⌠λ, αµι α 
βαροκκβαν ϕ〈τσζ⌠δοττ λε, αµικορ α ζενει φορµ〈λ〈σ ϖολτ ρετορικυσ. Α σζερταρτ〈σβελι ζσολτ〈ροζ〈σνακ α 
σζϖεγσζερ!σγ α λνψεγεσ ϖον〈σα, σ εζτ αζ ⌠κορι φιλοζ⌠φι〈νακ α βεσζδ−κζποντσ〈γα ισ 
τ〈µογαττα. 

Ι. 1. 2. Ζσολτ〈ρ, νεκ, διχσρετ 
Γελεϕι Κατονα ελ∀σζαϖα µυτατϕα, ηογψ α λατιν σ µαγψαρ σζ⌠τ κεϖερϖε, εγψµ〈σσαλ 

εγψενρτκ!κντ ηασζν〈λϕα αζ √γρ. Α ποντοσ σ ρενδσζερεζεττ µεγκλνβζτετσ, α σζαβατοσ 
δεφινι〈λ〈σ νλκλι σζ⌠−ηασζν〈λατ ϕελλεµζι α κορτ, σ µγ α κσ∀ββι µαγψαρ〈ζατοκατ ισ. Α Πσαλµυσ 
Ηυνγαριχυσ ηρεσ βεφεϕεζσε:  

Σζεντ ∆〈ϖιδ ρτα α Ζσολτ〈ρκνψϖβεν 
√τϖεντδικ διχσρετβεν� 

Α ρεφορµ〈χι⌠ σζ〈ζαδ〈βαν α Ζσολτ〈ροκ κνψϖε ηασζν〈λατοσ ϖολτ, αζ εγψεσ ζσολτ〈ροκατ αζονβαν 
τββνψιρε λατινυλ νεϖεζτκ µεγ, ϖαγψ µαγψαρυλ διχσρετ, νεκ νϖεν εµλτεττκ. Εζ ισµτλ∀δικ 
πλδ〈υλ α κερετϖερσεκβεν, γψ Σζεγεδι Γεργελψ ζσολτ〈ρπαραφρ〈ζισαιβαν.13 Α σζ⌠ ηασζν〈λατα 
ϖ〈λτοζοττ. Α πσαλµυσ σζ⌠ ηασζν〈λατα φοκοζατοσαν ριτκυλτ α ΞςΙΙΙ. σζ〈ζαδ τ〈ϕ〈τ⌠λ. Α ζσολτ〈ρ σζ⌠ 
ϖισζοντ ελ∀ββ Πσαλτεριυµ ϕελεντσ! ϖολτ ελειντε (α Ξς. σζ〈ζαδ ⌠τα). Αννακ πεδιγ α γραδυ〈λοκβαν 
νινχσ νψοµα, αµι α ΞΙΞ. σζ〈ζαδτ⌠λ α ρεφορµ〈τυσ σζ⌠ηασζν〈λατοτ ϕελλεµζι, τυδνιιλλικ, ηογψ α 
ζσολτ〈ρ σζ⌠ ρµεσ�στρ⌠φικυσ 〈τιρατοτ, τερµσζετεσεν α Σζενχι Μολν〈ρτ, µ〈σοδλαγοσαν α 
ζσολτ〈ρκνψϖετ, σ∀τ αζ εγσζ γψλεκεζετι νεκεσκνψϖετ  ισ ϕελεντι. Α σζ⌠ ϕελεντσε τββρτ!. Εζ 
φελτ〈ρυλ α ζσολτ〈ροκ συµµ〈ιβαν σ φελιραταιβαν. Α ςΒ.−βεν χσακ η〈ροµ φελιρατοτ ταλ〈λυνκ: 
�∆αυιδναχ αζ ΩΡ ⇓ολγ〈ι〈ναχ η〈λ〈 αδο ενεκε, µελλψελ αζ ΩΡναχ ηαλ〈κατ αδοτ αζ ναπον, µελλψεν 
µεγ ⇓αβαδιτοττα οτετ αζ ΩΡ µινδεν ελλεν!εγινεχ κεζεκβολ, εσ αζ Σαυλ κεζεβολ.� (18. ζσολτ〈ρ); 
�∆〈υιδ νεκε, µικορον ελ ϖ〈λτοζταττα αζ ο βεσζδτ Αβιµελεχη ελ∀ττ, κι κι ζε οτετ εσ ελ µενε, 1. 

                                                           
13  
Πλδ〈υλ α Σζεγεδι Γεργελψ 32. σ 38. ζσολτ〈ρα,  
ϖαλαµιντ εγψ νϖτελεν 113. ζσολτ〈ρα  
εζτ α µεγολδ〈στ σζεµλλτετι Ηυσζ〈ρ Γ〈λ ελσ∀ 

νεκεσκνψϖβεν (ΒΗΑ 12): 

Σfεντ ∆αυιδ ιρτα εζτ  Σολταρ κονψϖβεν, 
Ηαρµιντζ ηατοδικ ⇓επ διχζρετβεν, 
Μικορον βυσ ϖαλα αζ ο ⇓ιυβεν 
εζεκετ ενεκλ εγψ ιο κεδυβεν. 
(Ναγψ β〈νατβαν ∆〈ϖιδ µικορ ϖαλα,  

α 38. ζσολτ〈ρ παραφρ〈ζισα) ΡΠΗΑ 1024 
 
Σfεντ ∆αυιδ ιρτα εζτ  Σολταρ κονψϖβεν, 
∆ιχζερετινεχ ηαρµιτζ εγψ ρε⇓βεν 
Κιϖελ βιζτατ〈 λελκτ φλελµβεν 
Μικορ αζ Ι!τεν προβ〈λτα λελκβεν. 
(Β⌠δογ αζ ιλψεν εµβερ εζ ϖιλ〈γον, 
α 32. Ζσολτ〈ρ παραφρ〈ζισα) ΡΠΗΑ 199 

Σfεντ ∆αυιδ ιρια εζτ  Σολταρ κονψϖβεν 
Ενεκνεχ ⇓αζ τιζενηαροµ ρε⇓εβεν, 
Ανψα⇓εντεγψηαζ ενεκλι διχζρετβεν, 
αζ Ι!τεννεχ ο ναγψ διχζερετιβεν. 
(Κερεσζτψνεκ κικ εζ φλδν λακοζτοκ 
α 113 ζσολτ〈ρ παραφρ〈ζισα) ΡΠΗΑ 729 
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Σαµυελ. 21� (34. ζσολτ〈ρ); �∆αυιδ Π!αλµυσα, µικορ ο ηοζζ〈 µεντ ϖολνα Νατηαν Προπητα, µινεχ 
ϖτ〈ννα αζ Βετη!εβα ασζσζοννψαλ ϖτκεζετ ϖολνα.� (51. ζσολτ〈ρ).  Ιττ τεη〈τ αζ νεκ σζ⌠ ϕελεντσε 
�πσαλµυσ�, �ζσολτ〈ρ�. Α πσαλµυσ σζ⌠ εγψβκντ χσακ εββεν α ηαρµαδικνακ ιδζεττ φελιρατβαν 
ολϖασηατ⌠. Μ〈συττ α διχζρετ, νεκ, σολτ〈ρ ταλ〈ληατ⌠. Αζ �Ελσο Σολταρ� σζαϖακ υτ〈ν α Ζσολτ〈ρκνψϖ 
ελσ∀ συµµ〈ϕα γψ κεζδ∀δικ: �Μεγ µονδγψα εζ ελσο διτ!ρετβεν...�  Υγψανιλψεν αζονοστ〈σσαλ 
ϖγζ∀δικ α Ζολτ〈ρκνψϖ: �∆〈υιδ Σολτ〈ριναχ, ϖαγψ Ι!τενι διτ!ρετινεχ ϖγε.� � Α συµµ〈κβαν 
ϖεγψεσεν ταλ〈ληατ⌠ εζ α η〈ροµ κιφεϕεζσ. 

Σολτ〈ρ (��εζ Σολταρβαν...�) σζ⌠ ολϖασηατ⌠ νψολχ ζσολτ〈ρ συµµ〈ϕ〈βαν.14 

∆ιχζρετ (��εζ διχζρετβεν...�) σζ⌠ ολϖασηατ⌠ ηαρµινχητ ζσολτ〈ρ συµµ〈ϕ〈βαν.15 

⊃νεκ σζ⌠ ολϖασηατ⌠ ηυσζοντ ζσολτ〈ρ συµµ〈ϕ〈βαν.16 Α διχσρετ σζ⌠ αζ 57. ζσολτ〈ρ συµµ〈ϕα υτ〈ν 
χσακ εγψσζερ, α 137. ζσολτ〈ρ ελ∀ττ ολϖασηατ⌠ συµµ〈βαν φορδυλ ελ∀. Ελλενβεν αζ νεκ σζ⌠ αζ ελσ∀ 
σζ〈ζ ζσολτ〈ρ ελ βεικτατοττ συµµ〈κβαν χσυπ〈ν ηατσζορ ταλ〈ληατ⌠; α 100. ζσολτ〈ρτ⌠λ κεζδϖε πεδιγ 
(εγψετλεν κιϖτελλελ) χσακ αζ νεκ σζ⌠ ηασζν〈λατοσ. Εζ α σζερκεσζτ∀ι µυνκα ελτρ∀ φ〈ζισαιρα, 
ϖαλαµιντ ϖληετ∀εν α φορρ〈σοκ κλνβζ∀ ϖολτ〈ρα ισ υταλ. Α ΞςΙ�ΞςΙΙ. σζ〈ζαδι ρεφορµ〈τυσ σζ⌠−
ηασζν〈λατβαν α πσαλµυσ, σολτ〈ρ, διχσρετ σ νεκ φελχσερληετ∀, νεµ ηορδοζ σαϕ〈τοσ σ φογαλµιλαγ 
ποντοσαν κρληατ〈ρολτ µ!φαϕι, ταρταλµι ϕελεντστ. Μεγµυτατκοζικ εζ τοϖ〈ββ〈 α ςΒ. αµα σζλ−
ϕεγψζετν, αµελψ α ηβερ σ α λατιν ζσολτ〈ρσζ〈µοζ〈σ ελτρστ µαγψαρ〈ζζα α 10. ζσολτ〈ρ συµµ〈−
ϕ〈βαν.17 Α ςΒ. σ αζ √γρ. τεη〈τ �Ζσολτ〈ρκνψϖ� ϕελεντσβεν α ζσολτ〈ρ σζ⌠τ νεµ ηασζν〈λϕα, ηολοττ εζ 
µ〈ρ αζ 1312 υτ〈νι ιδ∀τ∀λ δοκυµεντ〈λτ.18 Α γραδυ〈λβαν ισ α Πσαλµυσ (Πσαλµι ∆αϖιδισ, Ειυσδεµ 
πσαλµι χοντινυατιο) σζ⌠τ ταλ〈λϕυκ µινδϖγιγ, α ζσολτ〈ρ σ Ζσολτ〈ρκνψϖ σζ⌠τ σεηολ νεµ. Λιτυργικυσ 
σζερκνψϖ ρενδελτετσε µιαττ α νψοµτατοττ (σ α κζιρατοσ) γραδυ〈λ φελιρατοτ σ συµµ〈τ, ϖαλαµιντ 
ϖερσσζ〈µοζ〈στ σεµ ταρταλµαζ. Α ζσολτ〈ρ σζ⌠ ιλψεν µρτκ! µελλ∀ζσε αζρτ τ!νηετ φλ κλνσνεκ, 
µερτ χµλαποκον ισ ολϖασσυκ, β〈ρ αζ εγψκορ σζ⌠ηασζν〈λατ νεµ χσακ α ςΒ.−βαν ϖεγψεσ. Α ϖεγψεσ 
σζ⌠ηασζν〈λατ αζτ〈ν αζτ α γψακορλατοτ ισ φολψτατϕα, αµελψ µ〈ρ α κ⌠δεξεκ κορ〈βαν κιαλακυλτ, ηογψ 
σζ⌠π〈ροκ (εν δια δυων, αµελψ Π〈λ αποστολ λεϖελειβεν ισ γψακορι α ηβερ σζαϖακ 〈τττελεκντ) 

                                                           
14  Εζεκ: 8, 10, 50, 53, 58, 60, 70, 78. 
15  Εζεκ: 1, 5, 9, 10�15, 18�22, 24, 28�30, 32�41, 43, 44, 46�49, 56, 57, 137. 
16  Εζεκ: 18, 34, 51, 52, 54, 55, 100�104, 106, 108, 116, 119, 124, 127�129, 131�133, 135, 139, 147. 
17 �Του〈ββα ιτ αζτ ε⇓εδβε ϖεγψεδ, ηογψ αζ ρεγι Βιβλιαβαν αζ κιλεντζεδιχ Σολτ〈ρ εζ τιζεδιχκελ µινδ εγψβε 

φογλαλτατιχ, εσ αζερτ ϖαγψον αζ εγψενετλεν!γ αζ Σολτ〈ροκναχ ⇓〈µλαλα!〈βαν, µερτ αζ Σιδ⌠χ [= Τεξτυσ 
Μασσορετιχυσ] αζτ κεττ ⇓ακαζτψ〈χ, εσ νεµ εγψ ηανεµ κ#τ διχζρετνεχ µονδγψ〈χ: ∆ε αζ ϖτ〈ν ε!µτ 
µεγ εγψεζνεχ αζ ⇓〈µλ〈λ〈!βαν, ηογψ αζ ∆〈υιδναχ µ〈σ φ#λ ⇓〈ζ Σολτ〈ρα µεγ λγψεν. Μερτ αζ ⇓〈ζ 
νεγψυεν ηατοδικ σ αζ ⇓〈ζ νεγψυεν ηετεδιχ διχζρετ ε!µτ εζ ηελψετ αζ ρεγι Βιβλιαβαν [= α 
ςυλγατ〈βαν] κ#τ φελ ⇓ακαζτατιχ, µελλψεκετ αζ Σιδ⌠χ ϖι⇓ονταγ εγψβε φογλαλναχ.� 

18  ΤΕΣζ αζ �⌠σζϖετσγι ϖαλλ〈σοσ νεκ� , α �η〈ρφασζερ! ηανγσζερ�, σ αζ �εγψη〈ζι νεκ� ϕελεντστ 
αδατολϕα, α �ζσολτ〈ρκνψϖ� ρτελµεζστ Χσοκοναι ιδεϕρε (1795) κελτεζι. Αζ ⊃ρτΣζ �Ιστεντ διχσ∀τ∀ 
ϖαλλ〈σοσ κλτεµνψ �, �ρεφορµ〈τυσ εγψη〈ζι νεκεσκνψϖ� ισ; βιζοννψαλ σαϕτ⌠ηιβα, ηογψ α ΞςΙΙ. 
σζ〈ζαδρα κελτεζι α ρµεσ ϖερσεσ µαγψαρ αδαπτ〈χι⌠τ, µερτ εζ χσακ α Σζενχι Μολν〈ρ 〈τκλτσρε ιγαζ, 
ηισζ αζ 1540 τ〈ϕ〈τ⌠λ κελετκεζεττ ϖαλαµεννψι ζσολτ〈ρπαραφρ〈ζισ ισ ρµεσ σ στρ⌠φ〈σ 〈τκλτσ. ς. 
Ηεξενδορφ 1956: 288�303; Ηεξενδορφ 1963: πασσιµ; Φεκετε 2002δ: πασσιµ. 
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ρζκελτετνεκ εγψετλεν φογαλµατ: νεκ σ διχσρετ = ζσολτ〈ρ. Α διχσρετ αζονβαν µαγ〈τ αζ 
νεκλσεκετ, αζ νεκεσ σζερταρτ〈σ εγσζτ ισ ϕελεντι (πλδ〈υλ Ηυσζ〈ρ Γ〈λ γραδυ〈λκιαδ〈σ〈βαν).19   

Ηελται Γ〈σπ〈ρ χµλαπϕα γψ φογαλµαζ: �Σολταρ, αζ αζ Σζεντ ∆αϖιδναχ, εσ εγψεβ Προπηετ〈κναχ 
Π!αλµυ!ιναχ, αϖαγψ Ι!τενι διχηιρετεκνεχ κονψϖε: Σζπ Συµ〈τσκαικαλ εσ ρουιδεδεν ϖαλο αερτελµοχ−
κελ. Μαγψαρ Νψελυεν� (Κολοζσϖ〈ρ, 1560).20 Α κτετεν βελλ ισ ηασζν〈λϕα  α ζσολτ〈ρ σζ⌠τ, γψ 
πλδ〈υλ: �Α Σολταρναχ ηαρµαδιχ ρε!ζε.� (142

β

) Μγισ πσαλµυσνακ µονδ µινδεν εγψεσ ζσολτ〈ρτ, σ 
α συµµ〈κβαν ισ εζτ α σζ⌠τ ηασζν〈λϕα, πλδ〈υλ α 73. φελεττ: �Ε Π!αλµυ!ναχ εγψ ερτελµε ϖαγψον αζ 
37. Π!αλµυ!!αλ�� Α φελιρατοκβαν ελ∀φορδυλ α πσαλµυσ µελλεττ αζ νεκ ισ, µιντ αζ 55. ζσολτ〈ρ ελ∀ττ: 
�∆αυιδναχ τανιτο νεκε��; ϖαγψ α 92. ελ∀ττ: �Ενεκεσ Π!αλµυσ, Σζοµβατρα ϖαλο.� (Α συµµ〈κ 
κρδσϖελ αλ〈ββ κλν ρσζφεϕεζετ φογλαλκοζικ.) Βενχδι Σζκελψ Ιστϖ〈ν τερµινολογι〈ϕα νµιλεγ 
ελτρ∀, αζ ∀ κιαδ〈σ〈νακ χµε: Σολταρ Κο∃υ (Κρακκ⌠ 1548).21;   ελλενβεν ∀ ισ εγψικ σζ⌠τ α µ〈σικκαλ 
µαγψαρ〈ζζα α ταρταλοµϕεγψζκ υτ〈ν: �Σολταρ αζ αζ διχζιρετνεχ κο∃ϖε� (Α1α) Ν〈λα µγ µεγϖαν α  
ζσολτ〈ρ �ζσολτ〈ρκνψϖ, Πσαλτεριυµ� ρτελµε, αµιντ εζτ αζ αϕ〈νλ〈σ υτ〈ν ισ γψ ολϖασσυκ: �Εζ 
Σολταρναχ [Ζσολτ〈ρκνψϖνεκ] ϖτανα νεηεζ ηελλεκετ ρυιδ βε⇓εδδελ µεγ µαγ〈ραζταµ, κιρε τιγεδετ 
Πσαλµοσονκιντ ρεα ϖι⇓εν, εσ ιγαζγατ, αζ µαργον κιυυλ ιεγεζτεττ ηασονλατοσ κοτα�� (ς4α). ∆ε ∀ ισ 
α πσαλµοσ σζ⌠τ ηασζν〈λϕα µινδϖγιγ α ζσολτ〈ροκ φελιρατ〈βαν. ⊆γψ α Ζσολτ〈ρκνψϖ βεφεϕεζσλ: �Εζ 
α ϖιγηε α Π!αλµο!οκναχ.� (ς

4α

). Α ζσολτ〈ροκ ρτελµεζσρε σσζεγζ∀ φορµυλ〈τ, 〈γαζτατ〈στ ισ κζλ 
(3α): �Αζ εγσζ Σολταρναχ σοµµαια� χµιρατταλ:  

Μινδεν Π!αλµοσ αυαγ������� 

 Προφεταλ. 
Τανιτ. 
Κονορογ 
ςιγα⇓ταλ. 
Ηαλατ αδ. 

Ηυσζ〈ρ Γ〈λ ισ α πσαλµυσ σζ⌠τ ηασζν〈λϕα αζ εγψεσ ζσολτ〈ροκ φελεττ, σ α λιτυργικυσ ταν〈χσοκ µεγ−
φογαλµαζ〈σα κζβεν ισ. Πλδ〈υλ: �Μικορον κεδιγ αζ Αντιπηονα ϖτ〈ν κτ αυαγψ ηαροµ Π!αλµυ!τ 
χζενδε⇓ εσ λα!!υ ενεκλε!!ελ ελ µονδναχ [αζαζ ρεχιτ〈λνακ] [�] Α φελλψλ ελ µονδοτ Π!αλµυσ 
ϖταν�� (ΒΗΑ 13. 5α)  �Μικορ α Π!αλµυ!οκατ ελ ϖεγεζιχ.� (ΒΗΑ 13. 12α) �Α Π!αλµυ!οχ ελοττ ϖαλο 
Αντιπηονα.� (ΒΗΑ 13. 251α) Α διχσρετ σζ⌠τ 〈λταλ〈βαν �σζερταρτ〈σ� (ιστενδιχσρετ ϖαγψ ιστεν−
τισζτελετ) ρτελεµβεν ηασζν〈λϕα, αζ νεκ σζ⌠τ πεδιγ νεµ τεκιντι α πσαλµυσσαλ εγψενρανγ µ!φαϕι 
µεγϕελλσνεκ. 1561−βεν σεµ κλνβζτετ πρ⌠ζαζσολτ〈ρ σ ρµεσ�στρ⌠φικυσ αδαπτ〈χι⌠ κζττ 
Ηυσζ〈ρ Γ〈λ, σ 1574−βεν σεµ. Α λιτυργια σζεµποντϕ〈β⌠λ µιντεγψ αζονοστϕα ε κτ µ!φαϕτ. Ερρε αζ 
µυτατ, ηογψ α παραφρ〈ζισοκ φλττ ισ κζλι α λατιν ινχιπιτετ, µγηοζζ〈 τββ αλκαλοµµαλ α ςυλγατα 
σζ〈µοζ〈σα σζεριντ, σ εζτ µεγισµτλι 1574−βεν ισ. Εζ αζ ελϕ〈ρ〈σ σσζεχσενγ αζζαλ, ηογψ α γψλε−
κεζετ νεκλσε νεµ παραλιτυργικυσ α προτεστ〈νσ φελφογ〈σβαν σ γψακορλατβαν. Αζ εγψεσ ζσολτ〈ροκ 
φελεττ α σορσζ〈µηοζ α Π!αλµυσ σζ⌠ καπχσολ⌠δικ. Εγψζβεν, µιντηα χσακ πρ⌠ζαζσολτ〈ρ ϖολνα, Ηυσζ〈ρ 

                                                           
19  Αζ λ∀φεϕβεν: ⊃ΝΕΚΛ⊃ΣΕΧ; αζ νννεπεκ φελιρατ〈βαν υγψανακκορ ισµτελτεν: ∆ΙΧΖΕΡΕΤΕΧ (Κοµγρ. 

πλδ〈υλ 5α, 15α, 23α, 152α, 159α, στβ.) 
20   ⁄ΡΜΝψ 162 
21  ⁄ΡΜΝψ 74 
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Γ〈λ µγ φελιρατοτ ισ κζλ. Εζ α [Σζεγεδι] Λαϕοσ 51 (50). ζσολτ〈ρρα ροττ παραφρ〈ζισα: Λγψ ιργαλµασ 
∨ρ Ιστεν µι νκνκ� �Αζον ΛΙ. Π!αλµϖσ, Μελλψβεν ∆αυιδ, µινεχ υταννα ϖτκεζετ ϖολνα, αζ 
Ιστεντ⌠λ βνενεχ βοχζαναττψατ κρι, 2.Ρεγ. 11 [ρεχτε: 2Σ〈µ 12].� Ελ∀ββ κτ µ〈σικ παραφρ〈ζισ 
κϖετκεζεττ, αζ ελσ∀ φλττ ϖαν αζ ινχιπιτ: Μισερερε µει ∆ευσ σεχυνδυµ µαγναµ µισεριχορδιαµ 
τυαµ.  

�Α Πσαλµυσοκβολ ϖαλο Ιστενι ∆ιχζερετεχ� � εζ εννεκ α παραφρ〈ζισοκατ εγψβεγψ!ϕτ∀ νεκ−
χσοπορτνακ αζ ελνεϖεζσε. Εζ α γψλεκεζετι νεκεσκνψϖεκβεν 1560−τ⌠λ 1806−ιγ 〈λλανδ⌠ µαραδτ. 
Εµε νεκχσοπορτ ϖγν, ακ〈ρ α ςΒ. α Ζσολτ〈ρκνψϖ ϖγν, εζ αζ εξπλιχιτ ολϖασηατ⌠: �Α� 
Πσαλµϖσοκβ⌠λ ϖαλο Ιστενι διχζερετεκνεχ ϖεγε ϖαγψον� (Ζ

6β
). Αζ αζονοστ〈σ µρχϕλ κν〈λκοζικ 

Σζκη〈ροσι Ηορϖ〈τη Ανδρ〈σ Μινδ εζ ϖιλ〈γνακ µ εσζε ϖεσζεττ� κεζδετ! τϖενεγψ στρ⌠φ〈σ νεκε 
(ΡΠΗΑ 948), εζτ ελ∀σζρ σζιντν Ηυσζ〈ρ Γ〈λ αδτα κζρε 1560/1561−βεν. Α ηρελ∀ νεκεκ µ⌠δϕ〈ν 
κτ βεϖεζετ∀ στρ⌠φ〈ϕα υταλ τββεκ κζττ α Ζσολτ〈ροκ κνψϖε 2. ρσζρε. Α κερετϖερσ Τ〈λψ〈τ, 1549−
ετ ισ µεγνεϖεζι, µεγ Καϕαφ〈στ α Κρισζτυσ λδζ∀ϕτ, σ αζ αγγ Σιµεον ϕελτ ισ βελεσζϖι α 
ζσολτ〈ρβα, αµελψνεκ σζϖεγε γψ νεµ χσυπ〈ν κρισζτιανιζ〈λ⌠, ηανεµ ηυνγαριζ〈λ⌠ ϖ〈λτοζατ, σ ιλψεν 
σοροκ κϖετικ εγψµ〈στ:  

Σιον ηεγψε αζ Κερε⇓τψ#ν!#γ� 
∆ε Λυτηερ Μ〈ρτον κ〈ρτ τ⌠ν Παπ〈ναχ�  
ς〈ραδ ναγψ κ〈ρτ τε⇓⇓ µινδ εζ ορ⇓〈γναχ � 
Σζεντ Λ〈⇓λ⌠ φειτ τι ιµ〈δγψ〈τοχ �   

Τεη〈τ Μαγψαρορσζ〈γ τρτνελµε ϖαλαµιντ α ναπι τρτνσεκ σζεριντ ακτυαλιζ〈λτ σ αππλικ〈λτ 
ϖερσεσ πρδικ〈λ〈σ ϖιηαρζ⌠ ρσζλετει πλνεκ ταντ⌠ νεκκ. Εννεκ ελλενρε µοττ⌠ γψαν〈ντ οττ ϖαν 
φλττε αζ ινχιπιτ: Θυαρε φρεµυερυντ γεντεσ�Ηυσζ〈ρ Γ〈λνακ α 96. ζσολτ〈ρ ελ ρτ λιτυργικυσ 
µεγϕεγψζσε µ〈σ ολδαλρ⌠λ, δε σζιντν α κρισζτιανιζ〈λ⌠ ρτελµεζσ φελ∀λ ϖιλ〈γτϕα µεγ εζτ αζ 
αζονοστ〈στ: �Ηα κεδιγ τβ Π!αλµυ!οκατ ακαρ ϖαλακι αζζαλ εγψετεµβεν µονδανι [τ.ι. αζ ππεν 
κζλτ 96. ζσολτ〈ρραλ], αζον Π!αλµυσ ϖταν α µελλψ Π!αλµυσ κυετκεζιχ, αζτ κελλψ µονδανι. Μερτ 
εζεχ εγψ µα!�ϖταν µινδ α Χηρι!τυ!ναχ ελ ιυε!#ρλ εσ αζ  ορ⇓αγλα!αρολ ϖαλοχ� (142α) Εγψ 
κορυνκβελι, τεκιντλψεσ σζερκεσζτ∀κ σ εγψ ρανγοσ τ〈ρσασ〈γ, α Φδρατιον Μυσιθυε ετ Χηαντ δε λα 
Ρφορµε (Παρισ) ζσολτ〈ρκιαδ〈σα υγψανεζτ α µεγολδ〈στ ϖ〈λασζτοττα. ςαλαµεννψι ηυγενοττα (γενφι) 
ζσολτ〈ρ φλττ οττ λ〈τηατ⌠ α ςυλγαταβελι ζσολτ〈ρ λατιν ινχιπιτϕε.22 

Σζενχι Μολν〈ρ Αλβερτ σζ⌠τ〈ρ〈νακ νρνβεργι κιαδ〈σα (1604)23 ισ αζτ µυτατϕα, ηογψ α φντεββι 
αζονοστ〈σ νεµ ϖολτ µινδενκι σζ〈µ〈ρα 〈λταλ〈νοσαν µεγσζοκοττ. Ν〈λα α Π!〈λµυσ Σολταρ, Ενεχ. 
Π!〈λµα Σ⌠λτ〈ρ νεχ, Π!〈λτεσ ⊃νεκλο, Π!αλλο Ενεκλεχ αζονοστ〈σ ταλ〈ληατ⌠; αζαζ νεµ αζονοστϕα α 
�διχσρετ� σζ⌠ϖαλ. Σζ⌠τ〈ροζζα α ηανγσζερεσ νεκλσ ϕελεντστ ισ α ζσολτ〈ρνακ, ιλλετϖε α σαϕ〈τοσ 
ηανγ−σζερνεϖετ: Π!αλλοχιτηαρι!ταε Λαντ εσ Ηεγεδο µελλετ ενεκλοχ, Π!αλτριυµ Τιζηυρο νεγψ⇓εγ 
Ηανγιχζαλο ⇓ερ⇓αµ ϖολτ.Ιτεµ, αζ Σζεντ ∆αϖιδ Σολταρ κονψϖε. (Γγ

1α

) Αζ ⊃νεκ Χαντιχυµ, Χαντυσ, 
Ηψµνυσ, Χαντιο. Ιγει αλακϕα ⊃νεκλεχ Χανο, Π!αλλο, Μοδυλορ; ⊃νεκελδεγελεχ Χαντιλλο, Χαντιτο. 

                                                           
22 Λε Πσαυτιερ Φραναισ. Λεσ 150 Πσαυµεσ ϖερσιφισ εν φραναισ χοντεµποραιν. Μλοδιεσ οριγιναλεσ δυ 

ΞςΙε σιχλε ηαρµονισεσ ◊ θυατρε ϖοιξ. (Λψον), 1995, Ρϖειλ Πυβλιχατιονσ. 
23 ⁄ΡΜΝψ 919 ΒΗΑ 27 
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⊃νεκλε!βεν ⇓αυαµατ χιφραζοµ ρε⇓κεττετεµ, ςιβρα!!ο,ασ. Α Σ⌠λτ〈ρ Π!αλµυσ, Σ⌠λτ〈ρ κονψϖε Σζ: 
∆αϖιδναχ, Π!αλτεριυµ, Σ⌠λτ〈ρ νεκλ⌠ Π!αλµι!τα. Α ∆ιχζρετ Λαυσ, Χολλαυδατιο, Ηψµνυσ. ∆ε ιττ 
νεµ σζερεπελ α πσαλµυσ ϖαγψ ζσολτ〈ρ. 

Σζατηµ〈ρνµετηι Μιη〈λψ κνψϖνεκ χµλαπϕα µγ α ΞςΙΙ. σζ〈ζαδ υτολσ⌠ νεγψεδβεν ισ ∀ρζι α 
κτ ελνεϖεζσ εγψµ〈σσαλ ϖαλ⌠ µαγψαρ〈ζατ〈τ: �Σζ. ∆〈ϖιδ Πσαλτεριυµα; Αϖαγψ Α� ΧΛ. Σ⌠λτ〈ροκνακ    
ροϖιδ ελ�ο!ζτ〈σα��24 Ελλενβεν α Τ⌠φευσ Μιη〈λψ υγψανακκορ κσζλτ µυνκ〈ϕα 1683�βαν 
µινδϖγιγ ηασζν〈λϕα α ζσολτ〈ρ σζ⌠τ. Χµε σζεριντ: �Α� Σζεντ Σολταροκ Ρε!ολυτιοϕα, Εσ αζοκνακ αζ 
Ερδελψι Φεϕεδελµι Εϖανγελιχα Ρεφορµατα, υδϖαρι !ζεντ εχχλεσιαρα, λελεκ εσ ιγα!!αγ !ζεριντ ϖαλο 

!ζαβα!α� � ϖολτακππεν 1679�1682. κζττ ελµονδοττ πρδικ〈χι⌠κ σοροζατα.25 Α κιαδ⌠κ 
αϕ〈νλ〈συκβαν µιντεγψ ϖισσζηανγοζζ〈κ Σζκελψ Ιστϖ〈ντ: �α λλεκνεκ µινδενφελε αλκαλµατο!!〈γιρα, 
µινδεν ρενδεκρε σ� µινδ αζ Εχχλ!ι〈νακ�ισ µινδεν 〈λλαποτιρα, ηολ ιν!τρυχτιο, ηολ ϖιγα!ζταλ〈σ, ηολ 
φεδδσ, ηολ Προπητ〈λ〈σ !ζερντ κι�τερϕεδνεκ α� !ζεντ Σολτ〈ροκ� (ΡΜΚ Ι. 1302 (α)3α). Α κτετβεν, 
µαγψαρ〈ζατ σ ρτελµεζσ κζβεν, µινδϖγιγ α σολταρ σζ⌠τ ηασζν〈λϕα, τεη〈τ ν〈λα νεµ α διχσρετ 
ϖαγψ νεκ αζ 〈λταλ〈νοσ τερµινολ⌠για. Μ〈σοκν〈λ ισ εζτ ολϖασσυκ α ΞςΙΙ. σζ〈ζαδ ϖγν. Ν⌠γρ〈δι 
Μ〈τψ〈σ �τϖεν−εδγψεδικ Σολτ〈ρτ� µονδ α Ηιλδερσαµ λεφορδτοττ µυνκ〈ϕ〈νακ χµλαπϕ〈ν. ∆εβρεχενι 
Εµβερ Π〈λ µυνκ〈ϕ〈βαν �α� Σζ. ∆〈ϖιδ Προφετα ΞΞΙΞ. Σολταρα εγ!ζ!ζεν µεγ µαγψαρ〈ζτατικ�. 
Β〈νδι Παπ Σ〈µυελ �Φρ〈νεκρ〈βαν Γψ!ελααρ ϑ〈νοσ αλταλ νψοµτατϕα κι ρϖιδ µαγψαρ〈ζατ〈τ �α� 
ΛΞςΙΙΙ. Σολτ〈ρρα. Μελλψετ τττ,  Φελσγε ϕο ϖολταβολ µιδν τυδοµ〈νψ〈νακ ρενδεσ υττψατ νψοµν〈, 
α Βελγιοµι Ηρεσ Αχαδµι〈κβαν.� Π〈παι Π〈ριζ Ιµρε Κεσκενψ ∨τ χµ! µυνκ〈ϕα µελλ τ〈ρστϖα 
µαραδτακ ρ〈νκ α �Σζεντ ∆〈ϖιδνακ Ητ Ποενιτεντια−ταρτ⌠ Σολταρι�, Π〈ριζ Π〈παι Φερενχ µεγ �Σζ〈ζ−
√τϖεν Κνψρ−γσεκβε. Α� Σ⌠λτ〈ροκνακ ρενδιτ µεγ−ταρτϖ〈ν� φογλαλϕα µαγψαρ〈ζατ〈τ.  

Φελτ!ν∀ α σζ⌠ηασζν〈λατ α ΞςΙΙ. σζ〈ζαδ ϖγν Τ⌠τφαλυσι κιαδ〈σ〈βαν, αµελψ α Σζατηµ〈νµετηι 
κνψϖϖελ εγψ ιδ∀βεν κσζλτ. Ακ〈ρ α ς〈ρΒ.−βαν, µ〈ρ µινδεν εγψεσ ζσολτ〈ρνακ ϖαν Τ⌠τφαλυσιν〈λ 
ισ φελιρατα. Συµµα ηελψεττ εγψµονδατοσ (Τρεµελλιυσηοζ ηασονλ⌠) χµφλτ (αργυµεντυµοτ) 
κζλ. ςαλαµεννψι σορσζ〈µ υτ〈ν υτ〈ν α Σολταρ σζ⌠ ολϖασηατ⌠, τεη〈τ νεµ χσακ α Σ⌠λτ〈ροκ Κνψϖε 
λ∀φεϕβελι ελνεϖεζσβεν. Α βεϖεζετ∀τ γψ κεζδι: �Α� Σολταροκ Κνψϖε. Μελλψβεν λελκι Ενεκεκ σ 
⇓εντ διτσρετεκ ϖαγψνακ�� (571). Α ζσολτ〈ρ σζ⌠ µαι ρτελµ! ηασζν〈λατα, σ α πσαλµυσ σζ⌠ 
µελλ∀ζσε, µαϕδ χσακ κρλβελλ α ΞςΙΙΙ. σζ〈ζαδβαν ϖ〈λτ ιγαζ〈ν 〈λταλ〈νοσσ〈. Βοδ Πτερ µ〈ρ νεµ 
ισ εµλτι α πσαλµυσ σζ⌠τ, µικορ γψ ρ: �∆〈ϖιδ µιντ !ζιντν !ζολγ〈λατρα α� Παποκατ γψ αζ 
⊃νεκλ!ρε�ισ ελ�ρενδελτε α� Μυ!ικ〈!οκατ ΞΞΙς. Ρενδρε: α� κικνεκ ελεϕεκβε�ϖ⌠λτ αδϖα κτ!γ 
κιϖ!λ, µιτσοδα ⊃νεκεκετ µικορ σ µιµ⌠δον νεκελννεκ�ελ αζ ℑλδοζατνακ ιδεϕν. ΙΚρ⌠ν ΞΞς. 
Νη. ΞΙΙ. 36,35,46. ∆ε α� Βαβιλονιυ!οκ 〈λταλ ελ�πυ!ζττατϖ〈ν ϑρυ�!〈λεµ, α� κι�!ζαβαδλ〈σ υτ〈ν αζ 
⊃νεκεκετ�ισ, µιντ εγψεβεκετ, µ〈σ Ι!τεν�φλο Εµβερεκκελ Εσδρ〈σ !ζεδτε�ρενδβε: αζ αλαττ πεδιγ 
τοββ �Σ⌠λτ〈ροκ�ισ ραττακ, µερτ α� ΛΞΞΙΞ. ΧΞΞςΙ. σ ΧΞΞΞςΙΙ�δικ �Σ⌠λτ〈ροκατ !ενκι νεµ 
ταγαδηατϕα, ηογψ νεµ α φογ!〈γ υτ〈ν ραττακ ϖ⌠λνα; Εσδρ〈σ ηαγψτα πεδιγ ιλλψ ρενδβεν. [�] α� 
�Σ⌠λτ〈ροκβαν µ〈!οκ νεµ γψονψορκοδνεκ, ηανεµ α νψοµορ!〈γοκβαν φοργοττ Ι!τεν�φλο Εµβερεκ, 

                                                           
24  Λ∀χσε, 1685, Βρεωερ. ΡΜΚ Ι. 1341 
25 ∨ϕαββαν α πυριτ〈ν ιροδαλοµηοζ ισ καπχσολϕα σ ϕελλεγζετεσ µ!φαϕκντ εµλτι α ΞςΙΙ. σζ〈ζαδ ϖγν 

κελετκεζεττ ζσολτ〈ρπρδικ〈χι⌠κατ Χσορβα 2001: 588  
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α�κικ πεν α� µαγοκ Λελκεκ� βαϕ〈τ �σ ορϖο!λ〈!〈τ λ〈τηατϕ〈κ εζεκβεν. Ιννεν !οκ !ζπ νεϖεζετεκκελ 
ιλλετκ εζτ ελειτολ�φογϖα. Μελ〈νκτον µονδοττα: Ε� ςιλ〈γον λεγγψονψορ!σγεσεββ Ιρ〈!νακ. Λυτηερ: 
Κισ Βιβλι〈νακ. Αυγυ!τινυσ: Γψερµεκεκ. Γψ〈µολοκνακ, Ιφϕακ� κε!σγεκνεκ, √ρεγεκ� 
ϖγα!ζταλ〈!οκνακ, αζ εγ!ζ Σζεντ  Ιρ〈σ !υµµ〈ϕ〈νακ. Ατηανα!ιυσ: Παραδιτσοµνακ, µελψ µινδεν�φλε 
φ〈κκαλ β�ϖαγψον λτετϖε, αζ ηολοττ νεκελδεγελϖν, κι�κι α µαγα φ〈ϕ〈ρα ταλ〈λ.�26 Α ΞςΙΙΙ. σζ〈ζαδ 
ϖγν α Βοροσ Ιστϖ〈ν υβι σχριπτυµ εστ τιπυσ ⌠σζϖετσγι σζ⌠µυτατ⌠ϕα27 µγ νεµ ταρταλµαζ 
ζσολτ〈ρ χµσζ⌠τ; αζ νεκετ ισ αζ νεκλσ/ νεκλεκ σζ⌠βοκορβαν τ〈ργψαλϕα; σ α διχσρετ σζ⌠ρα ισ 
ηασονλ⌠ χµσζ⌠ αλαττ κζλ νη〈νψ ϖ〈λογατοττ πλδ〈τ. Α ηαγψοµ〈νψοσ ρεφορµ〈τυσ φορδτ〈σ, τεη〈τ α 
Τ⌠τφαλυσι φλε (σ α Βασελι Βιβλια ϕαϖτοττ) βιβλιαι σζϖεγ 1908−ασ ρεϖζι⌠ϕα, σζιντν χσακ α 
ζσολτ〈ροκ χµιρατ〈βαν, σ νη〈νψ ϕσζϖετσγι ηελψεν ισµερι α ζσολτ〈ρκνψϖ σ α ζσολτ〈ρ σζ⌠τ. 
Γελεϕι Κατονα µγ γψ ιδζτε, ηογψ πσαλµυσ, λελκι νεκ στβ. Α Ρεϖ1908 ⌠τα µαι ναπιγ ηασζν〈λτ 
ηαγψοµ〈νψοσ ϖ〈λτοζατ: �Βεσζλγετϖν εγψµ〈σ κζττ ζσολτ〈ροκβαν σ διχσρετεκβεν σ λελκι 
νεκεκβεν�(Εφ 5,19) Ιττ, σ µ〈συττ ισ α ς〈ραδι Βιβλια µεγ Τ⌠τφαλυσι σζ⌠ σζεριντ κϖετι αςΒ.−τ: 
�Σζ⌠λυ〈ν τι µαγατοχ κζτ νεκλ!εχ σ Ι!τενι διτ!ρετεχ 〈λταλ, σ λελκι νεκεχ 〈λταλ�� Αζ 1948 ⌠τα 
ηασζν〈λατοσ (Χσοµασζ Τ⌠τη Κ〈λµ〈ν σζερκεσζτεττε) νεκεσκνψϖ κλασσζικυσ µοττ⌠ϕα: �ταντϖ〈ν σ 
ιντϖν εγψ−µ〈στ ζσολτ〈ροκκαλ, διχσρετεκκελ, λελκι νεκεκκελ�� (Κολ 3,16) α ςΒ., α ς〈ραΒ. σ 
Τ⌠τφαλυσι σζεριντ γψ ηανγζοττ: �Π!αλµυ!οχκαλ, διτσρετεκκελ σ λελκι νεκεκεκκελ�� Υγψανγψ 
εγψ µ〈σικ λοχυσ χλασσιχυσ: �Μικορ εγψεβεγψλτκ, µινδενικτεκνεκ ϖαν ζσολτ〈ρα, ταντ〈σα�� 
(1Κορ 14,26) � κορ〈ββαν µινδιγ γψ ϖολτ ισµερετεσ: �νµελψεκνεχ διτσρετρε ϖαλ⌠ νεκε 
ϖαγψον�� 

Α Ζσολτ〈ροκ κνψϖε σζερκεζετ µγ νη〈νψσζορ αζ ∨ϕσζϖετσγβεν ισ φλβυκκαν. Κτσζερ α 
Λυκ〈χσ εϖανγλιυµ〈βαν, εγψσζερ αζ Αποστολοκ χσελεκεδετειρ∀λ ροττ κνψϖβεν. Α 110. ζσολτ〈ρρα 
υταλ〈σ α Ρεϖ1908 σζεριντ: �Ηολοττ µαγα ∆〈ϖιδ µονδϕα α ζσολτ〈ροκ κνψϖβεν (Λκ 20,42) � 
Τ⌠τφαλυσιϖαλ βεζ〈ρ⌠λαγ: �α� Σ⌠λτ〈ροκνακ κνψϖβεν��; ιλλετϖε �µεγιραττακ α Μ⌠ζεσ τρϖνψβεν, 
α πρ⌠φτ〈κν〈λ σ α ζσολτ〈ροκβαν� (Λκ 24,44) Τ⌠τφαλυσιν〈λ �Σ⌠λτ〈ροκβαν.� Αζ ∨ϕσζϖετσγβεν α 68. 
ζσολτ〈ρτ ιδζϖε: �Μερτ µεγ ϖαν ρϖα α Ζσολτ〈ροκ κνψϖβεν� (ΑπΧσ 1,20) Τ⌠τφαλυσιν〈λ ισ 
�Σ⌠λτ〈ροκ Κνψϖβεν.� Α ςΒ., α ς〈ρΒ. σ Τ⌠τφαλυσι κιαδ〈σ〈βαν µεγϖαν εγψ ηελψεν α ζσολτ〈ρ σζ⌠: 
�Μιντ α� µ〈σοδικ Σ⌠λτ〈ρβανισ µεγ ϖαγψον ρϖα�� (ΑπΧσ 13,33) � �µιντ α µ〈σοδικ ζσολτ〈ρβαν ισ 
µεγ ϖαν ρϖα� (Ρεϖ1908). Α τερµινολογια σζαβϖ〈νψοστ〈σα σ διφφερενχι〈λ〈σα ελµαραδτ. Εζ α 
ζσολτ〈ροκ ηασζν〈λατ〈νακ λιτυργικυσ φελφογ〈σ〈ηοζ ισ καπχσολ⌠δικ. Α σζ⌠ϕελεντσεκ εγψµ〈σβα 
φον⌠δ〈σα, α ϕελεντσµεζ∀κ κλχσνσ 〈τφεδσε τκρζ∀δικ α γψακραν π〈ρβαν ηασζν〈λτ νεκ σ 
διχσρετ, διχσρετ ϖαγψ ζσολτ〈ρ µεγνεϖεζσβεν. Α ςΒ. σ αζ √γρ. φελφογ〈σα µινδεζζελ εγψττ 
µγισ ϖζϖ〈λασζτ⌠. Αζ √γρ. ελ∀σζαϖα σζεριντ Γελεϕι Κατονα νεµ αζονοστϕα α πρ⌠ζαζσολτ〈ρτ σ α 
παραφρ〈ζιστ, α �κρλϕ〈ρ⌠ βεσζδδελ� φορδτοττ ζσολτ〈ρτ α κανχιον〈λβα ϖαλ⌠νακ τεκιντι, α γραδυ〈λβα 
νεµ (µιντ Ηυσζ〈ρ Γ〈λ  τεσζι). Α φιλολογιαι η!σγ αζονβαν αζ √γρ.−β⌠λ µγ νεµ ζ〈ρτα κι αζοκατ α 
λιτυργικυσ σζεµποντβ⌠λ φοντοσ σ µεγσζοκοττ φορδυλατοκατ, αµελψεκ αζ ⌠προτεστ〈νσ γραδυ〈λοκ κορα 
σ α Τ⌠τφαλυσι κιαδ〈σα κζττι ιδ∀βεν τερµσζετεσεκ ϖολτακ. Εζεκνεκ (ϖερσελσκ εσετλεν σ 

                                                           
26  Α� Σζεντ Βιβλι〈νακ ηιστορι〈ϕα� Σζεβενβεν, 1748. 39−40. 
27  Αζ  Τεσταµεντοµρα µυτατ⌠ τ〈βλα� Ποσονψβαν, Λανδερερ νψ. 1786.  
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νψελϖεζετκ ζορδον ϖολτ β〈ρ) µιντεγψ βιβλιαπ⌠τλ⌠ σ ϖερσεσ πρδικ〈χι⌠ σζερεπε αζ λετσζερ!, σ 
µινδµ〈ιγ µεγβεχσλτ νψελϖι σ στλυσβελι σζιντ φορµ〈λ⌠δ〈σ〈νακ ϖολτ α µελεγ〈γψα � αµιντ ερρε 
µ〈ρ Βοροσ Αλ〈ν ρ〈µυτατοττ.28 Α κσ∀ββι σ µαι µεγσζοκ〈σ σζεριντ µινδεζεκ α µεγνεϖεζσεκ, 
τεη〈τ α διχσρετ, νεκ ϖαγψ ζσολτ〈ρ ισ,  ελσ∀σορβαν ϖερσεσ µ!φαϕτ συγαλλανακ. Ερρε α προτεστ〈νσ 
γψλεκεζετι νεκεσκνψϖεκ (χανχιοναλεκ) σζ⌠ηασζν〈λατα σζ〈ζαδοκον 〈τ σοκ πλδ〈τ κν〈λ. 
ℑλταλ〈βαν γψ τεκιντι αζ ιροδαλµι σ α κζνψελϖ µα ισ ε σζαϖακ ϕελεντστ, κλνσκππεν πεδιγ α 
ρεφορµ〈τυσ εγψη〈ζι σζ⌠ηασζν〈λατβαν σ α τεολ⌠γιαι σζακκνψϖεκβεν ϖ〈λτ 〈λταλ〈νοσσ〈, νηολ 
χσακνεµ κιζ〈ρ⌠λαγοσσ〈. Αζ εµλτεττ ⌠προτεστ〈νσ µυνκ〈κ αζονβαν µινδη〈ροµ φορδυλατοτ ϖαγψ 
µ!σζ⌠τ πρ⌠ζαζσολτ〈ρρα, αζ ευρ⌠παιτ⌠λ τελϕεσεν ελτρ∀ κλτ∀ι εσζκζκετ ηασζν〈λ⌠ ηβερ βιβλιαι 
ιµ〈δσ〈γοκ γψ!ϕτεµνψρε, εζεκ µαγψαρτ〈σ〈ρα, ϖαλαµιντ αζ εληανγζ〈σ〈ρα ρτικ.  
Ι.1.3. Ναποντα ητσζερ? 

Α ζσολτ〈ροζ〈σ ηαγψοµ〈νψοσ ρενδϕε α ρεφορµ〈χι⌠ κορ〈βαν µ〈ρ εγψ ϖεζρεδνλ ηοσσζαββ 〈λλανδ⌠ 
γψακορλατρα αλαπυλτ. Μελιυσ ϑυη〈σζ Πτερ σ κορτ〈ρσαι εζτ νεµ φογαδηαττ〈κ ελ ρεφορµ〈λτ γψλεκεζετι 
λετρεδκντ. Σζερζετεσεκ ναπιρενδϕνεκ ϖολτ σζαβ〈λψ α 119 (118) ζσολτ〈ρ κτ ϖερσε α ναππαλι 
ιµα⌠ρ〈κρα: �Μινδεν ναπον ητσζερ διχσρλεκ τγεδετ: Α� τε ιγαζσ〈γοδνακ ιτλετιρτ�  (164); 
ιλλετϖε α ϖιρρασζτ⌠, ολϖασµ〈νψοσ ιµα⌠ρ〈ρα ϖονατκοζ⌠αν: �⊃ϕφλκορ φελ κελεκ ηογψ τγεδετ 
τισζτελϕελεκ : Αζ τε ιγαζσ〈γοδνακ ιτλετιρτ�  (62).29 Σζεντ Βενεδεκ (� 547) α βενχσ ρενδ αλαπτ⌠ϕα 
εζεκηεζ α ζσολτ〈ρϖερσεκηεζ φ!ζτε Ρεγυλ〈ϕ〈τ.30 Εββεν α κορ〈ββι γψακορλατοτ ρσζβεν ϕραφορµ〈λϖα 
ργζτεττε α ζσολτ〈ροζ〈σ ρενδϕτ. Εννεκ φ∀ ϖοναλαι νεµ ϖ〈λτοζτακ α ΙΙ. ϖατικ〈νι ζσινατιγ. Α  
σζερζετεσ ρενδεκ µα ισ εηηεζ ραγασζκοδνακ. Α ναγψ η⌠ρ〈κ (λαυδεσ, ϖεσπερασ, χοµπλετοριυµ) 
αλκαλµ〈ϖαλ ναποντα µ〈σ ζσολτ〈ροκ κϖετκεζτεκ, α κισ η⌠ρ〈κ (πριµα, τερχια, σεξτα, νονα) 〈λλανδ⌠αν 
ισµτ−λ∀δττ, αζ ϕσζακαι ϖιρρασζτ〈σ (ϖιγιλια, µατυτινυµ) τιζενκτ ζσολτ〈ρα ισµτ φολψαµατοσαν 
ϖ〈λτοζοττ. ⊆γψ ηετεντε εληανγζοττ α τελϕεσ Πσαλτεριυµ. ςολτ αζονβαν α σζερζετεσιϖελ εγψιδεϕ!λεγ εγψ 
ολψαν ηαγψοµ〈νψ〈γ ισ, αµελψ α πλβ〈νι〈κον α ναγψ σζ〈µ γψλεκεζεττελ εγψττ ϖγεζτε α 
σζερταρτ〈στ. Εννεκ γερινχε σζιντν α ζσολτ〈ροκ φολψαµατοσ ελιµ〈δκοζ〈σα ϖολτ. Α ζσολτ〈ροκ 
κεδϖελτσγε κζµονδ〈σοσ µρετεκετ λτττ, νεµ χσακ σζερταρτ〈σι κερετεκ κζττ λτ, αµιντ (σοκ 
µ〈σ εµλκ µελλεττ) Ηιερονψµυσ σζαϖαι µυτατϕ〈κ: Κρισζτυσ µαϕορσ〈γ〈βαν [α κολοστορι 
κζσσγβεν] χσνδ ϖαν α ζσολτ〈ροζ〈στ κιϖϖε. Β〈ρµερρε τρλσζ−φορδυλσζ, εζεν α ϖιδκεν εζ αζ 
νεκ, κζνσγεσεν σζ⌠λϖ〈ν εζ α σζερελµεσεκ ϖαρ〈ζσνεκε, εζτ φτψλι α π〈σζτορ, εζ α µ!ϖελ∀δσ 
φεγψϖερζετε. Α σζ〈ντ⌠ϖετ∀ αζ εκε σζαρϖ〈τ µαρκολϖα αλλελυϕ〈τ νεκελ, αζ ιζζαδ⌠ αρατ⌠ ζσολτ〈ροκκαλ 
τερελι ελ φιγψελµτ, α σζ∀λ∀µ!ϖεσ α γιργε−γυρβα ϖεσσζ∀κετ µετσζϖε ∆〈ϖιδ µ〈σ µ〈σ διχσρεττ 
φυϕϕα.31 Μινδαδδιγ εζ ϖολτ αζ 〈λταλ〈νοσ ηελψζετ, αµεδδιγ α γψλεκεζετ σζερταρτ〈σβελι νεκλστ α 

                                                           
28  Βοροσ 1903: πασσιµ. 
29  Α ςΒ. σ αζ √γρ. σζϖεγε χσακ ηελψεσρ〈σ〈βαν κλνβζικ. 
30  Ρεγυλα 1995: πασσιµ.  
31  Ιν Χηριστι ϖιλλυλα εξτρα πσαλµοσ σιλεντιυµ εστ; θυοχυνθυε τε ϖερτασ, αρατορ στιϖαµ τενενσ αλλελυϕα δε−

χαντατ, συδανσ µεσσορ πσαλµισ σε αϖοχατ, ετ χυρϖα αττονδενσ ϖιτεσ φαλχε ϖινιτορ αλιθυιδ ∆αϖιδιχυµ 
χανιτ; ηαεχ συντ ιν ηαχ προϖινχια χαρµινα, ηαε, υτ ϖυλγο διχιτυρ, αµατοριαε χαντατιονεσ, ηιχ σιβιλυσ 
παστορυµ, ηαεχ αρµα χυλτυραε. � Ηιερονψµυσ: επιστολα ς. 46. ν. 11. 
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λατιν σζερταρτ〈σβαν φοκοζατο−σαν κι νεµ σζορτοττα α ηιϖατ〈σοσ νεκεσεκ κ⌠ρυσα. Α Ζσολτ〈ρκνψϖ 
Πσαλτεριυµ ∆αϖιδιχυµ ελνεϖε−ζστ, αµελψ α προτεστ〈νσοκν〈λ ισ κζνσγεσ ϖολτ, αµεδδιγ α λατιν 
νψελϖετ ηασζν〈λτ〈κ, µ〈ρ α ΙΙΙ. καρτη〈γ⌠ι ζσινατον (397) ελφογαδτ〈κ. Κζποντι ϕελεντ∀σγτ Γελεϕι 
Κατονα ισ αζ αντικϖιτ〈σ σ αζ εγψη〈ζι ατψ〈κτ⌠λ σζ〈ρµαζ⌠ ϕελλεµζσσελ ηανγσλψοζζα.32  

Α ρεφορµ〈χι⌠ α σζερταρτ〈σοκβαν ισ τρεκεδεττ α δεµοκρατιζ〈λ〈σρα σ αζ αποστολι εγψσζερ!σγ 
ϖισσζα〈λλτ〈σ〈ρα. Α κελετι σ νψυγατι (γργ ιλλετϖε λατιν) κερεσζτψνσγ σζερταρτ〈σι ρκσγβ∀λ 
χσατλακοζοττ αζ νεκεσ 〈γηοζ. Αζ νεκλσβε α γψλεκεζετεκετ ισµτ βελεϖοντα. Αζ ανψανψελϖεν 
ελ−ηανγζ⌠ σζερταρτ〈σβαν α γψλεκεζετι νεκλστ, α κανχι⌠κατ, παραφρ〈ζισοκατ, α κζνπ νψελϖρε 
λεφορ−δτοττ σζερταρτ〈σι ττελεκετ ισ ελφογαδτα λιτυργικυσνακ. Εζζελ ισ χσατλακοζοττ α ρεφορµ〈χι⌠ τββ 
κ−ζπκορι κεζδεµνψεζσηεζ. Μ!φαϕοκβαν  ισ εγψ εγψη〈ζι γψακορλατοτ φολψτατοττ (πλδ〈υλ 
κανχι⌠κ 〈λταλ), ϖαλαµιντ ηυµανιστα εσζµνψτ (πλδ〈υλ α µετρικυσ ⌠δ〈κκαλ). Α ρ⌠µαι κατολικυσοκ α 
λατιν σζερταρτ〈σι νεκλσ µελλεττ α ΙΙ. ϖατικ〈νι ζσινατιγ α γψλεκεζετ νεµζετι νψελϖ! νεκτ, ηα 
ενγεδτκ ισ βιζονψοσ κρλµνψεκ κζττ, ηιϖαταλοσαν παραλιτυργικυσνακ τεκιντεττκ. Α µαγψαρ 
ρεφορµ〈χι⌠ ελσ∀ σζ〈ζ−µ〈σφλσζ〈ζ εσζτενδεϕβεν, δε ηελψενκντ εγσζεν 1800 τ〈ϕ〈ιγ, νεµ ϖολτ 
κιζ〈ρ⌠λαγοσ α γψλεκεζετ νεκλσε. Α γψλεκεζετ νεµ ισ χσακ στρ⌠φικυσ σζερζεµνψεκετ νεκελτ. 
Τοϖ〈ββ φολψτ � β〈ρ ρεδυκ〈λϖα, µαϕδ φοκοζατοσαν ελσατνψυλϖα � α κορ〈ββι ιδ∀κ σζερταρτ〈σι 
γψακορλατα, βελερτϖε α ζσολτ〈ροζ〈στ. Α σζερταρτ〈σ ελσ∀σορβαν α γραδυ〈λρα πλτ, σ α δι〈κσ〈γ 
σζερταρτ〈σοσ νεκκαρ〈ρα τ〈µασζκοδοττ. Ηανγσζερ ηελψεττ νεκκαρ ϖεζεττε α κζσσγ νεκτ. Α 
κσ∀ββ ελτν∀ π〈ρβεσζδεσ φορµ〈κ, α �ϖ〈λτοζλαγ� νεκλσ τερµσζετεσ σ µελλ∀ζηετετλεν µ⌠δον 
βελεταρτοζτακ αζ ιστεντισζτελετι ρενδβε.33 Π〈ρηυζαµοσαν τββ µεγολδ〈σ λτ εγψττ. Α χαντιλλατιο 
(κ〈ντ〈λ〈σ) µελλεττ α στρ⌠φικυσ 〈τκλτσεκ ϕαββ µ!ϖσζι φορµ〈κατ ηασζν〈λτακ: ϖερσελστ. Ν〈λυνκ α 
ΞςΙΙ. σζ〈ζαδβαν εννεκ µινδ α ργι µαγψαρ ιστενεσ ϖερσεκ, α βιβλικυσ επικα ηρελ∀ νεκει, α 
σζερταρτ〈σ εγψεσ ποντϕαιηοζ καπχσολ⌠δ⌠ κνψργσεκ ηοσσζσοροσ µεγϖερσελσει, ϖαλαµιντ α 
βονψολυλτ στρ⌠φασζερκεζετεκετ σ µϖεσ δαλλαµοκατ αλκαλµαζ⌠ γενφι ζσολτ〈ρκνψϖ λτ α 
πρ⌠ζαζσολτ〈ροκ µελλεττ. Α ργι µαγψαρ ϖερσεκ (κζττκ α ζσολτ〈ρπαραφρ〈ζισοκ) σ α γενφι ζσολτ〈ροκ 

                                                           
32 �Ηα !εµµι αζ Γραδυ〈λβαν αζ Σ⌠λτ〈ρ κνψϖνλ νεµ ϖ⌠λνα�ισ, µλτ⌠ ϖ⌠λνα µινδεν Ι!τεντ φλ εµβερνεκ 

ολψ βτσβεν ταρτανι, αζ µινµβεν αµαζ Μαχεδονοκνακ ηαταλµασ Μον〈ρχη〈ϕοκ, αζ Ναγψ Σανδορ, α 
Ηοµερυσ ϖερ!εσ κνψϖτ ταρτψα ϖαλα, µελλψ  νκι µινδεντ ελ µαραδηατατλαν υτι τ〈ρ!α ϖαλα, µγ 
αλυττ〈βαν�ισ µινδενκορ αζ ϖ〈νκο!α αλαττ 〈λλ ϖαλα. Μερτ αζ Σ⌠λτ〈ρ κνψϖ ολλψαν, µιντ εγψ καζδαγον 
µινδεν ορϖο!!〈γοκκαλ πολτζονκντ µεγ ρακατοττ πατικα, ιγψ µιντ µελλψβεν µινδεν φ#λε λελκι η〈βορυκ, 
προβ〈κ, κι!ρτετεκ, σ χα!υσοκ ελλεν κ!ζ ορϖο!!〈γοκ, ϖιγα!ζταλ〈σοκ, ιντ!εκ, σ τανιτ〈!οκ, ϕελεν ϖαγψνακ: 
Μελλψεκβλ µινδ αζ β⌠λδογ σ κεδϖεσ, !�µινδ πενιγ αζ β⌠λδογταλαν, σ κεδϖετλεν, ελλενκεζ, 
〈λλαπατοκβαν, µιντ !�ηογψ κελλε!!κ κινεκ κινεκ ακαρ µι ρενδβλι εµβερνεκ�ισ µαγ〈τ ϖι!ελνι, µεγ 
τανυληαττψα; Ιννεν αδτα Ναζιανζνυσ ιµεζ διτσρετεσ ενχοµιυµοκοτ ηοζζ〈ϕα; Π!αλµι ϕυϖεντυτεµ 
δελεχταντ, !ενεχτυτεµ ελεϖαντ, µιλιτυµ χλψπευσ, τριυµπηαντιυµ χορονα, λυγεντιυµ ετ τρι!!ταντιυµ 
χον!ολατιο. Αζ Σ⌠λτ〈ροκ, υγψ µονδ, αζ ιφιυ!〈γοτ γψνψρκδτετικ, αζ ϖν!γετ κνψεββιτικ, εµελιτικ, 
αζ ϖιτζεκνεκ αζ ηαρτζον παι!οκ, αζ γψζκδκνεκ αζ ηαρτζ υτ〈ν κορον〈ϕοκ, αζ !ιρ〈νκοζ⌠κνακ σ 

!ζοµορκοδ⌠κνακ ϖιγα!ζταλτατ〈!οκ. Μελλψ Σ⌠λτ〈ρ κνψϖετ, ηογψ ν τββ !ζ⌠κκαλ νε χοµµενδ〈λλψακ, 
µλτ〈ν ταν〈τσοληατοµ αζτ φελλε µινδενεκνεκ, αζ µιτ Ηορατιυσ ταν〈τσλοττ αζ Γργ κνψϖεκ φελλ αζ 
τανυλ⌠ ιφφιακνακ: Νοχτυρνα ϖερσατε µανυ, ϖερσατε διυρνα. ∆ε αρτε ποετ� 

33  Α (ρεφορµ〈τυσ, νµελψκορ α τυδοµ〈νψοσ) κζϖλεµνψτ∀λ ελτρ∀ σζεµλλετετ, γραδυ〈λκυτατ〈σαιρα 
αλαποζϖα, µεγφογαλµαζτα Χζεγλδψ 1991: 46�48. 
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ηατ〈σ〈ϖαλ, ιροδαλµι σ νψελϖι ϖιζσγ〈λατ〈ϖαλ τανυλµ〈νψοκ ηοσσζ σορα φογλαλκοζοττ. Α 
πρ⌠ζαζσολτ〈ροκ νψελϖι σ ιροδαλµι ηατ〈σ〈ϖαλ α ςΒ. σζακιροδαλµ〈βαν σζιντε εγψ〈λταλ〈ν νεµ 
ταλ〈λκοζυνκ, τελϕεσσγγελ ηι〈νψζικ µινδµ〈ιγ εζεκνεκ α νψοµτατοττ σ κζιρατοσ γραδυ〈λοκ 
ϖιζσγ〈λατ〈ϖαλ σσζεκαπχσολτ 〈τεκιντσε.34 Ολψαν µρτκ! εζ α ηι〈νψ, ηογψ α κτ Ζσολτ〈ρκνψϖ 
σζϖεγνεκ σσζεηασονλτ〈σ〈ρα σεµ τρτντ κσρλετ αζ⌠τα, ηογψ α ΞΙΞ. σζ〈ζαδ κζεπν α µαγψαρ 
ρεφορµ〈τυσ ηιµνολογια σ λιτυργικα εσζµλνι κεζδεττ, σ α γραδυ〈λοκκαλ ϖαλ⌠ φογλαλκοζ〈σ α 
Νψελϖεµλκτ〈ρβα βεικτατοττ Β/Ργρ. (ιλλετϖε Βαττηψ〈νψ κ⌠δεξ νϖεν, σ ακκορ µγ ΞςΙ. 
σζ〈ζαδινακ κελτεζϖε) κιαδ〈σ〈ϖαλ ελκεζδ∀δττ.  

Ι. 1. 4. Λιβερε, νον συβ ιυγο35 
Ζσολοζσµ〈ρα κτελεζι α παπσ〈γ εγψεσ ρτεγειτ α ρ⌠µαι εγψη〈ζϕογ.36 Α προτεστ〈νσοκ α 

κερεσζτψν σζαβαδσ〈γ ϕεγψβεν, σ αζρτ ισ, µερτ α τισζτεσσγεσ µυνκ〈τ ισ ιµ〈δσ〈γ σζ〈µβα ϖεττκ, 
α κτελεζ∀ ιµα⌠ρ〈κατ εληαγψτ〈κ, δε σζοργαλµαζτ〈κ α νψιλϖ〈νοσ ιστεντισζτελετετ. Α ρεγγελι σ δλεστι 
κνψργσεν φολψτ α ζσολτ〈ροζ〈σ. Α σζαβαδ ϖ〈λασζτ〈σ ϖ〈λογατ〈σρα ϖεζετεττ, εζ πεδιγ α λιτυργια 
σζτολδ⌠δ〈σ〈ρα. Α περικ⌠παρενδ α λιτυργικυσ νεκλσσελ εγψττ φοκοζατοσαν τ!ντ ελ α 18. σζ〈ζαδβαν 
Υγψανεζ τρτντ α ζσολτ〈ροκκαλ. Α σϖ〈ϕχι ηαγψοµ〈νψοκ σζεριντ ελειντε σζιντε α σζερζετεσεκ 
ζσολοζσµαρενδϕηεζ ηασονλ⌠αν ισµτελτεν ϖγιγνεκελτκ α τελϕεσ ζσολτ〈ρκνψϖετ. Μαϕδ α 
λιτυργικυσ ηανψατλ〈σβαν α γενφι ζσολτ〈ροκ νεκλσνεκ εληαγψ〈σ〈ρα ισ ηαϕλοττακ. Α πρ⌠ζαζσολτ〈ροκ 
ηασζν〈λατα  τελϕεσεν ελµαραδτ σ α ΞΙΞ. σζ〈ζαδ ⌠τα φελεδσβε µερλτ. Μελιυσ ϑυη〈σζ Πτερ σ 
κορτ〈ρσαι εσζµιβεν ϖαλ⌠σζν!τλεννεκ τ!ντ ϖολνα α προτεστ〈νσ σζερταρτ〈σρενδ τελϕεσ λεπλσε, 
αµελψβεν α γραδυ〈λ ηασζν〈λατα σ α ζσολτ〈ροκ εληανγζ〈σα νλκλζηετετλεν. Α κερεσζτψν 
σζαβαδσ〈γ α σζερταρτ〈σ εγσζν ρϖνψεσλτ; ε τεκιντετβεν Λυτηερ κζισµερτ ρυγαλµασσ〈γα µελλ 
φελσορακοζοττ α Χαλϖιν Ινστιτυτιοϕ〈νακ α κερεσζ−τψν σζαβαδσ〈γρ⌠λ ροττ φεϕεζετε. �Μινδενεκετ 
µεγϖιζσγ〈λϕατοκ, αµι ϕ⌠, αζτ µεγταρτσ〈τοκ.� Νεµ ϖολτ κτελεζ∀ κζποντι ρενδελκεζσ, α σζερταρτ〈σι 
δντσεκ νεµ α φορµ〈κρα, ηανεµ α ϖελκ καπχσολατοσ ηιτελϖι κρδσεκρε ϖονατκοζτακ. Εζ νεµ 
ϖολτ λιτυργικυσ κζµβσσγ ϖαγψ αλιτυργικυσ 〈λλ〈σποντ, µερτ εκκορ µγ α γψλεκεζετεκ φελελ∀σ 
ϖεζετ∀ι γψακορλατβαν τανυλτ〈κ µεγ σ ϖαλλοττ〈κ, µιτ ϕελεντ αζ νεκλσ σ αζ νεκεσ σζερταρτ〈σ, σ 
ϖαλλοττ〈κ Μελιυσσαλ, ηογψ εζ α ταντ⌠ ϕελλεγ! ιγεηρδετσ αλκαλµασ π〈ρϕα, �µερτ ερρε ρε〈 µεννεκ.� 
Α γραδυ〈λοκ εββεν α σζελλεµισγβεν σζλεττεκ σ µαραδτακ µεγ. Εββεν α κερετβεν, α στρ⌠φικυσ 
παραφρ〈ζισοκ, ηιµνυσζοκ, κανχι⌠κ, γενφι ζσολτ〈ροκ µελλεττ λτ τεη〈τ α πσαλµοδια 1750 τ〈ϕ〈ιγ. 

                                                           
34  �Α ποτικα ιρ〈ντ ρδεκλ∀δ∀κ νεµ ϖεσζνεκ ρ⌠λυκ τυδοµ〈στ, µερτ πρ⌠ζ〈νακ τεκιντικ ∀κετ� α πρ⌠ζαι 

εµλκεκκελ φογλαλκοζ⌠ κυτατ⌠κ πεδιγ νεκεληετ∀σγκ σ µ!φαϕι βεσορολ〈συκ µιαττ α κλτσζετ 
τερλετρε υταλϕ〈κ ∀κετ.� Σζ∀νψι  1989: 294. 

35  Α ηαζαι ρεφορµ〈χι⌠ λιτυργικυσ νζετεινεκ ε Μελιυστ⌠λ ερεδ∀ ϕελµονδατα, αµελψετ α Κολοσσι λεϖλ 
κοµ−µεντ〈ρϕ〈βαν φεϕτεγετεττ, α Γελεϕι Κατονα 〈λταλ ισ ιδζεττ ϖερσσελ καπχσολατβαν, Χζεγλδψ Σ〈νδορ 
κορσζα−κοσ ϕελεντ∀σγ! δκ〈νι σζκφογλαλ⌠ϕ〈ρα υταλ (Χζεγλδψ 1979: 241�4).  

36  ς. Χσ〈σζ〈ρ 1904: πασσιµ; µυνκ〈ϕ〈νακ φελε (58�95): Κτελεζεττσγ α βρεϖι〈ριυµ ελµονδ〈σ〈ρα. 
Ρσζλετεζι α µυλασζτ⌠κ κλνφλε βντετσειτ (ϕϖεδελεµτ∀λ µεγφοσζτ〈σ σ βρτν). Χζεγλδψ Σ〈νδορ 
κιµυταττα, ηογψ αζ οφφιχιυµ α νψγτ, ιγ〈τ ϕελεντ∀ γργ κελευσµα σζ〈ρµαζκα. ς. Χζεγλδψ 
1979: 241�4.  
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Φελσ∀β〈νψ〈ν εκκορ ϕεγψζεττ φλ α κ〈ντορ αζ √γρ. Πσαλτ−ριυµ〈νακ εγψικ λεϖελρε: �Αζ Σζ. 
∆αϖιδνακ Σολτ〈ρι α ρενδεσ Κοτα σζεριντ ϖαλο νοταϕαν κεζδεττεκ ενεκελτετνι α Φ. Β〈νψαι 
Τεµπλοµβαν ιν Α. 1753.�37  

Ι. 1. 5. Αζ ηολ αζ γραδυ〈λλαλ  νεµ ληετνεκ� 
Α γραδυ〈λ πρ⌠ζαζσολτ〈ραινακ σζερταρτ〈σι ηασζν〈λατ〈ηοζ ταπαδτ νζετεκ ελκερληετετλενλ µεγ−

ϖ〈λτοζτακ αττ⌠λ φογϖα, ηογψ φοκοζατοσαν ελτνεδεζτεκ α µαγψαρ ρεφορµ〈τυσ σ εϖανγλικυσ ιστεν−
τισζτελετ νεκελτ ελεµει. Εζτ α ΞςΙΙ�ΞςΙΙΙ. σζ〈ζαδι φολψαµατοτ ελ∀ιδζτκ α σζ!κσ κρλµνψεκ 
µεγ αζ ελλενρεφορµ〈χι⌠ ιδεϕν φεννµαραδ〈σρτ κζδ∀ γψλεκεζετεκ ηελψζετε. Εγψη〈ζι τιλαλµακ ισ 
σιεττεττκ. Α ρεδυκχι⌠ µγσεµ χσακ α ρεφορµ〈τυσ εγψη〈ζ σζεµλλετεν ρϖνψεσλτ, ηισζ χσακνεµ 
π〈ρηυζαµοσαν α ρ⌠µαι κατολικυσοκν〈λ ισ φοκρ⌠λ φοκρα µ⌠δοσυλτ α καρβαν νεκελτ ζσολοζσµα, 
σοκηελψτ µαγ〈νψοσαν ολϖασοττ ιµ〈δσ〈γ ηελψεττεστεττε α ΞΙΞ. σζ〈ζαδ ϖγρε. Εννεκ α κσ∀ββι 
ϖ〈λτοζ〈σνακ αζ ελ∀ϕελει αζ λ∀ γψακορλατβαν µγ αλιγ µυτατκοζτακ α ΞςΙ�ΞςΙΙ. σζ〈ζαδ φορδυλ⌠ϕα 
τ〈ϕ〈ν. Εζρτ α κσ∀ββιτ∀λ γψκερεσεν κλνβζ∀ νζετ ϖολτακ ϕελεν α προτεστ〈νσοκ φελφογ〈σ〈βαν. 
Σζκσγ〈λλαποτνακ τεκιντεττκ αζ ολψαν προτεστ〈νσ σζερταρτ〈στ, αµελψικβεν χσακ α γψλεκεζετ 
νεκελτ, µερτ νεµ ϖολτ µ⌠δ αρρα, ηογψ α ητκζναπι σ ννεπι σζερταρτ〈σοκον χερεµονι〈λισ 
(γραδυ〈λισ) νεκλσ ισ σζ⌠λϕον α τεµπλοµβαν. Εζτ σζεµλλτετι αζ νεκεσκνψϖεκ χµλαπϕα, σ 
υγψανεζ α φελφογ〈σ µυτατκοζικ µεγ αζ ελ∀σζ⌠βαν: Κερε!ζτψενι ενεκεκ, µελλψεκ αζ γραδυαλ µελλετ !−
αννελκλ ισ, αζ ηολ αζζαλ νεµ ληετνεκ, αζ µαγψαρ νεµζετβεν ρεφορµαλτατοτ εχχλε!ιακβαν !ζοκτανακ 
µονδαττατνι... � εζτ ηιρδετι 1602−βεν α Γνχι Κοϖ〈χσ (Φαβιχιυσ) Γψργψ πσπκ ελ∀σζαϖ〈ϖαλ 
µεγϕελεντ, ϖαλαµιντ αζ Σζιλϖ〈σ�∨ϕφαλϖι Ανδερκ⌠ Ιµρε σζερκεσζτεττε νεκεσκνψϖ χµλαπϕα.38 
Υγψανεζ ισµτλ∀δικ αζ 1616, 1620, 1632. ϖι κιαδ〈σον.39 Αζυτ〈ν α β∀ϖτεττ κιαδ〈σοκβαν εζ α 
µονδατ ελµαραδτ, δε ακκορ µ〈ρ µεγϕελεντ αζ √γρ. Α γψλε−κεζετι νεκεσκνψϖ µελλεττ αζ √γρ.−λαλ 
χσακ κτσζ〈ζ γψλεκεζετ ληετεττ, αηολ αδδιγ ισ ϕαϖ〈βαν ιµ〈δκοζτ〈κ α πρ⌠ζαζσολτ〈ροκατ. ∆ε νεµ 
χσακ εζεκβεν, ηανεµ τοϖ〈ββ λτ α πρ⌠ζαζσολτ〈ροκ ιµ〈δκοζ〈σα µγ π〈ρσζ〈ζ γψλεκεζετβεν, 
αµελψεκ α νψοµτατοττ σ κζιρατοσ µιντ〈κ αλαπϕ〈ν λεµ〈σολταττακ, ελκοπ〈σακορ ϕραµ〈σολταττακ εγψ−
εγψ κζιρατοσ σζερκνψϖετ. Ιλψεν πλδ〈υλ α µεγµαραδοττακ κζττ α Β/Ργρ., υγψαναζ α µ〈σολ⌠ 
κσζτεττε η〈ροµ γψλεκεζετ µεγρενδελσρε (α γραδυ〈λχσαλ〈δ ηαρµαδικ ταγϕα αζ ϖ〈ρι γραδυ〈λ). 
⊃λτεκ α ηελψι κζιρατοσ γραδυ〈λλαλ, σ α κορυνκρα µεγ νεµ µαραδοττακ κζλ α νψοµτατοττ Κ〈λµ〈ν−
.χσεηι−φλε, Βεψτηε−φλε σ α µεγµαραδτ εγψετλεν ΞςΙ. σζ〈ζαδι νψοµτατοττ σζερκνψϖϖελ, α Ηυσζ〈ρ 
Γ〈λ−φλε γραδυ〈λλαλ (Κοµϕ〈τι, 1574), ϖαλαµιντ κισεββ σζαβ〈σ ελ∀δϕϖελ, α σζιντν Ηυσζ〈ρ Γ〈λ−φλε 
1561. ϖι νεκεσκνψϖ φγγελκϖελ, α Κ〈λµ〈νχσεηι εγψ τυχατνψι ζσολτ〈ρ〈τ ταρταλµαζ⌠ πριµ〈ϖαλ, 
αµεδδιγ ϖγλεγ ελ νεµ νψ!ττκ εζεκετ ισ. Αζ √γρ. αζονβαν κλνβζττ α ηελψιλεγ σ 

                                                           
37  Α µ〈ιγ µεγλϖ∀ γραδυ〈λκτετβ∀λ κζλτε Κυρτα 2000/2001: 209. ς. µγ α ΣζΤ αδαταιτ, ϖαλαµιντ 

Χζεγλδψ 1963: πασσιµ. 
38  ⁄ΡΜΝψ 886. Α κορ〈ββι κιαδ〈σοκ χµλαπϕ〈νακ ηι〈νψα σ αζ εγψετλεν χσονκα πλδ〈νψ αλαπϕ〈ν νεµ 

τυδϕυκ ελδντενι, ηογψ αζ 1586 σ 1590. ϖι δεβρεχενι νεκεσκνψϖεκ (⁄ΡΜΝψ 582 σ 640) 
χµβεν ισ βεννε ϖολτ−ε εζ α µονδατ. ςαλ⌠σζν!λεγ ιγεν, µερτ φελτεηετ∀εν εζεκ ισ α Γνχι Κοϖ〈χσ 
Γψργψ ελ∀σζαϖ〈ϖαλ ϕελεντεκ µεγ, ταρταλµυκ λεγναγψοββ ρσζβεν µεγεγψεζικ α κσ∀ββι κιαδ〈σοκκαλ.    

39  ⁄ΡΜΝψ 1107, 1205, 1523 
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κζνσγεσεν ρενδελκεζσρε 〈λλ⌠ κζιρατοσ γραδυ〈λοκτ⌠λ αββαν, ηογψ α τελϕεσ Πσαλτεριυµοτ 
ταρταλµαζτα. Εγψ ολψαν κζιρατοσ γραδυ〈λ σεµ µαραδτ κορυνκρα, αµελψβεν α σζ〈ζτϖεν φελνλ, 
κτηαρµαδ〈ν〈λ τββ ζσολτ〈ρ ϖαν. Α ΞςΙΙΙ. σζ〈ζαδ ελεϕν µγ φλϖετ∀δττ α νψοµτατοττ γραδυ〈λ ϕ 
κιαδ〈σα, δε α Ρ〈κ⌠χζι�φλε ελβυκοττ σζαβαδσ〈γηαρχ υτ〈ν α προτεστ〈νσοκ νεµ γονδοληαττακ ιλψεν 
ναγψσζαβ〈σ µυνκ〈λατρα. Κζβεν α λιτυργικυσ φελφογ〈σ ϖ〈λτοζ〈σ〈ϖαλ αζ ιστεντισζτελετ νεκελτ 
ελεµει α µινιµυµρα ρεδυκ〈λ⌠δτακ. Κτ σζ〈ζαδδαλ κσ∀ββ ελ∀σζρ αδτακ κι ολψαν κανχιον〈λτ, 
αµελψετ αζ εγψη〈ζκερλετεκ κτελεζ∀ ηασζν〈λατρα βεϖεζεττεκ. Εζ α Βενεδεκ Μιη〈λψ σζερκεσζτεττε 
1806−οσ ρεφορµ〈τυσ νεκεσκνψϖ.40 Ακκορρα α γραδυ〈λισ νεκλσ λεηανψατλοττ, σ α κορ〈ββαν 
κπτελεννεκ τετσζ∀ σζκσγ〈λλαποτ 〈λταλ〈νοσσ〈 ϖ〈λτ: α γραδυ〈λλαλ α ρεφορµ〈τυσ εκλζσι〈κβαν µ〈ρ 
εγψ〈λταλ〈ν νεµ ληεττεκ. Α ΞΙΞ. σζ〈ζαδ ελεϕρε α Πασσι⌠κ σ Λαµεντ〈χι⌠κ κιϖτελϖελ µεγσζ!ντ α 
γραδυ〈λ ηασζν〈λατα41, νη〈νψ κϖλετ κιϖτελϖελ α γψλεκεζετι νεκεσκνψϖβ∀λ ισ ελτντεκ αζ 
αδδιγ µγ οττ ισ µεγλϖ∀ γραδυ〈λισ ττελεκ.42  

Εββ∀λ ρτηετ∀, ηογψ αµικορ α σζιντε µινδεν φελεκεζετεν ϖγιγσπρ∀ λιτυργιαι ηανψατλ〈σ υτ〈ν α 
ΞΙΞ. σζ〈ζαδ ϖγν φογλαλκοζτακ α ργι ιστεντισζτελετι φορµ〈κκαλ σ α γραδυ〈λοκκαλ, ακκορ χσακ 
ϖιτ〈κ υτ〈ν δ∀λτ ελ 1890 τ〈ϕ〈ρα, ηογψ α Βαττηψ〈νψ γραδυ〈λ νεµ ρ⌠µαι κατολικυσ, ηανεµ προτεστ〈νσ 
σζερ−ταρτ〈σι κνψϖ, α βεννε ταλ〈ληατ⌠ ζσολτ〈ροκκαλ εγψττ. Εκκορ οχσδοττ φελ Κ〈λµ〈ν Φαρκασ 
(1838� 1906) � α µαγψαρ ρεφορµ〈τυσ ηιµνολ⌠για ατψϕα � σ Σζατηµ〈ρψ ϑ⌠ζσεφ, ηογψ α ρεφορµ〈χι⌠ 
κοραβελι σζερταρτ〈σ εγψ〈λταλ〈ν νεµ αζοκατ α ϖον〈σοκατ µυταττα, αµελψετ ∀κ ρκλτ 
σζεµλλετκβεν κ〈λϖι−νιστ〈νακ σ ∀σι ρεφορµ〈τυσνακ ϖλτεκ. Εζ α ζσολτ〈ροκατ, α ζσολτ〈ροζ〈στ σ α 
Ζσολτ〈ροκ κνψϖνεκ σζερταρτ〈σι ηασζν〈λατ〈τ ισ ριντεττε. Ρϖσζ Ιµρε εγψη〈ζτρτνετε Σζατηµ〈ρψ 
ϑ⌠ζσεφ τανυλµ〈νψ〈ρα αλαποζϖα µυτατοττ ρ〈, ηογψ α ηαϕδανι ρεφορµ〈τυσ ιστεντισζτελετ εγψκορ 
γαζδαγον ταγολτ ϖολτ, σζ〈µοσ π〈ρβεσζδεσ σ νεκελτ ελεµετ ταρταλµαζοττ.43 Χσοµασζ Τ⌠τη εζτ 
ϖεττε 〈τ (Ρϖσσζελ ϖαλ⌠ σζεµλψεσ καπχσολατα ρϖν), δε µιελ∀ττ Β〈ρδοσ Κορνλλαλ κυταττα αζ 
⌠προτεστ〈νσ γραδυ〈λισ ρκσγγετ, ταρτ⌠ζκοδ⌠ σ ρσζβεν ελη〈ρτ⌠ ϖλεµνψτ φογαλµαζτα µεγ. Α 
σζιγορ ηολλανδ ρεφορµ〈τυσοκ εγψικ µεγηατ〈ροζ⌠ ρτεγε κιζ〈ρ⌠λαγ α ϖερσβε σζεδεττ ζσολτ〈ροκ 
νεκλστ ενγεδτε, ιλλετϖε κϖετελτε, σ α ρεφορµ〈χι⌠ γψακορλατ〈ϖαλ ελλενττεσνεκ νψιλϖ〈ντοττ α 
γψλεκεζετι νεκλσν κϖλ µινδεν σζερταρτ〈σι ελεµετ, γψ α λιτυργικυσ κ⌠ρυσνεκετ ισ. Εζτ α 
Ηεψνσ φλε δογµατικα σζϖεγβεν µγ µεγτολδοττα α φορδτ⌠ Γαλαµβοσ.44 Ηασονλ⌠ ηανγ χσακ α 

                                                           
40 Χσοµασζ Τ⌠τη 1950: 174�178. ς. µγ Φεκετε 1993: 35�38. Φεκετε 1996/1997α: 55�58. 
41 Βιχσκν πσπκι ϖιζιτ〈χι⌠σ ϕεγψζ∀κνψϖβε ρτ〈κ, ηογψ αδδιγ α γραδυ〈λλαλ λτεκ. ς. Φεκετε 2000α:  

324�6. Μαροσϖ〈σ〈ρηελψτ πεδιγ 1819−βεν ϕεγψεζτε βε υτολϕ〈ρα Ινχζε Σ〈µυελ κ〈ντορ, ηογψ α γραδυ〈λτ 
νεκελτε. ς. Π〈λφφψ 1981: 432; Κυρτα 2000/2001: 210; ϖ. µγ ΣζΤ γραδυ〈λ.    

42  Ηυσζ〈ρ Γ〈λν〈λ (Κοµγρ.) αζ ελσ∀ (σζερταρτ〈σι) ρσζβεν ισ ταλ〈λυνκ γψλεκεζετι νεκεκετ. Ε γραδυ〈λ 
µ〈σοδικ ρσζε γψλεκεζετι νεκεσκνψϖ (κανχιον〈λε). Ηυσζ〈ρ Γ〈λ κορ〈ββι νεκεσκνψϖνεκ 
γψλεκεζετι ρσζβεν ισ ϖαννακ γραδ〈λισ ττελεκ, µιντ α Γρατεσ νυνχ οµνεσ σεθυεντια. Ιγεν κτσγεσ, 
ηογψ υγψανοττ α ∆ιεσ εστ λαετιχιαε ϖαλαηα ισ γψλεκεζετι νεκκ ϖ〈λτ, ελλενβεν α γψλεκεζετ 
ηελψενκντ νεκεληεττε εζτ ισ α κ⌠ρυσσαλ.     

43 Ρϖσζ 1938: 226. Σζατηµ〈ρψ 1892: 326�7. α Κοµγρ. αλαπϕ〈ν ρϕα λε α καρ〈χσονψι σζερταρτ〈στ.. 
Υγψανεββ∀λ α τανυλµ〈νψβ⌠λ ιδζι Χσοµασζ Τ⌠τη 1950: 132�134. Κσ∀ββ ∀ µαγα ρτ ρσζλετεσ 
λιτυργιατρτνετι ελεµζστ: Χσοµασζ Τ⌠τη 1955: 342σκκ.  

44 �⊃νεκλσ 〈λταλ ϖεσζ λεγινκ〈ββ ακτιϖε ρσζτ α γψλεκεζετ αζ ιστεντισζτελετβεν; γψ νεµ σζαβαδ αννακ 
σεµ−µι σζν αλαττ σεµ ελµαραδνι[�] Α φεντιεκβ∀λ µαγ〈τ⌠λ ρτετ∀δ∀νεκ τεκιντηετ∀ αζ, ηογψ αζ 
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πυριτ〈νοκν〈λ τ!ντ φελ κορ〈ββαν, ακικ κζλ Μαρτονφαλϖι Τ⌠τη Γψργψ σ Καβαι Βοδορ Γελλρτ 
σζαϖαιτ σζοκ〈σ ιδζγετνι. Κορτ〈ρσαικ κζττ εγσζεν µ〈σ νζετ!εκ ισ µεγσζ⌠λαλτακ, ακικ εζτ 
σζκσγ〈λλαποτνακ τεκιντεττκ. 1913−βαν Σεπρ∀δψ ϑ⌠ζσεφ ζενετρτνετνσζκντ φογλαλτ 〈λλ〈στ: 
�ℑτϖεττκ αζ ανψασζεντεγψη〈ζνακ σζ〈ζαδοκ αλαττ κιαλακυλτ ρενδϕτ, δε νεµ σζκσγβ∀λ, αµιντ µα 
κζνσγεσεν ηιρδετνι σζοκτ〈κ, ηανεµ αζρτ, µερτ εζτ α κυλτυσζτ εγσζβεν α µαγυκνακ ταρτοττ〈κ 
σ αηηοζ ϕογοτ ταρτοττακ�.45 Χσοµασζ Τ⌠τη κσ∀ββ µαγα κιµονδοττα: �Μινδαδδιγ αζονβαν, αµιγ α 
γρεγορι〈ν µεγαλαποζ〈σ λιτυργικυσ ζενει τανυλτσ〈γγαλ ρενδελκεζ∀ νεµζεδκ κι νεµ ηαλτ, ιλλετϖε αζ 
∀κετ κϖετ∀ νεµζεδκεκ ζενει τανυλτσ〈γα ελ νεµ ενψσζεττ, τεη〈τ εγψ ϖ−σζ〈ζαδον 〈τ, ηα εγψρε 
ηανψατλ⌠ µρτκβεν ισ, α γρεγορι〈ν σζερταρτ〈σι νεκεκ αλκοττ〈κ α προτεστ〈νσ ιστεντισζτελετ µαγϖ〈τ. 
[� Α] νπνεκεσκνψϖεκ χµλαπϕ〈ν ολϖασηατ⌠ ≈αζ Γραδυαλ µελλεττ↔ µεγ−ϕεγψζσεκ, α ΞςΙΙ. 
σζ〈ζαδ νεγψεδικ ϖτιζεδβεν αζ Επερϕεσι σ αζ √γρ., σ∀τ αζ 1652. σ 1675. ϖι λ∀χσει 
νπνεκεσκνψϖεκ ελεϕν 〈λλ⌠ γρεγορι〈ν δαλλαµοσ ηιµνυσζ� σ ρεσπονσοριυµ−ρσζεκ ισ εγψαρ〈ντ 
αζτ βιζονψτϕ〈κ, ηογψ νεµ χσακ α λυτηερ〈νυσοκν〈λ, ηανεµ ιγεν σοκ〈ιγ α ρεφορµ〈τυσ σ αζ υνιτ〈ριυσ 
γψακορλατβαν ισ ϕελεντκενψ σζερεπετ ϕ〈τσζοττακ α γρεγορι〈ν δαλλαµοκ.�46 Α κιζ〈ρ⌠λαγ γψλεκεζετι 
νεκλσρε αλαποζοττ ιστεντισζτελετ α κσ∀ββι σζ〈ζαδοκ γψακορλατ〈β⌠λ ϖισσζαϖεττεττ σ τρτνετιετλεν 
ρεφορµ〈τυσ νζετ, ερεδετιλεγ α γραδυ〈λ ϖολτ αζ αλαπκνψϖ.47 Χσοµασζ Τ⌠τη Κ〈λµ〈ν νη〈νψ ϖϖελ 
κσ∀ββ φελφεδεζτε, ηογψ α ςΒ.−τ ισ ηασζν〈λτ〈κ ηελψενκντ λιτυργικυσ κνψϖκντ, τεη〈τ ρεχιτ〈λτ〈κ α 
ΞςΙΙ. σζ〈ζαδβαν, ερρ∀λ αζ εγψικ πλδ〈νψβα ϕεγψζεττ νευµ〈κ τανσκοδνακ.48 Α κορ〈ββι σζεµλλετ 
σ εγψη〈ζι κζ〈λλαποτοκ µ⌠δοσυλ〈σα φολψτ〈ν α ΞςΙΙΙ. σζ〈ζαδ κζεπν µ〈ρ ορσζ〈γσζερτε νεµ 
σζκσγ〈λλαποτνακ τεκιντεττκ, ηογψ α γραδυ〈λλαλ νεµ ληετνεκ, ηανεµ Βοδ Πτερρελ εγψεζ∀εν 
µεγκννψεββλτεν ϖεττκ τυδοµ〈συλ α χερεµονι〈σ νεκλσ εληαγψογατ〈σ〈τ. Εζ αζονβαν µγ 
εκκορ σεµ ϖολτ κιϖτελ νλκλ 〈λταλ〈νοσ. Μυτατϕα εζτ εγψ 1790−βεν βεκτττ ερδλψι 
γραδυ〈λπλδ〈νψ, αµελψνεκ πιροσρα φεστεττ µετσζσν χσκοκβαν λ〈τσζικ αζ ερ∀τελϕεσ λεκοπ〈σ, αµελψ 
α ΞΙΞ. σζ〈ζαδ ελεϕι κ〈ντοροκ ιντενζϖ γραδυ〈ληασζν〈λατ〈νακ κϖετκεζµνψε.49 Μαγψαρορσζ〈γ 
κλνβζ∀ ϖιδκειν εκκορτ〈ϕτ, ϖαγψ µ〈ρ κορ〈ββαν µεγτρτντ, ηογψ εληαγψτ〈κ α πρ⌠ζαζσολτ〈ροκ 
ρεχιτ〈λ〈σ〈τ α ρεφορµ〈τυσ σζερταρτ〈σβ⌠λ, σ χσυπ〈ν α γενφι ζσολτ〈ροκ, ριτκ〈ββαν α ργι 
ζσολτ〈ρπαραφρ〈ζισοκ ηανγζοττακ ελ α ρεφορµ〈τυσ ιστεντισζτελετι σζερταρτ〈σ κερετει κζττ.50 

                                                                                                                                                                                            
ιστεντισζτελετεν α καρνκλσνεκ νινχσ ηελψε.� Ηεψνσ 1925: 218. Α φορδτ⌠ ϕεγψζετε: �Α καρνεκ ισ 
πιετιστ〈σ, µεγ µ〈σ, κλφλδι, εγψη〈ζιατλαν ≈βελµισσζι⌠↔ ηατ〈σα: ν〈λυνκ. Ιττ κελλενε σζ⌠λνι αζ ϕ 
νεκεσκνψϖρ∀λ. [⊃ρτσδ: α Βαλταζ〈ρ ∆εζσ∀ σζερκεσζτεττε 1921−εσρ∀λ.] ∆ε αρρ⌠λ κλν κνψϖετ λεηετνε 
ρνι, αννψι αννακ σζϖεγβεν αζ ελϖι, α ρεφορµ〈τυσ ϕελλεγ! ηιβα. Α ργι [ρτσδ: α Βενεδεκ Μιη〈λψ 
σζερκεσζτεττε 1806−οσ] σοκκαλ ϕοββ ϖολτ [�]�    

45  Σεπρ∀δψ 1913: 137. 
46  ΡΜ∆Τ Ι. Βεϖεζετσ, 110. 
47  �Κι λεηετ σ κι ισ κελλ µονδανι [�] α κϖετκεζ∀, εδδιγ εληαλλγατοττ εϖιδενχι〈τ: Α ρεφορµ〈χι⌠ κοραβελι 

ιστεντισζτελετι νεκλσ αλπακνψϖε α γραδυ〈λ (σ νεµ α µανχιον〈λε) ϖολτ.� Καρασσζον 2000: 179. 
48  Εζ α πλδ〈νψ ακκορ α Ρ〈δαψ κνψϖτ〈ρβαν ϖολτ. ς. Χσοµασζ Τ⌠τη 1960. 
49 Βεµυταττα Κυρτα ϑ⌠ζσεφ, α Κολοζσϖ〈ρι Τεολ⌠γιαι Ιντζετ κνψϖτ〈ροσα, 2001. οκτ⌠βερ 1−ν εληανγζοττ 

ελ∀αδ〈σ〈βαν. ς. Κυρτα 2002: 128�31.  
50 Κυρτα 2000/2001: 2�3.  
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Ι. 2. Γραδυ〈λοκ σ ηαγψοµ〈νψ  

Αζ αλ〈ββι 〈ττεκιντσ α νψοµτατ〈σβαν ηοζζ〈φρηετ∀ (κορ〈ββαν ΒαττψΚ. νϖεν ισµερετεσ)  
Βαττηψ〈νψ (Βαττηψ〈νψ/Ρ〈δαψ) γραδυ〈λ  µελλεττ ελσ∀σορβαν κτ κζιρατοσ γραδυ〈λρα ϖαν τεκιτεττελ, α 
Σπγρ.−ρα σ α Βγρ.−ρα. Ε κτ κζιρατοσ γραδυ〈λ ελτρ∀ κορ σ ρτκ!. Α Σπγρ. εγψεσ ρσζει 
(µ!φαϕαι) α ρεφορµ〈χι⌠ σζ〈ζαδ〈νακ εγψικ νεϖεσ λιτυργυσ〈ηοζ καπχσοληατ⌠κ. Σζεγεδι Λαϕοσ (αϖαγψ 
Λυδοϖιχυσ Σχηολαστιχυσ) ∀, ακι ςεσζπρµβεν α κ〈πταλανι ισκολ〈τ ιγαζγαττα λυτηερι σζελλεµβεν, 
Μικορ α τρκ ελ φογλαλτα Σζκεσφεηρϖ〈ρτ, 〈τκερλτ α ϖ〈ραδι διοεχεσισ γψλεκεζετειβε (ς〈ραδρα, 
µαϕδ Κρασζνα πλβ〈νοσα ϖολτ), σ αζ εγψϖ〈σ Κ〈λµ〈νχσεηι Μ〈ρτον κζελβεν µυνκ〈λκοδοττ, 
ακιϖελ Κρακκ⌠βαν εγψ ιδ∀βεν τανυλτ. Σζεγεδι τελϕεσ µαγψαρ Πσαλτεριυµ〈νακ κιαδ〈σ〈τ Σψλϖεστερ 
ϑ〈νοσ µεγακαδ〈λψοζτα. Φορδτ〈σαι χσακ κζιρατβαν τερϕεδηεττεκ. Α προτεστ〈νσ κζιρατοσ γραδυ〈λοκ 
ζσολτ〈ραι κζλ λαππανγηατ νη〈νψ. Κ〈λµ〈νχσεηι σζερκνψϖβεν νεµ αζ ∀ φορδτ〈σα ϖολτ, α 
∆εβρεχενβεν νψοµτατοττ πρµαρενδβ∀λ εζ βιζονψοσ. Σζεγεδι Λαϕοσ µ〈ρ 1543 πνκσδϕν 
µαγψαρυλ µισζεττ. Α σζερταρτ〈σ τββ µ!φαϕ〈τ σ ττελειτ ισ λεφορδτηαττα, α Σπγρ.−βαν Αντιπηοναε 
Λυδοϖιχαναε φελιρατ σοροζατοτ ταλ〈λϕυκ. Εζ αζ εγψεδλι ⌠προτεστ〈νσ µεγϕελλσ, αµελψ νεϖετ 
ταρταλµαζ µ!φαϕι φελιρατκντ. Νεµ ισµερετεσ µ〈σ Λαϕοσ κερεσζτνεϖ! τυδ⌠σ παπ εκκοριβαν, τεη〈τ 
οκκαλ σ ϕογγαλ γονδολτα γψ Χζεγλδψ Σ〈νδορ, ηογψ ιττ χσακ αζ ∀ σζερζ∀σγτ ϕελεντηετι αζ 
αντιφον〈κ ε φελιρατα. Α Β/Ργρ. σ α Σπγρ. ζσολτ〈ραινακ σσζεηασονλτ〈σ〈ρα γψ ιγεν ϕ⌠ οκυνκ ϖαν. Α 
µελλεττ αζ 1619−βεν µ〈σολτ γραδυ〈λ κρλβελλ εγψιδεϕ! α Β/Ρ/γρ. τρι〈σσζαλ (χσονκασ〈γα µιαττ αζ 
γρ.−β⌠λ µινδεν ζσολτ〈ρ ηι〈νψζικ), µερτ µα µ〈ρ ελδντττ κρδσ, ηογψ 1613�τ⌠λ γψ〈ρτοττ παπρρα 
(αµελψρε ρσζβεν α Ργρ−.τ ρτ〈κ) εννλ αζ ϖνλ κορ〈ββαν νεµ µ〈σοληαττ〈κ εζεκετ α ζσολτ〈ροκατ.51 
Α Βγρ. λερ〈σ〈τ ιλλετϖε σζερκεσζτστ α σζακιροδαλοµ α ηελψι λελκσζ, Ανγψαλοσι ∆εµϕν νεϖϖελ 
καπχσολϕα σσζε. Α Ζσολτ〈ρκνψϖβεν λ〈τηατ⌠ ϖσζ〈µ (1653) λεηετ α κεζδ∀βετ!κ, δσζτσ  σ 
ιλλυµιν〈λ〈σ ιδ∀ποντϕα ισ, µινδενεσετρε α µ〈σολ〈σ, ιλλετϖε α γραδυ〈λκτετ σσζε〈λλτ〈σα τββ µιντ 
εγψ φλ ϖτιζεδδελ αζ √γρ. κινψοµτατ〈σα υτ〈ν κεζδ∀δττ (1642�βεν), σ εγψ ϖτιζεδδελ κσ∀ββ 
σεµ ϖ〈λτ τελϕεσσ. Α Ζσολτ〈ρκνψϖ ισ ηι〈νψοσ µαραδτ, χµλαπϕα σ αζ ελσ∀ ζσολτ〈ρ σζϖεγε ισ 
κισζακαδτ.  1795−βεν ∆εβρεχενβε κερλτ, µερτ ακκορ µ〈ρ κικερλτ α σζερταρτ〈σι ηασζν〈λατβ⌠λ. Ε 
γραδυ〈λρ⌠λ ισ Κ〈λµ〈ν Φαρκασ ρτα αζ ελσ∀ ισµερτετστ 1882−βεν, σ ιττ ισ κιφεϕεζτε µεγργζττ 
ϖλεκεδστ.52 ∆ε αρρα φελφιγψελτ, ηογψ α ζσολτ〈ροκ νεµ α Κ〈ρολψι Βιβλι〈β⌠λ ϖαννακ. Α µ〈σολ〈σ 

                                                           
51 Χζεγλδψ 1957: 265. Βαλ〈ζσ 1958: 263. � Α Β/Ργρ. 1613 υτ〈νι κελτεζσρε ϖ. Μυσ∆αν 16, 19; 

εγψβκντ Φερενχζι Ιλονα κιαδ〈σα (Μυσ∆αν 16) ζενει σζεµποντοκρα τεκιντ, α σζϖεγ κιαδ〈σ〈βαν νεµ 
τρεκσζικ σεµ τελϕεσσγρε, σεµ νψελϖι φελδολγοζ〈σρα. Αλ〈ββ α λνψεγβεν αζονοσ, δε σζϖεγ 
σζεµποντϕ〈β⌠λ τελϕεσ ςολφ φλε κιαδ〈σρα τ〈µασζκοδοµ (Νψτ〈ρ. ΞΙς.).  

52  �Μεγϖιζσγ〈λϖα εζ ιροττ Γραδυ〈λτ, υγψ ταλ〈λταµ, ηογψ α Γελει�Ρ〈κ⌠χζψ−φλνεκ µ〈σολατα, νµι 
κλνβσγ ϖαν υγψαν[�] δε αζ εγσζ χζερεµονι〈λισ ρσζ ελσ∀ τεκιντετρε ελ〈ρυλϕα, ηογψ αννακ 
µ〈σολατα σ αζ σσζεηασονλιτ〈στ ϕ⌠ µ⌠δοµβαν ισ ϖολτ µεγτεννι, πεν ιττ λεϖν ν〈λαµ α ηαϕδυ−
βσζρµνψι εγψη〈ζ Γραδυ〈λϕα[�]� Αζ σσζεηασονλτ〈σ ερεδµνψε κτσγεσ, α Βγρ.−ν〈λ ισ. Ερρ∀λ 
υγψανχσακ αζτ ϖλτε Κ〈λµ〈ν Φαρκασ, ηογψ αζ √γρ.−β⌠λ µ〈σολτ〈κ. Μγισ ρ〈δββεντ, ηογψ εζτ α 
Ζσολτ〈ροκ κνψϖρ∀λ νεµ 〈λλτηατϕα: �Α χζερεµονι〈λισ ρσζ υτ〈ν ϕ∀νεκ α ζσολτ〈ροκ σ ναγψ 
χσοδ〈λκοζ〈σοµρα, νεµ υγψ µιντ α νψοµατοττ Γραδυ〈λβαν α Κ〈ρολι Γ〈σπ〈ρ, ηανεµ α Ηιερονψµυσ−
φλκ, υγψαναζοκ α µελψεκ α Σπ〈χζαψ−Γραδυ〈λβαν ισ ταλ〈λταττακ σ ηογψ ερρ∀λ µεγ−γψ∀ζ∀δϕεµ, 
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κτεσ κρδσνεκ τισζτ〈ζ〈σα σζ〈ζαδοσ αδ⌠σσ〈γ. Αζ σσζεηασονλτ〈σβαν νεµ µελλ∀ζηετϕκ τελϕεσεν α 
ρεφορµ〈χι⌠ σζ〈ζαδ〈νακ η〈ροµ µ〈σικ νεϖεσ λιτυργυσ〈τ σεµ. Κ〈λµ〈νχσεηι (Σ〈ντα) Μ〈ρτον, Βενχδι 
Σζκελψ Ιστϖ〈ν σ Ηυσζ〈ρ Γ〈λ νεϖηεζ εγψαρ〈ντ ζσολτ〈ροκ (Ζσολτ〈ρκνψϖ) φορδτ〈σα φ!ζ∀δικ. 
Μυνκ〈λκοδ〈συκ α κζιρατοσ ηαγψοµ〈νψ φορµ〈λ⌠δ〈σ〈ν ισ ραϕτα ηαγψτα α βλψεγτ. Α κ⌠δεξεκ 
ζσολτ〈ρσζϖεγεινεκ σζεµελϖνψεσ ϖιζσγ〈λατα µυτατϕα (ρσζλετεσ 〈ττεκιντσ νεµ τ〈ργψα 
σζϖεγτρτνετι ϖιζσγ〈λατοµνακ), ηογψ αζ ⌠προτεστ〈νσ γραδυ〈λοκ σ α κολοστοροκβαν πεδαγ⌠γιαι 
χλλαλ σ νεµ λιτυργικυσ ηασζν〈λατρα λατινβ⌠λ κσζτεττ φορδτ〈σοκ κζττ νεµ ϖολτ κζϖετλεν 〈τϖτελ. 
ℑτττελεσεν α Πσαλτεριυµ Υνγαριχυµ µεγτερεµτσηεζ ηοζζ〈ϕ〈ρυλτακ, τεη〈τ α κζϖετεττ νψελϖι 
ηατ〈συκ νεµ ηανψαγοληατ⌠ ελ.53 

Αζ 1540 τ〈ϕ〈τ⌠λ κελετκεζεττ πρ⌠ζαζσολτ〈ροκ εγψ τββσζερζ∀σ, τββ 〈γ φορρ〈σχσοπορττ〈 φορ−
µ〈λ⌠δτακ (∗Ξ ∗Ψ ∗Ζ). Ε φορρ〈σχσοπορβ⌠λ ερεδ α Σπγρ. σ α Βγρ. (ϕελε ∗Ζ). Εγψικ 〈γ α Β/Ργρ.−ηοζ 
〈λλτ κζελ, αζ ελτρσεκνλ τββνψιρε ε τεστϖργραδυ〈λοκ σζϖεγτ, ϖαγψ αννακ ϖ〈λτοζατ〈τ ταλ〈λϕυκ 
µεγ α Βγρ.βαν ισ. ∆ε εγψεσ ζσολτ〈ροκ σζϖεγβεν εζ α ∗Ζ κζελεββ 〈λληατοττ α Ηυσζ〈ρ Γ〈λ−φλε 
1574−βεν νψοµτατοττ ζσολτ〈ρσζϖεγηεζ (ελ∀ζµνψε ισµερετλεν). Νη〈νψσζορ πεδιγ µινδκεττ∀τ∀λ 
ελτρ∀ λεηετεττ αζ αζ 〈γ, αµελψετ α Βγρ. κϖετεττ. Ηυσζ〈ρ Γ〈λ γραδυ〈λϕ〈νακ ισ µινδεν 
ϖαλ⌠σζν!σγ σζεριντ κζιρατοσ, αϖαγψ κιαδατλαν ΞςΙ. σζ〈ζαδι ζσολτ〈ρφορδτ〈σ (Πσαλτεριυµ) ϖολτ α 
φορρ〈σα. (ϕελε ∗Ξ). Ε φορρ〈σ τρτνετε κσ∀ββ ισ φολψτατ⌠δηατοττ, τεη〈τ α Κοµγρ. νεµ ϖεττε 〈τ 
σζερεπτ 1574−βεν, ηανεµ µ〈σ γραδυ〈λοκ ισ µερτεττεκ βελ∀λε (ϕελε ∗Ψ). Εζεκετ ταν〈χσοσ γψ 
ϖγιγγονδολνυνκ, µερτ αζ ελµλτ φλ ϖσζ〈ζαδ φολψαµ〈ν µγ νεµ ϖ〈λτοζοττ µεγ γψκερεσεν α 
νψελϖσζετι σ ιροδαλµι κζϖλεµνψ α κορ〈ββαν κ⌠δεξνεκ νεϖεζεττ Βαττηψανψ γραδυ〈λλαλ 
καπχσολατοσαν. Ε ρεκονστρυκχι⌠σ κσρλετνεκ α λεγνψοµ⌠σαββ οκα αζ, αµινεκ α κϖετκεζετεσ 
ϖγιγγονδολ〈σ〈ρα νεµ ιγεν τρτνετ κσρλετ. Αζ εγψεσ γραδυ〈λοκ εγψεσ ζσολτ〈ραινακ κζϖετλεν 
φορρ〈σα (α µ〈ρ µεγϕελεντ νψοµτατοττ γραδυ〈λ µελλεττ) τββ κζσ, β〈ρ ισµερετλεν κζιρατ (ινκ〈ββ 
φορρ〈σχσοπορτ) λεηετ. Εζζελ νεηεζεββ σζ〈µολνυνκ. Μγισ � α φλτ〈ρυλ⌠ εγψεζσεκ σ ελτρσεκ 
µεγοκολ〈σ〈ρα � α µ〈σολ〈σν〈λ ϕοββ µαγψαρ〈ζατ αζτ φελττελεζννκ, ηογψ α νψοµτατοττ κιαδ〈σοκ 
(Κοµγρ. 1574−βεν,  √γρ. 1636−βαν) µεγϕελενσε υτ〈ν ισ φολψτατ⌠δοττ α νψοµτατοττ κιαδ〈σοκ 
φορρ〈σα γψαν〈ντ σζολγ〈λ⌠ κζιρατοσ γραδυ〈λοκ σαϕ〈τ υτ⌠λετε: τοϖ〈ββµ〈σολ〈σα σ ηαγψοµ〈νψοζ〈σα. 

                                                                                                                                                                                            
σσζεηασονλτ〈στ τεττεµ α κϖετκεζ∀ σζϖεγεκ κζτ (λεγψεν ελγ πλδ〈υλ χσακ α µυτατϖ〈νψβ⌠λ α 23. 
Ζσολτ〈ρ σορ〈τ φεληοζνοµ.)  

1. Α νψοµατοττ Γραδυ〈λβαν γψ ϖαν: Αζ τε ϖεσσζ∀δ σ αζ τε π〈σζτορι βοτοδ µεγϖιγασζταλνακ ενγεµετ.  
2. Σζενχζι Μ. Α. 1608. Οππενηειµι κιαδ〈σ〈βαν γψ: Α τε ϖεσσζ∀δ σ αζ τε βοτοδ, ϖιγασζταλνακ ενγεµετ.  
3. Σπ〈χζαψβαν γψ: Αζ π〈σζτορι ϖεσσζ∀δ σ ιστ〈ποδ αζοκ ενγεµετ µεγϖγασζταλνακ. [�] Ιλψεν ζσολτ〈ρ 

ϖαν βεννε 87. Αζυτ〈ν � µικντ α νψοµατοττβαν � Μ〈ρια, Ζακαρι〈σ, Σιµεον νεκε [�]� Κ〈λµ〈ν 
1882: 37�38, 51. � Κ〈λµ〈ν Φαρκασ 〈λλτ〈σ〈βαν τββ ποντατλανσ〈γ ϖαν. Εζεκετ ιττ νεµ ρσζλετεζεµ.  

53  Τελϕεσ Πσαλτεριυµ ϖολτ αζ ΑπΚ.−βεν (Νψτ〈ρ. ςΙΙΙ., ηασονµ〈σ κιαδ. Σζαβ⌠ ∆νεσ Κολοζσϖ〈ρ 1942. 
ΧοδΗυνγ. 2.), δε α ηι〈νψζ⌠ (1−55, &) λεϖελεκ µιαττ α ρ〈νκ µαραδτ σζϖεγβεν µ〈ρ νινχσ µεγ. Τελϕεσ 
α ∆βρΚ. (ΡγιΜαγψΚ⌠δ. 19.), ΚεσζτηΚ. (Νψτ〈ρ. ΞΙΙΙ.), σ α ΚυλχσΚ. (ΡγιΜαγψΚ⌠δ. 23.) 
Ζσολτ〈ρκνψϖε. Α ΦεστΚ. (ΡγιΜαγψΚ⌠δ. 20.) χσακ α κισ η⌠ρ〈κ ανψαγ〈τ ταρταλµαζζα (2, 8, 18, 23, 62, 
66, 92, 94, 95, 99, 109, 112, 116, 119−133, 147−150. ζσολτ〈ρ), α ΧζεηΚ. (ΡγιΜαγψΚ⌠δ. 4.) πεδιγ 
χσακ τ ϖεσπερασ ζσολτ〈ρτ: 109, 112, 151, 126, 147. Α τββι κ⌠δεξβεν πεδιγ χσακ εγψεσ ϖερσεκ, 
ζσολτ〈ρτρεδκεκ ϖαννακ. 
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⊆γψ κπζεληετ∀ ελ α κπλετεσ φορρ〈σοκ τοϖ〈ββ γψ!ρ!ζ∀ ηατ〈σα, α σζϖεγεκ ϖαρι〈λ⌠δ〈σα (ϖαγψ 
αλκαλµανκντ νψιλϖ〈νϖαλ⌠ ροµλ〈σα): 
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(κβ. νγψσζ〈ζ 
ισµερετλεν γραδυ〈λ�) 

↓ 
↓ 
↓ 
 

Βατηψανψ γραδυ〈λ 
(ϖ〈ρι γραδυ〈λ) 
Ρ〈δαψ γραδυ〈λ 

� 
(ισµερετλεν γραδυ〈λοκ�)

↓ 
↓ 
↓ 

Βγρ. 
� 

(ισµερετλεν γραδυ〈λοκ�) 

Α Κοµγρ.−λαλ ελινδυλτ γραδυ〈λσζερκεσζτ∀ φολψαµατ νεµ ϕελεντι, ηογψ Ηυσζ〈ρ Γ〈λ ζσολτ〈ραιρα 
αλα−πυλνακ α κσ∀ββι γψ!ϕτεµνψεκ, γψ α Β/Ργρ. ισ εννεκ λεσζ〈ρµαζοττϕα. Α Κοµγρ.−βαν χσακ αζ 
εγψικ  〈γα µανιφεσζτ〈λ⌠δοττ α ΞςΙ. σζ〈ζαδβαν µαγψαρρα φορδτοττ πρ⌠ζαζσολτ〈ριροδαλοµνακ. Τββ 
ϖ〈λογατοττ ζσολτ〈ργψ!ϕτεµνψ ληετεττ εγψµ〈σ µελλεττ, σ εννεκ η〈ττρβεν φορµ〈λ⌠δοττ αζ α νορµα−
ρενδσζερ, αµελψ α φιλολ⌠γιαιλαγ ποντοσαββ φορδτ〈σοκατ γψ∀ζελεµρε ϕυτταττα. Αζ √γρ. Ζσολτ〈ρκνψ−
ϖβεν εννεκ α σζ⌠βελι σ κζιρατοσ λιτυργικυσ ηαγψοµ〈νψνακ α τοϖ〈ββλσε σ εγψβεχσισζολ⌠δ〈σα 
µεγτρτντ.  

Α µιντεγψ ηιϖαταλοσ φορδτ〈σ ρανγϕ〈ρα εµελκεδ∀ Κ〈ρολψι−φλε σζϖεγ νψελϖι ηατ〈σα κτσγτελεν, 
εζτ αζ ισ βιζτοστοττα, ηογψ λνψεγβεν ϖ〈λτοζατλαν µαραδτ α ΞΙΞ. σζ〈ζαδ ϖγιγ.54 Εννεκ ζσολτ〈ρ−
σζϖεγε λ αζ εγψη〈ζι σζ⌠ηασζν〈λατβαν. Αζρτ α ΞςΙΙ. σζ〈ζαδβαν γψακορι, ηογψ πρδικ〈χι⌠σ 
κτετεκβεν α µαγα φορδτ〈σ〈τ κζλι α πρδικ〈τορ, (ϖαγψ α Τρεµελλιυσ�Βεζα λατιν σζϖεγτ) σ νεµ 
ιδζι α ςιζσολψι, ς〈ραδι, Αµστερδαµι στβ. Βιβλι〈τ.55 Σεµµι ρενδκϖλι νεµ ϖολτ αββαν, ηα µγ α 
ΞςΙΙ. σζ〈ζαδ δερεκ〈ν ισ ϕραµ〈σολγατοττ γραδυ〈λοκ, νεµ α µιντεγψ τεξτυσ ρεχεπτυσ ρανγϕ〈ρα 
εµελκεδεττ ςΒ. σζϖεγτ ϖεττκ 〈τ α Πσαλµι σελεχτιορεσ ϕελλεγ! γψ!ϕτεµνψκβε. Α Κ〈ρολψι σζ−
ϖεγνεκ σζερταρτ〈σι ρανγρα εµελκεδσε ρσζβεν αζ √γρ. 〈λταλ  τρτντ µεγ. Αζ ϕαββ τανυλµ〈νψοκ 
κζττ ϕογγαλ κιεµελικ α φορδτ⌠κρ ρενδκϖλ φοντοσ φορδτ〈σελµλετι 〈λλ〈σφογλαλ〈σ〈τ, γψ 
Σεβεστψν ℑρπ〈δ56, σζεµβε〈λλτϖα α κ⌠δεξεκ λατινβ⌠λ βετ! σζεριντ κσζλτ µαγψαρτ〈σ〈ϖαλ. Κ〈ρολψι 
σ τ〈ρσαι αζ √γρ. τρεκϖσειϖελ εγψεζ∀λεγ κιµονδοττ〈κ αζ  ελ∀λϕ〈ρ⌠ βεσζδβεν, ηογψ �Αζ 
φορδτ〈σβαν λτνκ αζ µενψρε λεηετεττ τιζτα ιγαζ Μαγψαρ ⇓⌠υαλ, ιδεγεν ⇓⌠λ〈!ναχ µ⌠δγψ〈τ νεµ 

                                                           
54  Σζενχι Μολν〈ρ κιαδ〈σαιβαν σ α ϑανσσον κιαδτα Αµστερδαµι Βιβλι〈βαν (1645) χσακ νµι ηελψεσρ〈σι 

κλνβσγ ϖαν µεγ σαϕτ⌠ηιβ〈κ ϕαϖτ〈σα. Τ⌠τφαλυσι κισεββ κϖετκεζετεσ ϖ〈λτοζτατ〈σοκατ ϖγζεττ, 
ποντοστοττα ηελψενκντ α σζϖεγετ. Ιγεν γψακορι, ηογψ ϖερσεκ σορα, ϖαγψ εγσζ ζσολτ〈ρ σζ⌠ σζεριντ α 
ςΒ. σζϖεγτ ταρταλµαζζα. Ηελψεσρ〈σα σοκβαν Γελεϕι Κατον〈τ κϖετι. ς. Σζατηµ〈ρι 1968: 361�80; 
Φεκετε 2002χ: πασσιµ. Κοµ〈ροµι Χσιπκσ σζ〈µ〈ρα ισ α ςΒ. ϖολτ α ϖισζονψτ〈σι αλαπ. Εννεκ 
ρεϖζι⌠ϕ〈ϖαλ κεζδτε σαϕ〈τ φορδτ〈σ〈τ: ⊃ρδεκεσ, β〈ρ νεµ µινδιγ κννψεν ρτηετ∀ σ νεµ µινδενττ ελγ 
µαγψαροσ α σζϖεγε. Εζ υτ〈ν 1877−ιγ νεµ ϖολτ λνψεγι ϖ〈λτοζ〈σ, β〈ρηα α Β〈σελι Βιβλια (1751) α 
Τ⌠τφαλυσι σζϖεγν νµιλεγ µ⌠δοστοττ. Αζ ελσ∀ ϕελεντ∀σεββ ϖ〈λτοζ〈σ αζ 1906−βαν ελκσζλτ ρεϖζι⌠ 
(Ρεϖ1908). Εζ ργιεσ, µιντηα ΞςΙ. σζ〈ζαδι ϖολνα, δε σοκ απρ⌠ ελτρσε (σζ⌠ηασζν〈λατ, σζ⌠ρενδ,  
ρτελµεζσ) ηελψενκντ ελσζακαδ α Κ〈ρολψι φλε σζϖεγτ∀λ. Σοκαν εζτ ρζικ α ϖαλ⌠δι Κ〈ρολψι 
(�Κ〈ρολι�) Βιβλι〈νακ. Α ηατ〈ρον τλι µαγψαροκ σζερταρτ〈σον σ ιροδαλµιλαγ σζιντε κιζ〈ρ⌠λαγ εζτ 
ισµερικ σ ηασζν〈λϕ〈κ ναπϕαινκβαν, α ΞΞΙ. σζ〈ζαδ ελεϕν. 

55 ς. Ηελται 1990: πασσιµ. 
56 Σεβεστψν 1991: 474�478. ς. µγ Σζατηµ〈ρι 1990: 198. 
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κ⌠υεττυχ, !οτ ινκ〈ββ αζ µι δαραβοσναχ τεττζεττ ϖαγψ αζ Σιδ⌠ ϖαγψ αζ ∆ε〈χ ⇓⌠λ〈!ναχ µοδγψ〈βαν, 
αννακισ κι µονδ〈!αβαν αζ Μαγψαρ νψελωνεχ ⇓⌠λ〈!〈ναχ µοδγψ〈τ κουεττχ.� [ ):(8α ]   

Α µ〈σικ φορδτ〈σι ϖγλεττελ, α περιφραστιχε φορδτοττ ζσολτ〈ρσζϖεγεκκελ σζεµβεν 〈λλτ α 
ηυµανιστα ερυδιτιο. Α φιλολ⌠γιαι µεγκζελτσ εγψ σζοχιολ⌠γιαι διµενζι⌠τ ισ ηοζζ〈αδ α ζσολτ〈ροκ 
κρδσηεζ: εζ α σζερταρτ〈στ ϖγζ∀κ νεµ τλ σζλεσ, δε σζελλεµιλεγ ϕελεντ∀σ ρτεγνεκ γονδολατι, 
νψελϖι σ εσζττικαι τυδατοσσ〈γα, αµελψ Γελεϕι Κατονα ηοζζ〈〈λλ〈σ〈ν π〈ρατλαν µ⌠δον 
µεγµυτατκοζοττ. Εζ νµιλεγ α προτεστ〈νσοκ ταντ⌠ φυνκχι⌠τ τλζ⌠ βε〈λλτοττσ〈γα, Γελεϕι Κατονα 
ραχιοναλιζµυσα ελλεν ισ ηατ. Α νψελϖηελψεσσγ µελλεττ αζ εσζττικυµ, α σζπσγ ισ µεγϕελενικ 
κϖετελµνψκντ. Εζτ α γρεγορι〈νρ⌠λ φελτ!ν∀εν ηανγοζτατϕα Γελεϕι Κατονα, αζαζ α σζπεν 
µεγσζαγγατοττ, τεη〈τ ϕ⌠λ ταγολτ, σ ζλσεσ (νεµ κιαβ〈λ⌠) νεκλστ. Α σζπ λασσ σ χσενδεσζ σζ⌠ϖαλ 
ζσολτ〈ροζ〈στ µ〈ρ Ηυσζ〈ρ Γ〈λ ισ τββσζρ εµλεγεττε. ϑ⌠λλεηετ εζ ινκ〈ββ ζενει σ σζερταρτ〈σι κρδσ, 
ιττ σεµ µαραδηατ εµλτετλενλ, µερτ νψελϖι ηατ〈σα ισ ϖολτ: α βεσζδ σ σζϖεγκζποντ γρεγορι〈ν 
µεγκϖετελτε α ϕ⌠ κιεϕτστ σ σζϖεγφορµ〈λ〈στ. Ναπϕαινκβαν αζ λ∀σζ⌠ γψακραν ταπασζταληατ⌠ 
σορϖαδ〈σα, α σζ⌠βελισγ σ εµλ−κεζετ ϖαλαµιντ α ργι κοροκ µεµοριζ〈λτατ⌠ πεδαγογι〈ϕ〈νακ 
λεβεχσλσε, αζ ιφϕαββ νεµζεδκεκ βεσζδτεχηνικ〈ϕ〈νακ σ α ηανγοστ⌠ βερενδεζσεκ κ〈ροσ 
ηατ〈σαινακ 〈ρνψκοσ ολδαλ〈ν ϕελλι κι α σζερταρτ〈σι βεσζδετ ηελψτ. Α Βιβλια ολϖασ〈σα,  νψιλϖ〈νοσ 
σζερταρτ〈σον εληανγζ⌠ φελολϖασ〈σα µγ η〈τρ〈νψοσαββ βεσορολ〈στ καπ. Α ργιεκ ιδεϕν α σζερταρτ〈σ 
νεκελτ µιϖολτα µγ µελλ∀ζηετετλεν ϖολτ, σ εζ α τερµσζετεσεν ελφογαδοττ κϖετελµνψ α 
πρ⌠ζαζσολτ〈ροκ ηασζν〈λατ〈ρα ισ ϖονατκοζοττ. Εζζελ α βε〈γψαζοττσ〈γγαλ αζ √γρ. ελγγ σζερενχσσ 
εγψενσλψτ τερεµτεττ. Α ηελψενκντ ροππαντ ρδεκεσ δε φιλολ⌠γιαιλαγ ποντατλαν ζσολτ〈ροκ, σ α 
τυδ⌠σ, ϕ⌠ϖαλ ποντοσαββ, δε νεηζκεσ µεγολδ〈σοκ (µιντ α Βενχδι Σζκελψ Ιστϖ〈νι ηελψενκντ) 
κζττ α µλτ⌠σ〈γοσ ργισγγελ φορµ〈λτ ςιζσολψι σζϖεγ ελταλ〈λτ κζπτ. Α µελλεττ α σζερταρτ〈σ 
τερµσζετεσ διµενζι⌠ϕ〈τ, α σζ⌠βελισγετ (νεκβελισγετ) σ ηαγψοµ〈νψτ ισ ηαγψτα σζ⌠ηοζ ϕυτνι, 
εζζελ εγψ αλ〈σλλψεδτ ϖιλ〈γ ρελικϖι〈ιτ 〈τµεντεττε α µγ µ〈σφλ ϖσζ〈ζαδιγ πσαλµοδιζ〈λ〈στ ισµερ∀ 
σ γψακορλ⌠ προτεστ〈νσ σζερταρτ〈σι κζσσγεκ πλσρε. Α ργιεκ εγσζ λεττ 〈τηατοττα εζ, εζτ αζ 
εγψη〈ζατψ〈κτ⌠λ ϖαλ⌠ ιδζετεκκελ ισ γψακραν µεγτ〈µογαττ〈κ σ συµµ〈ζτ〈κ. �Α ζσολτ〈ροκβ⌠λ 
µινδεντ µεγτανυληατσζ: α ραγψογ⌠ λελκι ερ∀σσγετ, α τελϕεσ ιγαζσ〈−γοσσ〈γοτ, α µρτκταρτ〈στ, α 
τκλετεσ οκοσσ〈γοτ, α β!νβ〈νατ µ⌠δϕ〈τ σ α σζοµορσ〈γ µρτκτ. Μινδεντ µεγτανυληατσζ 
βελ∀λκ, αµι ϕ⌠τ χσακ τεηετσζ. Εζ α τκλετεσ τεολ⌠για, ϕϖενδλσ Κρισζτυσ τεστβεν ϖαλ⌠ 
ελϕϖετελρ∀λ, φιγψελµεζτετ∀ αζ τλετρε, ρεµνψ α φελτ〈µαδ〈σρα, φλελεµ α βντετστ∀λ, α διχσ∀σγ 
γρετε, α τιτκοκ φελτ〈ρ〈σα� (Βασιλιυσ Μαγνυσ). 

Αζ √γρ.−τ µεγαλαποζ⌠ Γψυλαφεηρϖ〈ρι γραδυ〈λ η〈ττερβεν κζιρ〈σσαλ τββσζρζττ λιτυργικυσ 
κζικνψϖεκ ρεϕτ∀ζτεκ. Κζλκ ϖαλ⌠ αζ α νεγψϖεν, αµελψετ Μαγψαρορσζ〈γρ⌠λ (ισ) βεκρετεττ α 
σζερκεσζτ∀ πσπκ, Κεσερ!ι ∆αϕκα ϑ〈νοσ 1630−βαν ϖαγψ νη〈νψ ϖϖελ κορ〈ββαν. Χσακ ηρβ∀λ 
ισµερτ γραδυ〈λοκκαλ εγψττ σεµ ρι ελ α νεγψϖενετ α ΞΞΙ. σζ〈ζαδ ελεϕν ισµερτ γραδυ〈λοκ σζ〈µα.  
Α ΞςΙΙ. σζ〈ζαδ ελεϕν ταλ〈ν τζσζερ τββ ισ λεηετεττ ηασζν〈λατβαν. Αζ ισκολ〈τ φεννταρτ⌠ ϕελεντ∀σεββ 
εγψη〈ζκζσγ α σζερταρτ〈σ ιλλ∀ ϖγζσηεζ νεµ νλκλζηεττκ α κ〈ντορ σ α λιτυργικυσ 
δι〈κνεκκαρ σζερταρτ〈σκνψϖτ. Κορ〈ββαν τϖεσεν γψ τεκιντεττκ, ηογψ α Β/Ργρ. µινδεν 
νψοµτατοττ γραδυ〈λ ελ∀δϕε, α Κοµγρ−.τ σ αζ √γρ.−τ ισ α ηιβ〈σαν 1541−1563. κζττι ιδ∀ρε 
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κελτεζεττ57 σ �κ⌠δεξ� µιν∀στσσελ εµλεγετεττ γραδυ〈λβ⌠λ ερεδεζτεττκ. Α µεγφορδτοττ 
σζ〈ρµαζτατ〈σ σζεριντ α νψοµτατοττ Κοµγρ. ϖολτ αζ (β〈ρ κζιρατοσ ελ∀ζµνψειτ α σζακτυδοµ〈νψ νεµ 
χ〈φολτα σ νεµ ταγαδϕα), αµελψ α κζιρατοσ γραδυ〈λοκ σζερκεσζτστ ελινδτοττα. Ηελψεσεββ α 
νψοµτατοττ σ κζιρατοσ ηαγψοµ〈−νψοζ〈στ κλχσνηατ〈σβαν σζεµλλννκ.  

Ι. 2. 1. Κ〈λµ〈νχσεηι (Σ〈ντα) Μ〈ρτον σ α Κοµϕ〈τι γραδυ〈λ 
Νψολχ ζσολτ〈ρ Ηυσζ〈ρ Γ〈λ κορ〈ββι (1561) σ κσ∀ββι (1574) νεκεσ σζερταρτ〈σκνψϖβεν 

εγψαρ〈ντ µεγϖαν. Υτ⌠ββ Ηυσζ〈ρ Γ〈λ νεµ τεκιντεττε αλκαλµασνακ α �Καλµανχζεηι Μαρτον 
Με!τερτολ Μαγψαρρ φορδτατοτ Π!αλµυ!οχ� κορ〈ββι σζϖεγτ. Εγψετ ϕρα κζλτ ρεϖιδε〈λϖα, εγψετ 
〈τδολγοζϖα. Ηατ ζσολτ〈ρ σζϖεγε ισµερετλεν φορρ〈σβ⌠λ ϖαλ⌠. Αζ 1561−βεν µεγϕελεντ σζϖεγ 
ηελψενκντ ροµλοττ ισ. Α Κοµγρ. ϖολτ α προτεστ〈νσ σζερταρτ〈σι σεγδλετεκ λερ〈σ〈νακ κεζδετε. 
ςαϕον αζ ⌠προτεστ〈νσ ρκσγβε ϖαλ⌠ βεταγολ⌠δ〈σα µιλψεν µρτκ!? Μεγηατ〈ροζ⌠ ϖολτ�ε ϖαγψ 
πεδιγ χσακ εσετλεγεσ? Α Β/Ργρ−.βαν νγψ ζσολτ〈ρτ ταλ〈λυνκ, αµελψεκνεκ σζϖεγε α Ηυσζ〈ρ Γ〈λν〈λ 
ολϖασηατ⌠ ϖ〈λτοζατοτ κϖετι. Αζ ϕαββ σζακιροδαλοµ τερµσζετεσνεκ τεκιντι, ηογψ α Κοµγρ.−βαν 
ταλ〈ληατ⌠ ζσολτ〈ροκατ µαγα Ηυσζ〈ρ Γ〈λ φορδτοττα.58 Ερρε αζονβαν α γραδυ〈λβαν σεµµιφλε δντ∀ 
αδατ νινχσ. Αλ〈ββ  ερρε α µεγολδατλανσ〈γρα ισ κν〈λκοζικ νµι ϖ〈λασζ. (Αζ αλ〈ηζ〈σοκ α σζϖεγ 
ελτρσειτ ϕελζικ.) 

6  ∆οµινε νε ιν φυρορε τυο αργυασ µε  

Ρεγϖελι νεκλεσεχ 1561 Κοµγρ. 1574 

Πσαλµϖσ ςΙ.59 

ςΡρα αζ τε ηαραγοδβα  
Νε φεγψ µεγ ενγεµετ: 
Εσ ηαραγοδναχ ναγψ!αγαβα  
Νε ο!τοροζζ ενγεµετ. 
Κονψορυλλψ ςρα εν ραψτα  
Μερτ βετεγ ϖαγψοχ: 
Γψογψτσ µεγ ενγεµετ  
Μερτ ελ ηαβοροτταναχ αζ εν χζονττψαιµ. 
Αζ εν λελκοµισ ελ ηαβοροδοτ: 
Τε πεδιγ ςραµ µγ κ!ελ. 

Ηατοδικ60 

ςρ Ι!τεν α τε ναγψ ηαραγοδβαν  
Νε φεδγψ µεγ ενγεµετ: 
Εσ α τε ηαραγοδβαν  
Νε ο!τοροζζ ενγεµετ. 
Κονψορυλλψ εν ραιταµ ςραµ,  
Μερτ βετεγ ϖαγψοχ : 
 
Γψογψτσ µεγ ςρ Ι!τεν ενγεµετ ,  
Μερτ µεγ ρεττεντενεχ αζ εν χζονττψαιµ. 
Αζ εν λελκεµισ ιγεν µεγ ρεττεντ : 

                                                           
57  ςολφ Γψργψ Ρ〈δαψ ηαλ〈λα ϖτ (�1733) ροσσζυλ ολϖαστα, εζ α ηιβ〈σ κελτεζσ ερεδετε (1563). Σεπρ∀δψ 

ϑ〈νοσ εζτ ηελψεσβτεττε (Σεπρ∀δψ 1913). Στολλ βιβλιογρ〈φι〈ϕ〈νακ β∀ϖτεττ σ ϕαϖτοττ κιαδ〈σ〈βαν α 
Ρ〈δαψ γραδυ〈λ (α Μυσ∆αν. 6. αλαπϕ〈ν) κελτεζσε: 1613�133. Α Βαττηψ〈νψ γραδυ〈λ: �Βαττηψ〈νψ−
κ⌠δεξ. (ΞςΙ. σζ. 2. φελε)�; �Α µ〈σολ〈σ 1578 υτ〈ν, δε µγ α ΞςΙ. σζ〈ζαδβαν τρτντ.� ς. Στολλ 6. σ 
11. σζ.  

58 Βοττα 1991: 444�445. 
59 ϖασ〈ρναπ ρεγϖελι α2α−β

 
60 κεδδ ρεγϖελι 28

α−β
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Τρψ ηοζζ〈µ ςραµ  
Εσ ⇓αβαδτ!−µεγ αζ εν λελκεµετ: 
Ταρτσ µεγ ενγεµετ  
Αζ τε ιργαλµα!!αγοδ#ρτ.  
Μερτ νεµ ταλαλτατιχ αζ ηαλαλβαν  
Κι τερολαδ εµλεκεζζ#χ: 
Αζ ποκολβα πεδιγλεν  
Κι τε⇓εν τενεκεδ ϖαλλα  !τ. 
ςε⇓εκεδοµ φοηα⇓κοδα!ιµβαν 
Ελ νεδυεστοµ 〈γψαµοτ  
Κονψηυλλατα!ιµυαλ: 
[�] 

Ελλ ηοµ〈λψο!οδ#χ αζ εν ⇓εµεµ  
Αζ κε!ερυ!#γ µιατ: 
Ελ εµ⇓τετχ  
Αζ εν   !οχ νψαυαλψαιµβαν. 
Ταυοζζατοχ ελ εν τολεµ τι µιννψαιαν  
Κιχ χζελεκεδιτεχ αζ ηαµι  !!αγοτ: 
Μερτ ιµ αζ ςρ µεγ ηαλγατ〈  

  !ιραλµιµναχ βε⇓εδτ. 
Μεγ ηαλγατ〈 αζ ςρ  
Αζ εν κονψοργ!εµετ: 
Εσ ιµαδκοζα!οµατ  
Ελειβε ϖιυ. 
Ελ ⇓εγψενυλλψενεχ  
Εσ ιγεν µεγ ηαβοροδγψαναχ  
µινδ αζ εν ελλεν!#γιµ : 
µεγ ⇓εγψενολλψενεχ  
εσ ϖι!⇓α τ#ριενεχ ιγεν ηαµαρ  !αγυαλ. 

∆ιχζο!#γ &

Τε κεδιγ ςραµ µγ κε!ελ? 
Τερψ ηοζζαµ ςΡαµ ,  
⇓αβαδιτσ µεγ αζ εν λελκεµετ : 
Ταρτσ µεγ ενγεµετ  
α τε ιργαλµα!!αγοδερτ. 
Μερτ νιντ  !εν αζ ηαλαλβαν  
κι τε ρολαδ εµελεκεζζ#χ: 

Α κοπορ  !οβαν  
Κιχζοδα διχζερ τεγεδετ. 
Ελ φαραδταµ αζ εν φοηαζοδα!οµβαν, 
ελ νεδυε!ιτ#µ αγψαµοτ  
κονψ ηυλλατα!ιµυαλ: 
εσ εν νψο⇓ολψαµαοτ  
ελ α⇓ταταµ !ιρα!ιµυαλ. 
Ελ ηοµαλψο!οδεχ αζ εν ⇓εµεµ  
αζ κε!ερυ!εγ µιαττ : 
µεγ εµε⇓τετεχ  
µινδεν ελλεν  !εγιµ µιαττ. 
Ταυοζζατοχ ελ εν τολεµ µιννψαιαν, 
Κιχ αλνοκ  !αγοτ χζελεκεδτεχ : 
Μερτ µεγ ηαλγαττα αζ ςΡ Ι  !τεν  
αζ εν   !ιρα  !οµναχ ⇓οζαττψατ. 
Μεγ ηαλγαττα αζ ςΡ  
αζ εν κονψοργε!εµετ: 
ελ# ϖοττε αζ ςρ  
αζ εν ιµαδ!αγοµατ. 
Μεγ ⇓εγψενυλλψενεχ  
εσ ιγεν µεγ ηαβοροδγψαναχ  
µινδ αζ εν ελλεν!εγιµ : 
ϖι!!ζα τ#ριενεχ  
εσ ⇓εγψεντ ϖαλλψαναχ ηιρτελεν  !εγγελ. 

∆ιχζο!εγ λεγψεν Ατψαναχ εσ Φιυναχ : &χ

Ε ζσολτ〈ρ κορ〈ββι ϖ〈λτοζατ〈τ ταλ〈λϕυκ (αζ 1561−βεν ηι〈νψζ⌠ σζϖεγρσζεκκελ), α Β/Ργρ−.βαν. 
Νεµ α Ηυσζ〈ρ Γ〈λ 〈λταλ κσ∀ββ κζλτ, ϖαγψ ϕαϖτοττ, ηανεµ α κορ〈ββι ϖ〈λτοζατβαν. Τεη〈τ εζ α 
ζσολτ〈ρ σεµ α Κοµγρ. τϕ〈ν,  ηανεµ µ〈σ κζϖεττσσελ ϕυτοττ α ΞςΙΙ. σζ〈ζαδι γραδυ〈λοκβα. Αζ ελσ∀ 
β!νβ〈νατι ζσολτ〈ρ σζϖεγνεκ ναγψοββ ρσζε λνψεγβεν εγψεζικ αζ √γρ.−βαν σ α ςΒ.−βαν ισ. Αζ 
√γρ.−β⌠λ εγψ εγσζ µεγ εγψ φλϖερσ ηι〈νψζικ. Αζ εγψεσ ελτρσεκ µγττ α σζ⌠βελι µεγ ρ〈σβελι 
ηαγψοµ〈νψ εγψκορι λττ εγψεσ εσετεκβεν κτσγτελενλ ιγαζοληατϕυκ, σ αζ ιλψεν ελτρσεκνλ ισ 
φλϖετ∀δικ, ηογψ αζ οκ ελτρ∀ ζσολτ〈ρϖ〈λτοζατ 〈τϖτελε. Χλσζερ! αζ απρ⌠ ϖλετλεν φελεδκενψσγνεκ 
τ!ν∀ κλνβσγεκνλ νψιτϖα ηαγψνυνκ α σζ〈ρµαζ〈σ κρδστ. Ηυσζ〈ρ Γ〈λ ζσολτ〈ραι κζττ πλδ〈υλ 
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α 33. κτ φορδτ〈σα σεµ εγψαζον τ∀ρ∀λ φακαδτ. Α ναβλοµ61 σζ⌠, αµελψρε αλ〈ββ µγ ϖισσζα κελλ 
τρννκ, ερρε µυτατ. Σζεµλλετι κλνβσγ ϕελε, ηογψ Κ〈λµ〈νχσεηι φορδτ〈σ〈βαν ιγεν ϕελλεµζ∀ σζ⌠ 
ϖαν: οργονα62, αµελψ α µ〈σικ φορδτ〈σβ⌠λ ελτ!νικ. ϑογγαλ, αζ ερεδετι σζϖεγβεν νεµ ηανγσζερρ∀λ, 
ηανεµ αζ νεκλσ µ⌠δϕ〈ρ⌠λ ϖαν σζ⌠: βενε πσαλλιτε ει ιν ϖοχιφερατιονε (ςυλγ.). Νεµ ισ κϖετικ α 
τββι φορδτ〈σοκ Κ〈λµ〈νχσεηι µεγολδ〈σ〈τ: �ϑ⌠λ νεκελϕετεκ ναγψ ρµµελ� (Τ⌠τφαλυσι); �⇓πεν 
διχηειριτεχ ⌠τετ ⌠ρυενδεττεσσγγελ� (Ηελται); �ϕ⌠λ πενγεσσετεκ µυσικ〈τ ηαρσογ〈σσαλ� (Κοµ〈ροµι 
Χσιπκσ); �Σζπεν ϕ〈τσσζατοκ, ηαρσογ〈σσαλ� (Κ〈λλαψ). 

113 Λαυδατε πυερι ∆οµινυµ 

Ρεγϖελι νεκλεσεχ 1561 Κοµγρ. 1574 

                                                           
61  Φ∀νιχιαι ερεδετ!νεκ ϖλτ λαντφλε (λρα, η〈ρφα), νεµζετκζιλεγ ελτερϕεδτ γργ−λατιν κλχσνσζ⌠, ΤΕΣζ, 

Βαρταλ, στβ. �Χιµβαλοµ, Ηεγεδ⌠, κιτ Πσαλτεριυµνακισ ηιναχ� (ΜΑ).  
62 Χζεγλδψ Σ〈νδορ ϕογγαλ υταλτ α ζσολτ〈ρφορδτ〈σ ε φορδυλατα καπχσ〈ν αρρα, ηογψ Κ〈λµ〈νχσεηι α κορ〈ββι 

φελττελεζσσελ ελλενττβεν νεµ ταρτοζηατοττ αζ οργοναροµβολ⌠κ κζ, ηανεµ α λιτυργι〈τ τεκιντϖε αζ 
ϕτ⌠κκαλ σζεµβεν κονζερϖατϖ ϖον〈σαι ισ ϖολτακ, µιντ Ηυσζ〈ρ Γ〈λνακ σ Μελιυσ ϑυη〈σζ Πτερνεκ.   
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ΧΞΙΙΙ63 

∆ιχζεριετεχ Ιστεννεχ ⇓ολγαι ςρατοκατ : 
∆ιχζριετεχ αζ ςρναχ νευτ. 
Λεγψεν 〈λδοττ αζ ο νευε : 
Μ〈τολ φογυα µινδ οροχκ. 
[� ηι〈νψ] 

Μαγα⇓ταλτατοτ αζ ςρ Ιστεν  
Μινδεν νεπεκνεχ φελεττε  
Εσ ο διχζοσγε  
µινδεν εγεκνεχ φολοττε. 
Κι ϖολνα ολψαν,  
Μιντ αζ µι Ιστενυνχ  
Κι αζ µεννψεκβεν λακοζιχ : 
Εσ αζ αλ〈 ϖαλοκατ νζι  
Μεννψεκβεν  
εσ εζ φολδον. 
Φελ κολτυν φολδρολ α ⇓εγντ : 
Εσ α γανειβολ αζ µεγ φογψατκοζτατ. 
Ηογψ ηελψηοζτεσσε οτετ αζ φειεδελµεκελ: 
ο νπενεχ φειεδελµιυελ 
 
Κι ηαζηοζ ⇓ερζι αζ µεδδοτ: 
Φιαιν ορυενδοζοχ Αννψα λυεν. 

∆ιχζοσ#γ &χ.

Πσαλµυσ ΧΞΙΙΙ.64 

∆ιχζερι#τεχ Ιστεννεχ ⇓ολγαι αζ ςΡ Ιστεντ: 
∆ιχζεριετεχ αζ ςρναχ νευ#τ. 
Αλδοττ λεγεν αζ ςΡ Ιστεννεχ νευε : 
Μοσταντολ φογυα µινδ οροχκε. 
Ναπ ταµαδαττολ φογυα  
Μινδ ναπ νψυγατιγλαν : 
∆ιχζερτεσσ#χ αζ ςρναχ νευε. 
Φολ�µαγα⇓ταλτατοττ αζ ςρ Ιστεν  
Μινδεν νεπεκνεχ φολεττε : 
εσ αζ ο διχζοσεγε  
φελλψεβ ϖαγψον αζ εγεκν#λ. 
Κιχσοδα ϖολνα ηασσονλατοσ  
α µι ςρυνκηοζ Ιστενυνκηοζ: 
κι α µαγασ〈γβαν ϖραλκοδιχ. 
Μινδ�αζ�αλταλ µεγ αλαζζα µαγατ : 
Ηογψ µεγ λασσα α #γβεν ϖαλοκατ  
εσ α φολδιεκετ. 
Ο εµελι�φολ α ⇓εγ#ντ α πορβολ : 
εσ α γανειβολ φολ ιγαζττψα α νψοµορυλτατ. 
Ηογψ ηελψηοζτεσσε οτετ α φειεδελµεχκελ : 
αζ ο ν#πενεχ φειεδελµιυελ. 
Κι α µαγταλαν ασ⇓ονι�〈λλατοτ : 
Φιαιν ορυενδεοζο Ανψαυα τε⇓ι. 

∆ιχζοσ#γ λεγψεν Ατψαναχ &χ.

Ε ζσολτ〈ρβαν λεηετσγεσ νµι ηασονλ⌠σ〈γ ϖαγψ ακ〈ρ φγγσ κιµονδ〈σα α ζσολτ〈ρ ελεϕν. Α 
σζϖεγηι〈νψ µιαττ αρρα ισ γονδοληατυνκ � µιντ α 6. ζσολτ〈ρν〈λ � ηογψ κορ〈ββαν Ηυσζ〈ρ Γ〈λ 
χσυπ〈ν εγψ ροµλοττ ϖ〈λτοζατοτ ισµερτ. Αζ 1574−βεν κζρεαδοττ α ηελψεσεββ αλακ. Αζτ ιττ σεµ 
〈λλτηατϕυκ, ηογψ Ηυσζ〈ρ Γ〈λ ϖολτ, ακι α κσ∀ββι σζϖεγετ αζ ελ∀ββιβ∀λ ϕαϖτοττα ϖαγψ 〈τδολγοζτα. 
√σσζεγεζϖε ελµονδηατϕυκ, ηογψ α Ηυσζ〈ρ Γ〈λ 〈λταλ κτσζερ κζλτ νψολχ ζσολτ〈ρβ⌠λ εγψνεκ 
(λεγφελϕεββ κεττ∀νεκ) α ϕοββτοττ ϖ〈λτοζατα ισµτελτεν µεγϕελεντ, α τββι ζσολτ〈ρσζϖεγ ερεδεττ 
µ〈συττ κελλ κερεσννκ. Ηα α 4. ζσολτ〈ρ β〈ρµελψικ ϖ〈λτοζατ〈τ Ηυσζ〈ρ Γ〈λ φορδτοττα, ακκορ α 
µ〈σικνακ α κεττ∀ κζλ νεµ λεηετ ∀ α φορδτ⌠ϕα (κτ ϖ〈λτοζατοτ κζλ). Α 6. ζσολτ〈ρ πεδιγ 
Κ〈λµ〈νχσεηιτ∀λ ϖαλ⌠. ⊆γψ βιζονψοσ, ηογψ α Κοµγρ. ζσολτ〈ραι κζλ νεµ λεηετ ϖαλαµεννψι α 
Ηυσζ〈ρ Γ〈λ φορδτ〈σα. Ηα ηοζζ〈ϖεσσζκ, ηογψ α Κ〈λµ〈νχσεηι�φλε ϖ〈λτοζατ λτ τοϖ〈ββ, σ α Β/Ργρ. 

                                                           
63 σζερδα ρεγϖελι χ

3α
 

64 καρ〈χσονψ εστι ϖεσπερασ 152
β
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εγψικ ϖ〈λτοζατ〈τ σεµ ϖ〈λασζτϕα αζ ιττ ιδζεττεκ ζσολτ〈ροκνακ, ακκορ αζτ ισ λ〈τνυνκ κελλ65, ηογψ α 
Ηυσζ〈ρ Γ〈λ γραδυ〈λϕα νεµ λεηετ ελινδτ〈σα µινδεν τεκιντετβεν α µαγψαρ νψελϖ! Πσαλτεριυµ 
φορδτ〈σ〈νακ, δε α κορριγ〈λτ ϖ〈λτοζατοκ τερϕεδσρε σεµ ηατοττ δντ∀εν. Ηυσζ〈ρ Γ〈λ αζ νεκεκ 
φορρ〈σακντ σεµ υταλ ποντοσαν αρρα, ηογψ ηολ σ µιτ ταλ〈λτ. Νεµ λεηετετλεν, ηογψ πλδ〈υλ Σζεγεδι 
Λαϕοσ ϖολτ εγψεσ ζσολτ〈ροκ µεγνεϖεζετλεν φορδτ⌠ϕα.66 Αζ εγψµ〈στ⌠λ φγγετλενλ κελετκεζεττ 
ϖ〈λτοζατοκ εγψµ〈σ µελλεττ λσϖελ εγψττ τεη〈τ ελ κελλ φογαδνυνκ αζτ ισ, ηογψ α µαγψαρ ζσολτ〈ροκ 
εγψ βιζονψοσ κιαλακυλτ κρε µ〈ρ α σζερταρτ〈σι (σζ⌠βελι) ηαγψοµ〈νψ τεκιντλψϖελ φελρυη〈ζϖα 
ρκλ∀δττ α Κοµγρ. ελ∀ττ (κζιρατβαν), φγγετλενλ α νψοµτατ〈σβαν µεγϕελεντ 
ζσολτ〈ρφορδτ〈σοκτ⌠λ. Αζ ισ ιγενχσακ λεηετ−σγεσνεκ λ〈τσζικ, ηογψ α µαγψαρ ζσολτ〈ροκνακ εζ α 
ρτεγε µεγ∀ριζτε ηατ〈σ〈τ α ΞςΙΙ. σζ〈ζαδβαν, µγ αζ √γρ. µεγϕελενσε υτ〈ν ισ, ϖγιγ α ΞςΙΙ. 
σζ〈ζαδβαν.   

Ι. 2. 2. Βενχδι Σζκελψ Ιστϖ〈ν σ Ηυσζ〈ρ Γ〈λ ζσολτ〈ραι 

Βοττα Ιστϖ〈ν � κορ〈ββαν Ηυβερτ Γαβριελλα � 〈τϖεττε Χσοµασζ Τ⌠τη ϖλεκεδστ67 Ηυσζ〈ρ Γ〈λ 
ζσολτ〈ραιρ⌠λ (ερρε α Βγρ.−λαλ καπχσολατοσαν ϖισσζα κελλ µγ τρννκ). Ηελται ζσολτ〈ραινακ σ α 
Ηυσζ〈ρ Γ〈λ ϖλτ ζσολτ〈ρφορδτ〈σαινακ σσζεηασοντ〈σα σορ〈ν α ϖιζσγ〈λ⌠δ⌠τ ισµτελτεν αζ α κλνσ 
ρζσ κερτι ηαταλµ〈βα, ηογψ Ηελται κορσζερ!ββ σ κσ∀ββι, νεµ Ηυσζ〈ρ Γ〈λ. ϑ⌠λ περγ∀, ρϖιδ σ 
χλσζερ!εν φογαλµαζοττ σοραι µελλεττ ηοσσζαββ, νηολ τερϕενγ∀σεββ σ ργιεσεββ α Κοµγρ. 
σζϖεγε. Ηεβραιζµυσοκ τκρφορδτ〈σ〈βαν ρενδρε µ〈σ µεγολδ〈στ κϖετ Ηυσζ〈ρ Γ〈λ, µιντ Ηελται. 
Α κρδστ τεη〈τ νεµλεγεσεν κελλ λεζ〈ρνυνκ α Ηελται ζσολτ〈ρφορδτ〈σ〈νακ ηατ〈σ〈τ ϖαγψ α Κοµγρ.−
νακ Ηελταιτ⌠λ φγγστ ιλλετ∀εν. Νεµ α 4. ζσολτ〈ρ αζ εγψετλεν, αµελψνεκ κτ σζϖεγε κτ 
κλνβζ∀ φορδτ〈σβ⌠λ ερεδ α Κοµγρ.−βαν σ αζ √γρ.−βαν. Εγψεσ σζ⌠ηασζν〈λατβελι, στλυσβελι, 
µονδατσζερκεσζτσβελι κλνβσγεκ µιαττ, ϖαλαµιντ εζεκ οκ〈τ κυτατϖα αζτ κελλ ϖλννκ, ηογψ α 
Κοµγρ.−βελι ζσολτ〈ροκ εγψνλ τββ σζερζ∀τ∀λ σζ〈ρµαζνακ. Βενχδι Σζκελψτ ιλλετ∀εν Βοττα 
ϖλεκεδσϖελ εγψετρηετνκ αββαν, ηογψ Ηυσζ〈ρ Γ〈λ ισµερτε εζτ α φορδτ〈στ. Α Κοµγρ. 
ζσολτ〈ραινακ ϕελλεγζετεσ φορδυλαταιτ, ηβερ σζαϖακ 〈τρ〈σ〈τ τεκιτϖε εζ εγψρτελµ!. Εγψεσ 
ζσολτ〈ροκνακ α Ηελταιτ⌠λ ϖαλ⌠ ελτρσει η〈ττερβεν α Σζκελψ Ιστϖ〈ν φορδτ〈σ〈ϖαλ ϖαλ⌠ εγψεζσ ϖαν. 
Ιλψεν πλδ〈υλ α ναβλοµ σ σζ⌠ σ α λ〈βαινακ σζκε φορδυλατ. Αζ εγψεζσ εγψεσ ζσολτ〈ροκβαν κιζ〈ρτ. 
Α Κοµγρ. ζσολτ〈ραινακ µιντεγψ τδρσζε ϖεζρφοναλκντ κϖετι Βενχδι Σζκελψ Ιστϖ〈ν 
µαγψαρτ〈σ〈τ. Σζϖεγκ ηελψενκντ ερ∀σ ηασονλ⌠σ〈γοτ, ιλλετϖε αζονοσσ〈γοτ µυτατ. Τλζ〈σ ϖολνα αζ 
αζ 〈λλτ〈σ, ηογψ ζσολτ〈ροκατ 〈τϖεσζ Ηυσζ〈ρ Γ〈λ, ελλενβεν νη〈νψ σικερτελεν σ νεηζκεσ 
φογαλµαζ〈σ ρσζλετ ηελψεσβτσε ϖαγψ σιµ〈ββ 〈τσζϖεγεζσε µελλεττ νεµ χσυπ〈ν ηατ〈σρ⌠λ, ηανεµ 
ρεϖιδε〈λτ σζϖεγρ∀λ ισ βεσζληετνκ. Α Ηελται φορδτ〈σ〈ϖαλ σσζεηασονλτ〈σ σορ〈ν φελτ!ν∀ ργιεσσγ, 

                                                           
65  Ηαρµινχητ ζσολτ〈ρτ τυλαϕδοντ Κ〈λµ〈νχσεηι σζερζεµνψνεκ Σζ∀νψι Ετελκα, αµελψεκ τββεκ κζττ 

α Β/Ργρ. σ α Σπγρ. Πσαλτεριυµ〈βαν (τρζσανψαγ〈βαν) ισ µεγϖαννακ, Σζ∀νψι 1989: 269. 
66 Χζεγλδψ Σ〈νδορ α Ηυσζ〈ρ Γ〈λ ελσ∀ νεκεσκνψϖνεκ φλβυκκαν〈σα ελ∀ττ γψ ϖλτε, ηογψ Σζεγεδι 

Λαϕοσ ζσολτ〈ραι ρκλ∀δτεκ αζ ⌠προτεστ〈νσ γραδυ〈λ�ιροδαλοµβαν Χζεγλδψ 1967: Αζ ελ∀κερλτ κτετ 
εζτ νεµ ερ∀στεττε µεγ (ϖ. ΒΗΑ 12 κσρ∀ τανυλµ〈νψ).   

67 Βοττα 1991: 444�445. 
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ϖαγψ α ηελψενκντι νεηζκεσεββ νψελϖεζετ τεη〈τ εββεν τελϕεσ µρτκ! µαγψαρ〈ζατ〈τ λελι. (Νη〈νψ 
σζεµλλτετ∀ πλδα αλ〈ββ κϖετκεζικ.) Α  

∆εβρεχενβεν νψοµτατοττ πριµαρενδ σ α Κοµγρ. τϖενεγψ ζσολτ〈ρσζϖεγβ∀λ ηαρµινχ ϖαγψ 
ηαρµινχτ φελτεηετ∀εν νεµ α Ηυσζ〈ρ Γ〈λ φορδτ〈σα. Βοττα 〈λλτ〈σα νεµ ϖιζσγ〈λατβ⌠λ σζ!ρ∀δττ λε, 
ηανεµ ϕ⌠ρσζτ φελττελεζσεκβ∀λ. Κ〈λµ〈νχσεηι φορδτ〈σαιρα (α ηβερηεζ ϖαλ⌠ ναγψοββ η!σγρε 
ηιϖατκοζϖα) νϖ σζεριντ υταλτ Ηυσζ〈ρ Γ〈λ. 1574−βεν ϖισζοντ σεµµι ηιϖατκοζ〈σ νινχσ. Εββ∀λ νεµ 
λεηετ οκκαλ σ κιζ〈ρ⌠λαγ αρρα κϖετκεζτετννκ, ηογψ ακκορ τεη〈τ Ηυσζ〈ρ Γ〈λ α φορδτ⌠. Α στλυσβελι 
εγψενετλενσγ αννακ λεηετ α κϖετκεζµνψε, ηογψ µιντεγψ τιζεντ ζσολτ〈ρ νεµ α Βενχδι 
Σζκελψ ηατ〈σ〈ρα κσζλτ, ηανεµ µ〈σ φορρ〈σβ⌠λ σζ〈ρµαζικ.  

Μαραδ γψ κτ λεηετ∀σγ. (1) Ηυσζ〈ρ Γ〈λ ρεϖιδε〈λτα α Σζκελψ Ιστϖ〈ν σζϖεγειτ. Α τββιεκετ 
µαγα φορδτοττα, ϖαγψ µ〈σ φορρ〈σβ⌠λ 〈τϖεττε. (2) ςαλαµιλψεν κζιρατοσ γψ!ϕτεµνψ κζϖεττεττε α 
ζσολτ〈ρφορδτ〈σοκατ. Σζκελψ Ιστϖ〈νιτ µ〈σοκϖαλ. Νεµ Ηυσζ〈ρ Γ〈λ ϖ〈λογαττα σσζε τββ φορρ〈σβ⌠λ, 
ηογψ µιτ κζλ σ µιτ νεµ, ηανεµ κσζεν 〈τϖεττε. Αζ ελσ∀ λεηετ∀σγρε µεγ κελλ ισµτελννκ, 
ηογψ Ηυσζ〈ρ Γ〈λν〈λ σεµµι υταλ〈στ νεµ ταλ〈λυνκ, ηολοττ α ϖερσεσ παραφρ〈ζισοκν〈λ ισ κζλι α 
σζερζ∀κετ, σ α λεγελσ∀ αλκαλοµµαλ, αζ ινϖιτατοριυµ ζσολτ〈ρν〈λ µεγϕεγψζι, ηογψ �γψ χσιν〈λτυκ�. 
Φλϖετ∀δηετ, ηα µαγα ϖολτ αζ 〈τδολγοζ⌠, ακκορ α κζρεαδοττ ζσολτ〈ροκ ηαρµαδ〈τ µιρτ νεµ 
Σζκελψ Ιστϖ〈ν δυχτυσα νψοµ〈ν κσζτεττε ελ? Μιρτ φογαδοττ ελ µ〈σοκατ, αµελψεκ νεµ ϕοββακ? Α 
µ〈σοδικ λεηετ∀σγνλ εζεκ α γονδοκ νεµ ϖετ∀δνεκ φελ. Ηα αζ ισµερτ κζιρατοσ γραδυ〈λοκηοζ 
ηασονλ⌠αν, µιντ α Β/Ργρ. ηι〈νψοσ Πσαλτεριυµ〈βαν, γψ ϖαλαµιλψεν γψ!ϕτεµνψβεν εζεκ α τββ 
σζερζ∀τ∀λ σζ〈ρµαζ⌠ ζσολτ〈ροκ µ〈ρ εγψττ ϖολτακ (ρεϖιδε〈λτ αλακβαν), ακκορ εζεκ 〈τϖτελϖελ α 
ηαγψοµ〈νψρα αλαποζηατοττ, αµελψ α Φελϖιδκεν, µ!κδσε σζντερν, µ〈ρ τεκιντλψεσ ϖολτ. Ελσ∀ 
νεκεσκνψϖε ταρτ⌠σ ηατ〈σ〈νακ εγψικ ζ〈λογα ισ αζ ϖολτ, ηογψ α κιαλακυλτ ηαγψοµ〈νψτ ργζτεττε. 
⊆γψ κανχιον〈λϕα µιντ〈ϕα µινδεν κσ∀ββι προτεστ〈νσ γψλεκεζετι νεκεσκνψϖνεκ. Αζ νεκεκ ϕ⌠ 
κιλενχτιζεδε κσ∀ββ ισ ρκλ∀δττ.   

Κτ µ〈σικ ερεδµνψ ισ ργζτηετ∀. (1) Ηυσζ〈ρ Γ〈λνακ α Κοµγρ.−βελι �ζσολτ〈ραι� κζϖετλενλ 
νεµ ηατοττακ. Λεττεµνψεσε αζ εϖανγλικυσ γψλεκεζετ σ αζ Επερϕεσι γραδυ〈λ λεηετνε. Εββεν 
νινχσεν εγψετλεν Ηυσζ〈ρ Γ〈λτ⌠λ, ιλλετϖε α Κοµγρ.−β⌠λ σζ〈ρµαζ⌠ ζσολτ〈ρ σεµ, ηολοττ Κ〈λµ〈νχσεηι�
φλε ζσολτ〈ρ εββεν ισ ταλ〈ληατ⌠ α ϕ⌠ρσζτ Κ〈λδι Γψργψτ∀λ, κισ ρσζβεν α ςΒ.−β⌠λ 〈τϖεττ ζσολτ〈ροκ 
µελλεττ. Επερϕεσεν (ϖαγψ αζ εϖανγλικυσ λιτυργι〈βαν?) Ηυσζ〈ρ Γ〈λ �ζσολτ〈ρφορδτ〈σαι� ε σζεριντ 
νεµ λτεκ τοϖ〈ββ. Αζ Επερϕεσι γραδυ〈λλαλ εγψιδεϕ! α Χσυργαι�, σ κσ∀ββι α Κεχσκεµτι γραδυ〈λ, 
σ µ〈σ ρεφορµ〈τυσ ϖιδκεν κελετκεζεττ. (2) Βενχδι Σζκελψ ζσολτ〈ρφορδτ〈σ〈νακ λιτυργικυσ 
ηασζν〈λατ〈ρ⌠λ εδδιγ ισ τυδτυνκ. Εγψ Μαγψαρορσζ〈γρ⌠λ ςαρσ⌠βα ϖισσζακερλτ πλδ〈νψ κζιρατοσ 
βεϕεγψζσειρ∀λ Ηολλ Βλα µ〈ρ χσακνεµ φλσζ〈ζαδα ηρτ αδοττ.68 Α ςΒ. φορδτ⌠ι ισµερτκ, ηα νϖ 
σζεριντ νεµ ηιϖατκοζνακ ισ ρ〈. Α Κοµγρ.−βαν φλτ!ντ (σ φλτεηετ∀εν ρεϖιδε〈λτ) ζσολτ〈ρσζϖεγεκ 
ϖισζοντ αρρα ισ υταλνακ, ηογψ ε Κρακκ⌠βαν νψοµτατοττ Ζσολτ〈ρκνψϖ βιζονψοσ ϖιδκεν ϖαγψ 
κρβεν νεµ χσακ ισµερτ λεηετεττ, νεµ χσυπ〈ν ηασζν〈λτ〈κ σζερταρτ〈σον, ηανεµ εγψ ολψαν 
ηαγψοµ〈νψ〈γ ρσζε ϖολτ, µελψνεκ τεκιντλψε µιαττ Ηυσζ〈ρ Γ〈λ αλαποζηατοττ ρ〈. Σζεµλλτετσκντ 

                                                           
68  Ηολλ 1964: 158�9. 
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λ〈σσυνκ νη〈νψ ζσολτ〈ρτ Σζκελψ Ιστϖ〈ν Ζσολτ〈ρκνψϖβ∀λ (1548) σ α Κοµγρ.−β⌠λ (1574): α 7., 72. 
σ 117. ζσολτ〈ρ, σ α µ⌠δοστοττ 〈τϖτελεκ κζλ πεδιγ α 144. ζσολτ〈ρτ.  

7 ∆οµινε, ∆ευσ µευσ, ιν τε σπεραϖι 

Βενχδι Σζκελψ Ιστϖ〈ν Ηυσζ〈ρ Γ〈λ 

Π!αλµοσ ηετεδιχ.69 

Εν ϖραµ ι!τενοµ τε βεννεδ βιfταµ: 
Μενχζ µεγ νγεµετ  
µινδεν ελλεν!ιγιµτολ, 
#σ ⇓αβαδιχζ µεγ. 
Νε ταλαµταµ ελ ραγαγα αf εν λελκεµετ  
µιντ αζ οροfλαν: 
λεγεν µεγ ⇓αγγατοµ,  
δε νε λεγεν µεγ ⇓αβαδιτοµ. 
Εν ϖραµ ι!τενοµ ηα εν µιελτεµ αζτ :  
Αυαγ ηα ϖαγον αζ εν κεζεµβε ηαµι!!αγ. 
Ηα εν γονο⇓⇓αλ ϖολταµ  
Αf εν βικε!ιγεµ ακαροιαναχ: 
Σοτ ινκαβ µ#γ αζτισ µεγ οταλµαζταµ  
Ακκι ενγεµετ οκναλκλ ηαβοργατοτ. 
Εδοζε αζ ελλεν!ιγ αζ εν λελκεµετ ,  
µεγ φογια #σ λε ταπογα αζ φολδρε  
αζ εν ελετοµοτ: 
#σ αζ εν διχζιρετοµοτ ηεληεζτε!!ε αζ πορβα. 

 !#λα.
Κε% φελ ϖραµ αf τε ηαραγοδβα ,  
&σ εµελκεγελ φελ  
Αζ εν ελλεν!ιγιµνεχ γηο!κοδε!οκρε: 
&σ !ερκεν φελ εν ηοζζαµ αζ ιτιλετβε  
Αζ κιτ πορονχζολταλ. 
Εσ αζ νεπεµνεχ !ερεγε  
Τιγεδ µεγ κορνικεζ: 
&σ αζερτ τε#ρ  
Αf µαγοσσαγβα. 
Αζ ϖρ µεγ ιτιλι α3 νεπεκετ:  
Ιτιλ µεγ ϖραµ ενγεµετ  
Αζ εν ιγαζσαγοµ ⇓εριντ,  

Ηετεδιχ Π!αλµϖσ 

Εν ςραµ Ι!τενεµ τε βεννεδ βιζοµ : 
Οταλµαζζ µεγ ενγεµετ  
Μινδενεκτολ  κιχ ενγεµετ κεργετνεχ ,  
Εσ ⇓αβαδτσ µεγ ενγεµετ. 
Ν# ταλαµ ελ ραγαδγψα  
Μιντ εγψ ορο⇓λαν αζ εν λελκεµετ :  
Ιγψοδ ελ ⇓αγγατ , εσ νεµ λε⇓εν  
Κι τολε µεγ ⇓αβαδιτσον. 
Εν ϖραµ Ι!τενεµ ηα εν αζτ τοττεµ: 
Ηα αλνοκ!αγ ϖαγψον αζ εν µαρκοµβαν. 
Ηα ανναχ  κι εν ϖελεµ βεκευελ λακοττ 
Γονο⇓τ τοττεµ:  
Εσ ηα µ#γ ελλεν!εγεµετισ  
Ινγψεν µεγ νεµ µεντοττεµ, 
Κεργεσσε αζ ελλενσεγ αζ εν λελκεµετ,  
Ελισ #ριε ,  
Εσ αζ εν ελετεµετ α φολδρε τιπορια :  
Εσ αζ εν τι⇓τε!!εγεµετ πορβα ηευερτε!!ε. 

Ταµαδγψ φολ ςΡ Ι!τνεν ναγψ ηαραγγαλ , 
Εµελκεδγψελ φολ  
Αζ εν ελλεν!εγιµνεχ ηαραγιοχ ελλεν: 
Εσ !ορκεννψ φολ µελλ#µ αζ ιτελετρε,  
Μελλψετ παραντσολταλ. 
Εσ α νεπεκνεχ σερεγε  
Τε κορνψλεδ φογ αλλανι:  
Εσ ανναχ οκαερτ τερψ ι!µεγ  
α τε µαγα!!  ⇓εκεδβε. 
Αζ ςΡ Ι!τεν ιτελι µεγ α νεπεκετ ,  
Ιτελλψ µεγ ενγεµετ ςΡ Ι!τεν  
Αζ εν ιγα!!αγοµ ⇓ερεντ : 

                                                           
69 Αζ 5α λεϖλεν σζιντν ολϖασηατ⌠ φελιρατοτ σ συµµ〈τ εληαγψϖα, αµελψεκρ∀λ µ〈συττ µγ σζ⌠ εσικ. 
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&σ αζ εν βεννεµ ϖαλο  
Τεκιλετε!!ιγ ⇓εριντ. 
Κιρλεχ εµι⇓τ!!εχ µεγ αf ηιττετλενοκνεχ  
Αf  γονο⇓!αγοχ,  
&σ ϖεζεριεδ αζ ιγαfατ: 
µερτ αf ιγαf ι!τεν µεγ προβαλια  
αf ⇓ιυεκετ , #σ αf ϖε!!εκετ. 
Αf εν οταλµαµ, ι!τεντολ ϖαγον: 
Κι µεγ ταρτ〈 αf ιγαf ⇓ιυικετ. 
Αf ι!τεν ιγαf βιρο: 
&σ αf ι!τεν µινδενναπον  
Φελ ινδυλτατιχ. 
Ηα µεγ νεµ τ#ρενδ  
µεγ ελε!!ιττι φεγυερετ: 
φελ ϖ#τι αζ  ιυετ, #σ κι⇓ιττι αζτ. 
Εσ αββα χζεναλ ηαλαλναχ εδινετ : 
&σ φαραγια αf  νιλαιτ αf ηαβοργατοχ ελλεν. 
Ιµε νεµfε αλνοκ!αγοτ ,  
Φογαδα βανατοτ,:  
Εσ ⇓λε ηαµι!!αγοτ. 
ςερµετ χζεναλα , εσ µεγ α!α τοτ : 
Εσ ε!εχ αf ϖε⇓εδελοµβε  
Αfκιτ χfεναλτ ϖαλα. 
Φορδυλιον αf ννον µυνκαια  
Αf ϖννον φειερε: 
Εσ αf  ηαµια!!αγα  
⇓αλλιον αf  τετειερε 
Ηαλατ αδοχ αf ϖρναχ  
Αf  ιγαf!αγα ⇓εριντ: 
Εσ ινεκλεχ αf φελ!ιγεσ ϖρναχ νευενεχ. 

  

Εσ αζ εν τοκελλετε!!εγεµ ⇓ερεντ ,  
Μελλψ εν βεννεµ ϖαγψον. 
Σζννψ#χ µεγ ιµµαρ  
Αζ ι!τενετλενεκνεχ γονο!αγοχ:  
Αζ ιγαζακατ κεδιγ ιγαζγα!!αδ,  
⇓υεκνεχ εσ ϖε!εκνεχ  
αλταλ λατοια, ιγαζ Ι!τεν. 
Αζ εν παι!οµ αζ Ι!τενβεν ϖαγψον: 
Κι µεγ ⇓αβαδττψα αζ ιγαζ ⇓ιυοκετ. 
Αζ Ι!τεν ιγαζ Βιρο : 
Εσ αζ Ι!τεν ηαραγιχ  
Μινδεν ναπ αζ ι!τεντελενρε. 
Ηα µεγ νεµ τ#ρενδ  
Αζ ο τορ#τ µεγ κο⇓ορλλι : 
Αζ ο ιυ#τ µεγ ϖοντα εσ αρανψοζζα οτετ. 
Εσ ηαλαλοσ νψιλακοτ χζιναλτ νεκι: 
Τζεσ νψιλακοτ κε⇓ιτ α κεργετοχ ελλεν. 
Ιµε αλνοκ!αγοτ ϖι!ελ µιηεβεν , 
Μερτ γονο!!αγγαλ ε!ετ τερεηβε : 
Εσ ηαζυ[γ] !αγοτ φογ ⇓λνι. 
ςερµετ χζιναλτ εσ µεγ α!τα οτετ: 
Εσ αζον ϖερεµβε ε!εττ, 
α κιτ µα!ναχ χζιναλτ,. 
Α νψοµορυ!αγ κιτ εννεκεµ κε⇓ιτ  
Αζ ο φειεν ε!ιχ : 
Εσ αζ ο αλνοκ!αγα  
Αζ οννον φειενεχ τετειερε ⇓αλλ.  
ςαλλα!τ τε⇓εχ αζ ςρναχ  
Αζ ο ιγα!!αγα ⇓ερεντ : 
Εσ ενεκλεχ α φολ!εγεσ ςΡ νευενεχ. 

∆ιχζο!εγ λεγψεν Ατψαναχ &χ.

Ε 7. ζσολτ〈ρ σζϖεγνεκ νµελψ ηελψεν χσακνεµ εγψεζ∀, µ〈συττ πεδιγ νµιλεγ ηασονλ⌠ ϖολτα 
ακκορ τ!νικ ελ∀ µγ λεσεββεν, µικορ Ηελται Γ〈σπ〈ρκ φορδτ〈σ〈ϖαλ, ϖαγψ α παραφρ〈ζισ ϕελλεγ! 
φορδτ〈σοκκαλ εγψττ ϖιζσγ〈λϕυκ. Εγψεσ σζαϖακ σ φορδυλατοκ ηασζν〈λατ〈βαν ποντοσ µεγφελελσεκ ισ 
µεγ〈λλαπτηατ⌠κ, µιντ 〈λταλ〈βαν α κλνβζ∀ κορβαν φορδτοττ ζσολτ〈ροκ κζττ, µιντ πλδ〈υλ: 
µεγµεντ ∼ ολταλµαζ, λδζ ∼ κεργετ, ηαµισσ〈γ ∼ 〈λνοκσ〈γ, η〈λ〈τ αδ  ∼ ϖαλλ〈στ τεσζ. Μ〈σκντ 
αζονβαν εζ α κτ σζϖεγ νεµ τελϕεσεν φγγετλεν εγψµ〈στ⌠λ, εζζελ πλδ〈ζζα αζτ, ηογψ α Κοµγρ. 
ζσολτ〈ραι µγττ οττ ϖαν α Σζκελψ Ιστϖ〈ν φορδτ〈σ〈νακ ισµερετε. 
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72 ∆ευσ, ϕυδιχιυµ τυυµ ρεγι δα 

 Βενχδι Σζκελψ Ιστϖ〈ν Ηυσζ〈ρ Γ〈λ 

Ι!τεν αf τε ιτιλεδιδετ αγγαδ αf κιραλναχ : 
&σ αf τε ιγαf!αγοδοτ αf κιραλ φιαναχ, 
Μεγ ιτιλι αf τε νεπεδετ ιγαf!αγβα : 
&σ αf τε ⇓ιγινιδοτ αf ιτιλεδβε. 
Εσ αf ηεγεχ ηοfναχ βικε!ιγετ  
Αf τε νεπεδνεχ: 
&ξ αf ηαλµοχ ιγαζ!αγοτ. 
Μεγ ιτιλι αf νοµορυλτακοτ  
Κιχ αf νεπ κοfοτ ϖαδναχ : 
Μεγ ταρτα αf ⇓ιγινοκνεχ φιαιτ,  
&σ µεγ ροντα αf πατυαρκοδοτ. 
Φ#λνεχ τιγεδετ αf ναπ #λοτ ,  
Αf ηοδ #λοτ: 
Νεµfετ!ιγρολ νεµfετ!ιγρε. 
Λε ⇓αλ µιντ αf ε!!ο αf κα⇓αλα!ρα : 
Εσ µιντ αf κοδ  
µεγ οντοfι αf φολδετ. 
ςιραγfιχ  ιδειεβε αf ιγαf : 
&σ ναγ βικε!ιγ λε⇓εν , µιγ αf ηοδ λε⇓εν. 
Εσ ϖραλκοδιχ  
Αf τονγορτολ φογυα αf τονγοριγ: 
&σ αf φολιο ϖιfτολ φογυα  
µινδ αf φολδνεχ ηατ〈ραιγ.   
Τερδρε ε!νεχ  ελοττε  
Αf πυ⇓ταβαν λακοfοχ: 
&σ αf  ελλεν!ιγι αf πορτ ναλαχ. 
Αf τονγορνεχ, #σ ⇓ιγετοκνεχ  
Κιραλι αιανδεκοκοτ ηοfναχ: 
Σεηεβαναχ,  
&σ Σεβαναχ κιραλι  
Αιανδεκοκοτ αδναχ. 
Εσ λε ε!νεχ  ελοττε µινδεν κιραλοχ: 
Μινδεν νεπεχ ⇓ολγαλναχ νεκι. 
Μερτ µεγ ⇓αβαδιτ〈 αf κιαλτο ⇓ιγιντ: 
Αf ναυαλια!τ, #σ !εγιτ!ιγνεκλ ϖαλοτ. 
Κονορλ αf ⇓ιγινον, #σ αf νοµορυλτον: 

Ι!τεν αζ τε ιτελετιδετ αδγψαδ α Κιραλψναχ : 
Εσ αζ τε ιγα!!αγοδατ α Κιραλψ φιαναχ. 
Ηογψ αζ τε νεπεδετ ιγα!!αγυαλ ιτελλψε: 
Εσ αζ τε νψοµορυλτιδατ ιτελετβεν. 
Ηογψ αζ ηεγψεχ βεκε!εγετ  
Ηοζζαναχ α ν#πνεχ: 
Εσ αζ ηαλµοχ ιγα!!αγοτ. 
Μεγ ⇓αβαδιττψα αζ νψοµορυλτακατ  
Κιχ αζ νεπεχ κοζοττ ϖαδναχ:  
Μεγ ταρττψα α ⇓εγενψεκνεχ φιαιτ,  

! µεγ ρονττψα αζ ηαταλαµµαλ πατυαρκοδοτ. 
Φ#λνεχ τεγεδετ , µινδ αδζιγ ,  
Μγ αζ ναπ εσ αζ ηολδ ϖιλαγο!ιτναχ: 
Νεµζετ!εγρολ νεµζετ!εγρε. 
Λε ⇓αλ µιντ αζ ε!!ο α µεγ κα⇓αλτ ρετρε: 
Εσ µιντ α ζαπορ ε!!οχ  
Μελλψεχ α φολδετ µεγ οτοζιχ. 
ςιραγοζναχ αζ ο ιδειεβεν αζ ιγαζαχ : 
Εσ ναγψ βεκε!εγ λε⇓εν, µγ αζ ηολδ λε⇓εν. 
Εσ ϖραλκοδιχ  
Εγψιχ τενγερτολ φογυα α µα!ιχ τενγεριγ : 
Εσ α φολψο ϖιζτολ φογυα ,  
Μινδ α φολδνεχ ηαταραιγ. 
Τερδρε ε!νεχ ο ελοττε  
α πυ⇓ταβαν λακοζοχ: 
εσ αζ ο ελλεν!εγι α πορτ νψαλλψαχ. 
Α τενγερνεχ εσ ⇓ιγετεκνεχ  
Κιραλψι αιανδεκοκατ ηοζναχ:  
Αζ Αραβιαι Σχηεβαναχ  
Εσ ⇓ερεχζεν ορ⇓αγι Σαβαναχ κιραλψι 
 Αιανδεκοκατ αδναχ. 
Εσ ιµαδγψαχ τετ µινδεν Κιραλψοχ : 
Μινδεν νεπεχ ⇓ολγαλναχ νεκι. 
Μερτ µεγ ⇓αβαδιττψα α κιαλτο ⇓εγ#ντ: 
Αζ νψοµορυλτατ κινεχ µιντσεν !εγιτ!εγε. 
Κνψρλ α ⇓εγενψεν  
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&σ αf ναυαλα!οκναχ λελκεκετ µεγ ταρτα. 
Αf χfαλαρδfαγτολ, #σ αf ηαµι!!αγρολ  
Αf  λελκεκετ µεγ ϖαλτα: 
&σ δραγα λε⇓εν αf  ϖεροχ αf  ⇓εµει ελοτ. 
Ε#λ #σ αδατιχ νεκι  
Αf Αραβιαβελι αρανβολ, 
&σ ιµαδκοfιχ  ελοττε µινδενκορ: 
Μινδεν ναπον µεγ αλγα τοτ. 
Εγ µαροκνι γαβανα εf φολδον  
Αf, ηεγνεχ τετειεν ολλ τερµο λε⇓εν  
Ηογ ινγαδοfναχ αf  γµολχfε  
µιντ αf Λιβαν ηεγ: 
#σ ϖιραγοfναχ αf ϖαρο!βολ  
µιντ αf φολδνεχ φυει 
Αf  νευε οροχκε λε⇓εν,  
&σ αf ναπ ελοτ κι τεριεδ αf  νευε: 
µεγ αλγαχ µαγοκοτ  βεννε  
µινδεν νενfετοχ,  
#σ βοδογναχ µαγοκοτ µονγαχ. 
Αλδοτ αf ϖρι!τεν Ι!ραελνεχ ι!τενε: 
Κι χfακ µαγα ⇓ερεf χfυδακοτ. 
Εσ αλδοτ αf  διχfιρετινεχ νευε οροχκε: 

&σ βε τελιχ αf  φελ!ιγιυελ  
Μινδεν φολδ ,  
Βιfον βιfον. 

Ελ ϖεγεfτετνεχ ιτ Ι!αι φιαναχ 
∆αυιδναχ αf ιµαδχfαγι. 

Εσ αζ νψοµορυλτον : 
Εσ αζ νψαυαλψα!οκναχ λελκεκετ µεγ ταρττψα.   
Αζ χζαλαρδ!αγτολ εσ αζ αλνοκ!αγτολ  
Αζ  λελκεκετ µεγ ϖαλτψα : 
Εσ δραγα λε⇓εν αζ ο ϖ#ρεχ αζ  ⇓εµει ελοττ. 
Ελνι φογ εσ αδατιχ ⌠νεκι  
Αζ Αραβια�βελι Σαβαναχ αρανψαβολ : 
Εσ ιµαδκοζναχ  ερεττε µινδενκορ,  
Εσ µινδεν ναπ διχζεριχ οτετ. 
Εγψ µαροκνι γαβονα εζ φολδον ,  
Κιτ αζ ηεγψνεχ τετειερε ϖετνεχ,  
Ολλψαν τερµ λε⇓εν: 
Ηογψ αζ ο γψιµολτ!ε ινγαδοζνι φογ ,  
Μιντ α Λιβαν ηεγψ ,  
Εσ ϖιραγοζναχ αζ ϖαρα!βλ ,  
Μιντ α φολδνεχ φυει. 
Αζ ο νευε ρχκε τι⇓τελετεσ λε⇓εν  
Μγ α ναπ φενλιχ κι τεριεδ αζ  νευε : 
Αλδοττακναχ ταρττψαχ µαγοκατ  
ο βεννε µινδεν νεµζετεχ ,  
εσ βοδογναχ φογιαχ ηιρδετνι οτετ.,  
Αλδοττ αζ ςΡ αζ Ι!ραελνεχ Ι!τενε : 
Κι χζαχ οµαγα ⇓ερεζ χζοδα δολγοκατ. 
Εσ αζ ο διχζο!εγεσ νευε διχζερτε!!#χ  
Μινδ οροχκε : 
Βε τελιχ αζ ο διχζο!εγευελ  
Μινδ αζ εγε⇓ φολδ,  
Βιζονψ βιζονψ. 

Ε 72. ζσολτ〈ρνακ µινδ αζ ελεϕε, µινδ α ϖγε µυτατϕα αζτ α κτσγτελεν ηατ〈στ, αµελψ αζ ελ∀ζ∀ν 
χσακ µ〈σ φορδτ〈σοκκαλ ηασονλτϖα ϖεηετ∀ σζρε. ϑελλεµζ∀κ α µαγψαρ〈ζ⌠ β∀ϖτµνψεκ. Α νµι−
κππεν µ〈σκντ ροττ ηελψνϖ, α φλδραϕζιλαγ κλνβζ∀ κτ Σεβα ρτελµεζσε Σζκελψ Ιστϖ〈νν〈λ 
(σ α κοµµεντ〈ροκν〈λ) α µαγψαρ〈ζ⌠ ϕεγψζετεκρε ταρτοζικ. ∆ε 〈λταλ〈βαν αζ ιλψεν βετολδ〈σοκ αζ 
ολδοτταββ, ρτελµεζ∀ σ κεϖσβ ποντοσ φορδτ〈σοκατ ϕελλεµζικ, αµελψεκ ηελψενκντ α 
παραφρ〈ζισηοζ κζελεδνεκ. Α ζσολτ〈ρ ϖγν α λατινβ⌠λ κσζλτ σζϖεγεκβεν σεµ ηι〈νψζικ α 
µεγερ∀στσ, αζ αµεν, αµελψετ ιττ µινδκτ ϖ〈λτοζατβαν λεφορδτϖα ταλ〈λυνκ. Α ςυλγ. σζεριντ: φιατ, 
φιατ. Α Ηαναυι�, α ς〈ρΒ., σ αζ Αρανψασ (Τ⌠τφαλυσι�φλε) Βιβλια σζεριντ: Αµεν, Αµεν. 

117 Λαυδατε ∆οµινυµ, οµνεσ γεντεσ, λαυδατε 
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Βενχδι Σζκελψ Ιστϖ〈ν Ηυσζ〈ρ Γ〈λ 

Π!αλµοσ σζαζ τιζενηετεδιχ 

∆ιχfιριετεχ µινδεν πογανοχ αf ϖρατ: 
Τι⇓τελετεχ τετ µινδεν νεµfετ!ιγεχ. 
Μερτ µεγ ερο!!λτετεχ µι ραιτυνχ  
Αf  ιργαλµα!!αγα : 
&σ αf ϖρναχ ιγα!!αγα  
µινδ οροχκε. 
Ηαλελυια. 

Σζαζ τιζεν ηετεδιχ Π!αλµϖσ 

Λαυδατε ∆οµινυµ οµνεσ γεντεσ 

∆ιχζεριετεχ µινδεν πογανοχ αζ ςΡ Ι!τεντ: 
∆ιχζερι#τεχ τετ µινδεν νεπεχ. 
Μερτ µεγ ερ!!ιτετεττ µι ραψτυνχ  
Αζ  ιργαλµα!!αγα : 
Εσ αζ ςΡ Ι!τεννεχ ιγα!!αγα  
Μεγ µαραδ µινδ ρχκ#. 

∆ιχζ!εγ λεγψεν Ατψαναχ χ. 

Α λεγρϖιδεββ ζσολτ〈ρ α ΧΞςΙΙ. Εζρτ αρ〈νψλαγ εννψι κεϖσ σζϖεγβελι ελτρσ ισ τββνεκ 
τεκιντηετ∀ εσετλεγεσ ελτρσνλ. Εζζελ εγψττ α χσακνεµ αζονοσ σζϖεγ µεγγονδολκοζτατ⌠. 
Σζκελψ Ιστϖ〈ντ⌠λ ϖαλ⌠ σζ〈ρµαζ〈σα λεηετσγεσ, ιλλετϖε α Σζκελψ Ιστϖ〈ν φορδτ〈σα ρεϖζι⌠ϕ〈νακ 
τεκιντηετϕκ α Κοµγρ. ϖ〈λτοζατ〈τ, νοηα α λατινβ⌠λ κσζλτ φορδτ〈σοκ εληαγψϕ〈κ α ζσολτ〈ρ ϖγρ∀λ α 
ηαλλελυϕ〈τ, σ εζ ιττ ισ ηι〈νψζικ. Σζκελψ Ιστϖ〈νν〈λ µινδενκορ µεγϖαν. Αζ ιµντ λ〈ττυκ, ηογψ µ〈σ 
ζσολτ〈ροκν〈λ εζ νεµ γψ τρτντ. 

144 Βενεδιχτυσ ∆οµινυσ ∆ευσ µευσ 

Βενχδι Σζκελψ Ιστϖ〈ν Ηυσζ〈ρ Γ〈λ 

Π!αλµοσ σζ〈ζ νεγϖεννεγεδιχ. 

Αλδοτ αζ ϖρ αζ εν ερο!!ιγεµ , 
Κι τανιτα αζ εν κεζειµετ αζ τκοζετρε : 
Εσ αζ εν ϖψαιµοτ αζ ηαδρα. 
Εν ιργαλµα!!αγοµ , εν ερο!!ιγεµ,  
Εν ϖαραµ , εν ⇓αβαδιτοµ  
&σ εν οταλµαµ κιβε βιζταµ: 
Κι ενγεδελµε!!ε τε⇓ι  
Αζ εν νεπεµετ εν αλατταµ. 
ςραµ µιχζοδα αζ εµβερ  
Ηογ ι  !µεροδ τοτ? 
&σ αζ εµβερνεχ φψα,  
Ηογ γονδοτ ϖι!ελ⇓  φελολε? 
Αζ εµβερ ηα!ονλατοσ αζ !εµιηεζ : 
&σ αζ  ναπι ελ µυλναχ µιντ αζ αρνεχ. 
ςραµ ηαιχζ λε αζ τε εγειδετ , #σ ⇓αλλε : 
⇐!!εδ αζ ηεγεκετ, #σ φ!τολογνεχ. 

Σζαζ νεγψϖεν νεγψεδικ Π!αλµυσ 

Αλδοττ αζ ςΡ αζ εν ερο!!#γεµ,  
κι τανττψα αζ εν κεζειµετ αζ ϖιαδαλρα : 
εσ αζ εν ϖψαιµατ αζ ηαδρα. 
Εν ιργαλµα!!οµ�σ εν ερ!!#γεµ�σ  
Εν ϖ〈ραµ , εν µεγ ⇓αβαδιτοµ ,  
εσ παι  !οµ κιβεν βιζοµ : 
κι ενγεδελµε!!# τε⇓ι  
αζ εν νεπεµετ. 
ςραµ µιχζοδα αζ εµβερ ,  
Ηογψ ⇓αµοτ ταρτα⇓ ρεα : 
εσ αζ εµβερνεχ φια  
ηογψ γονδοτ ϖι!ελ⇓ ⌠ ρολα? 
Αζ εµβερ ηα!ονλατοσ α !εµµιηεζ : 
εσ αζ ⌠ ναπιαι ελ�µυλναχ µιντ αζ 〈ρνψ#χ.  
Ηαψτσ λε ςραµ α τε εγεδετ , εσ ⇓αλλψ λε : 
!δ µεγ αζ ηεγψεκετ ηογψ φ!τ⌠λγιενεχ. 
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Ηαγιχζαδ αζ µεν το κουετ,  
&σ ο⇓λα!δ ελ κοτ: 
Βοχζα!!αδ αζ τε νιλαιδοτ ,  
&σ ηαβοριχζ µεγ κοτ. 
Βοχζα!δ λε αζ τε κεζειδετ αζ µαγο!!αγβολ: 
⇓αβαδιχζ µεγ #σ µενχζ µεγ  
αζ !οκ ϖιζεκβολ,  
#σ αζ ιδεγεν φιακναχ κεζεκβολ. 
Κικνεχ αζ  ⇓αιοχ ηιυ!αγοτ ⇓ολναχ,  
&σ αζ ⌠ ιοβιοχ ηαµι!!αγναχ ιοβια. 
Ι!τεν ινεκλεχ τε νεκεδ ϖυψ ινεκετ: 
Ναβλοµβα, εσ κιντορναβα ινεκλεχ τε νεκεδ. 
Κι ααδ !εγετ!ιγετ αζ κιραλοκναχ: 
Κι µεγ ϖαλτα , ∆αυιδοτ αζ  ⇓ολγαιατ  
Αζ αρταλµασ φεγυερτολ. 
ςαλχζ µεγ ϖραµ,  
&σ ⇓αβαδιχζ µεγ ινγεµετ 
Αζ ιδεγεν φιακναχ κεζεκβολ : 
Κικνεχ αζ  ⇓〈ιοχ ⇓ολ ηιυ!αγοτ ,  
&σ αζ  ιοβιοχ ηαµι  !!αγναχ ιοβια. 
Ηογ λεγενεχ αζ µι φιαινχ,  
Αζ  εφφιυ!αγοκβα  
µιντ αζ φελ νευελτ φιαταλοχ : 
#σ αζ µι λεανινχ  
µιντ αζ ⇓εγλετοχ , κιχ κι φαραγτατταχ  
αζ τεµπλοµναχ ηα  !ονλατο  !!αγαρα. 
Αζ µι τααρηαζινχ ρακυαχ λεγενεχ ,  
&σ ηοργαναχ εγφελε αλλατοτ µασ φελεηοσ : 
Αζ µι χζορδαινκισ εζερτ ⇓απαριχζαναχ,  
&σ τιζ εζερτ αζ µι ϖχζαινκβα. 
Αζ µι οκρεινχ αζ τεροη αλα ⇓οκταττα!!αναχ: 
Εσ νε λεγεν ρεανχ ϖαλο ο  !τροµλασ  

!ε κι  ϖιτελ, !ε κιαλτασ αζ µι ϖχζαινκβα. 
Βοδογ νεπ αζ κινεχ ιγ ϖαγον δολγα: 
Βοδογ νεπ αζ κινεχ αζ ι!τεν αζ υρα.  

Λυλδζδ µεγ µεννψ�τ κυεχκελ ,  
εσ βοντσ�µεγ κετ : 
βοχζα!δ ρεαιοχ αζ τε νψιλαιδατ,  
εσ ηαβορτσ µεγ κετ. 
Νψυψτσ ρεαµ αζ τε κεζειδετ α µαγα!!αγβολ, 
µεντσ µεγ ενγεµετ : 
εσ ⇓αβαδτσ�µεγ α !οχ ϖιζεκβλ ,  
εσ αζ ιδεγενεκνεχ κεζεκβλ. 
Κικνεχ αζ  ⇓αιοχ ηιω!αγοτ ⇓ολναχ: 
εσ αζ  ιογιοχ αλνοκ!αγοτ χζελεκεδιχ. 
Ι!τεν ϖψ ενεκετ ενεκελεχ τενεκεδ : 
εσ τιζ ηυρο Ναβλοµβαν ενεκλεχ τενεκεδ. 
Κι α Κιραλψοκναχ !εγτ!εγετ 〈δ : 
κι µεγ µεντ# ∆αυιδοτ αζ ⌠ ⇓ολγαι〈τ  
αζ φεγψυερνεχ ϖε⇓εδελµ#τ⌠λ. 
Μεντσ µεγ ενγεµετ  
εσ ⇓αβαδτσ�µεγ ενγεµετ  
αζ ιδεγενεκνεχ κεζεκβ⌠λ : 
κικνεχ αζ ο ⇓〈ιοχ ηιω!αγοτ ⇓ολ ,  
εσ αζ ο ιοβιοχ αλνοκ  !αγοτ χζελεκεδιχ. 
Ηογψ α µι φιαινχ νευεκεδγψενεχ  
αζ ο ιφφιυ!αγοκβαν  
µιντ α πλαντ〈χ : 
εσ α µι λεανψινχ  
µιντ α τεµπλοµναχ φορµαιαρα κι φαραγτατοτ  
⇓#π ⇓εγελετεχ. 
Εσ α µι #λ#σ�η〈ζινχ ρακυ〈χ λεγψενεχ 
Μινδεν φ#λε #λε  !!ελ : 
εσ νψαιαινχ εζερτ ⇓αποριτ!αναχ,  
εζ τι�εζερτ α µι ϖτζαινκβαν. 
Α µι οκρεινχ αζ τερεη αλα ⇓οκταττα!!αναχ ,  
νε λεγψεν ροµλασ α µι φαλαινκον : 
σε ραβλασ !ε κιαλτασ αζ µι ϖτζαινκβαν. 
Βοδογ ν#π αζ α κινεχ ιγψ ϖαγψον δολγα: 
Βοδογ ν#π αζ α κινεχ αζ Ι!τεν ςρα. 

∆ιχζο!#γ λεγψεν Ατψανα &χ  

Ηυσζ〈ρ Γ〈λ 1574�βεν, µικορ α ρεγϖελι νεκλσεκ ρενδϕτ µαγψαρ〈ζϖα µεγϕεγψζι: �Μικορον 
κεδιγ αζ Αντιπηονα ϖτ〈ν κτ αυαγψ ηαροµ Πσαλµυστ χζενδε⇓ εσ λασσυ ενεκλεσσελ ελ µονδναχ�� 
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(5α) � τεη〈τ α γψακορλατβαν νεµ σζ〈µτοττ αρρα, ηογψ α κλασσζικυσ τ ζσολτ〈ρ ηανγζικ ελ.70 Ισµερτε α 
ρεφορµ〈χι⌠ εγψη〈ζ〈νακ βε〈λλτοττσ〈γ〈τ, ηογψ α ταντ〈σ κ〈ρ〈ρα νεµ ⌠ηαϕτϕα α χερεµ⌠νι〈κ 
σοκαστ〈σ〈τ, β〈ρ αζ νεκελτ σζερταρτ〈σρ⌠λ ακκορ µγ νεµ µονδοττ λε α ηαζαι προτεσταντιζµυσ εγψικ 
〈γα σεµ. Νη〈νψ λαππαλ ελ∀ββ εγψ µγ φοντοσαββ ποντον 〈τλπι α κλασσζικυσ ηατ〈ροκατ. ϑ⌠λλεηετ α 
ναπι ελσ∀ ιµα⌠ρ〈βα αζ ινϖιτατοριυµ ισ βειλλεσζτηετ∀, ιττ νεµ εγσζεν εζ τρτνικ. Α σζερταρτ〈στ αζ 
95., αζαζ αζ ινϖιτατοριυµ ζσολτ〈ρραλ κεζδι α νψοµτατοττ γραδυ〈λβαν. Κζϖετλενλ εζ υτ〈ν αζονβαν, 
α σζερταρτ〈σ ρσζεκντ, α σζερκνψϖβε βεικτατ εγψ γψλεκεζετι νεκετ, εγψ ζσολτ〈ρπαραφρ〈ζιστ: ϑερ 
⌠ρυενδεζζυ νχ αζ ςΡ Ιστεννεχ, εσ ενεκελλψυ νχ αζ ο  ⇓εντ νευενεχ� Ηοζζ〈φ!ζι: �Ε Πσαλµυστ 
µι εχκεππεν χζιναλτυχ Ρηψτµυσσαλ ϖαλο ενεκβε, Αζοκερτ, α κιχ χζαχ Μαγψαρ µοδρα ϖαλο 
ϖερσχκελ ακαρι〈χ ενεκελνι�� (3α) Εζτ αννψιρα αζονοσσ〈γκντ ρτεττε, ηογψ αζ 1560�1561−εσ 
γψλεκεζετι νεκεσκνψϖ ζσολτ〈ρπαραφρ〈ζισαι φελεττ ισ κζλι (αµιντ φντεββ λ〈ττυκ) α λατιν ινχιπιτετ, 
µυτατϖα εζζελ ισ, ηογψ αζονοσ φυνκχι⌠ϕυνακ τεκιντεττε α µαγψαροσ ϖερσεκ σζεριντ αδαπτ〈λτ σ α 
πρ⌠ζαζσολτ〈ροκατ. Α λατιν ινχιπιτεκ κζλσνεκ σζοκ〈σα τββεκ κζττ α ΞςΙΙ. σζ〈ζαδι λ∀χσει 
νεκεσκνψϖεκβεν ισ µεγταλ〈ληατ⌠.  

Ι. 2. 3. Α Σπ〈χζαψ γραδυ〈λ σ α Βαττηψ〈νψ/Ρ〈δαψ γραδυ〈λ ζσολτ〈ραι 
Αζ 1619−βεν µ〈σολτ Σπγρ. κρλβελλ εγψιδ∀σ α Β/Ργρ.−λαλ. Ζσολτ〈ραι τββρε µεγεγψεζνεκ αζ 

εζεκβεν ταλ〈ληατ⌠κκαλ ϖαγψ ιγεν ηασονλ⌠ακ. Αζονβαν α ηαγψοµ〈νψ ελτρ∀ 〈γ〈ρα µυτατ (εγψβ 
ϖον〈σοκατ ιττ νεµ ταγλαλϖα) α ζσολτ〈ρσζϖεγεκ εγψικ χσοπορτϕα, αµελψ ελτρ∀ φορδτ〈σβ⌠λ ϖαλ⌠.  

70 ∆ευσ, ιν αδϕυτοριυµ µευµ ιντενδε 

Σπγρ. Β/Ργρ. 

Π!αλµυσ, ΛΞ. [=ΛΞΞ] Π!αλ. 70. (ΛΞΙΞ.) 

[Υ]ρ ϑ!τεν !ιεσ αf εν µεγ� !fαβαδιτα!οµρα: 
Υραµ !ιεσ αf εν !εγιτ!εγεµρε, 
Μεγ� γιαλαfτα!σανακ  
ε!�µεγ� !fεγεν∀λτε!σενεκ  
κικ κερε!ικ αf εν λελκεµετ: 
ηατρα τεριενεκ εσ !fεγιεντ υαλλιανακ 
κικ γονο!fτ ακαρνακ εννεκεµ, 
Ηατρα τεριετεκ  
εσ µεγ� !fεγιενλτε!σετεκ: 
αf κικ γι!λ∀λτ∀κ ενγεµετ. 

Ε∀ρ∀λλιενεκ εσ υιγαδγιανακ τε βεννεδ  

∨ρ Ι!τεν µινιαιαν κικ τεγεδ κερε!νεκ: 

(2) Υρ Ι!τεν φιγελµεζζελ αζ µι !εγιτεγωνκρε: 
Υρ Ι!τεν !ιεσ ηαµαρ µινκετ µεγ !ζαβαδιτανι. 

(3) Μινδ µεγ !ζεγενωλτε!!ενεκ   
εσ µεγ γαλαζτα!!ονακ: 
Κιχ µινκετ ηαλαλρα κερε!νεκ 

(4) Ηατατ αδνι !−ϖι!!ζα φυτνι κεν!ζεριττε!!ενεκ: 
Κιχ νεκωνκ ϖε!ζεδελµωνκετ κιϖαν∃ακ. 
Εσ λεγ οτταν ηατρα τεριενεκ  
µεγ !ζεγενωλυεν: 
Κιχ µινκετ βο!!ζοντνακ  
εσ ορωλνεκ µι ραιτυνκ. 

(5) Οερωλλ�ονεκ µινδ τε βεννεδ  
κικ κερε!νεκ τεγεδετ: 

                                                           
70 Α ρεφορµ ⌠τα α Λιτυργια Ηοραρυµ (νπζσολοζσµα) σζιντν η〈ροµ ζσολτ〈ρραλ σζ〈µολ. 
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Εσ αf κικ αf τε ιδυεfιτε!εδετ !fερετικ 
Μαγα!ζταλλ�ονακ !:αfτ µονγιακ µινδενκορ 
φελ µαγα!fταλτα!σεκ αζ Υρ ϑ!τεν. 
Εν πενιγ� νιοµορυλτ εσ !fεγεν υαγιοκ  
Υρ Ι!τεν !ιεσ αf εν !εγιτ!εγεµρε: 
Εν !fαβαδιτοµ υαγι Υρ ϑ!τεν νε κε!σελ. 

∆ιχf∀!: Μικεπεν:

Εσ µινδενκορ∋ φελ µαγαζταλλ�ονακ 
Υρ Ι!τεν κικ !ζερετικ αζ τε !ζεντ φιαδοτ. 

(6) Μι πεδιγ !ζωκ∀λκ∀δωνκ !εγιτεγ νελκωλ: 
Αζερτ κερωνκ Υρ Ι!τεν τεγεδ  
ηογ !εγελ� µεγ µινκετ 
Τε υαγ νεκωνκ !εγετονκ εσ !ζαβαδιτονκ: 
Αζερτ !ιεσ Υρ Ι!τεν αζ µι οταλµυνκρα. 

διτ!ο! : Μικ. 

Α κτ σζϖεγ ολψαν ναγψ µρτκβεν ελτρ∀, ηογψ α κλνβσγεκ µεγϕελλσε σζκσγτελεν. Αζ 
√γρ. (σ µ〈ρ Ηυσζ〈ρ Γ〈λ) κεζδ∀ϖερσε α Βγρ.−λαλ µεγεγψεζικ. Α σζϖεγ τββι ρσζε νεµ. 
ϑελλεγζετεσ ελτρσ αζ εγψεσ σζ〈µ → τββεσ σζ〈µ, α κζιρατοσ ϖ〈λτοζατοκβαν εζ γψακορι. Α 
σζ⌠βελισγρε ϕελλεµζ∀ α κιαλακυλτ σζ⌠π〈ροκ ηασζν〈λατα, αµελψετ ιττ ισ λ〈τυνκ αζ 5. ϖερσβεν.71 Νεµ 
δντηετ∀ ελ, ηογψ α Σπγρ. ϖαγψ α Β/Ργρ. ϖ〈λτοζατα κορ〈ββι. Α σζγψενλτετ ιγεαλακ ϖαγψ αζ 
ρλϕνεκ ∼  ρλ σ ϖιγαδ (5) φορδυλατ σεµ αδ ερρε λεηετ∀σγετ.  

112 Βεατυσ ϖιρ, θυι τιµετ ∆οµινυµ 

Σπγρ. Β/Ργρ. 

Π!αλµυσ, 111.[=ΧΞΙΙ.] Π!αλ. 112. (ΧΞΙ.) 
[Β]ολδογ� εµβερ κι φελι αf ∨ρ ϑ!τεντ: 
Εσ αf εο παρανχfολαττιαβαν 
ιγεν γι∀νιορκ∀δικ, 
Ηαταλµασ λε!fεν εf ιλψ εµβερνεκ 
µαγfαττια εf φ∀λδ∀ν: 
Μερτ αζ ιγαfακνακ µαγfαττιοκατ 
αf ϑ!τεν µεγ µεγ αλγια, 
Καfδαγαγ� εσ β∀!εγ� λε!fεν 
εf ιλψ εµβερνεκ ηαfαβαν: 
Εσ αf εο ιγα!σαγα µεγ� µαραδ εορ∀κκε  
Σετετ!εγβλισ υιλαγο!σαγ� ταµαδ 
αf ιγαf εµβερρε: 
µερτ ιγαf αf Υρ ϑ!τεν εσ κεγιελµεσ αζ Υρ Ι!τεν. 
Βολδογ� εµβερ αf κι ιργαλµα!σαγβολ 
µα!σαλ !εγιτεγετ τε!fεν: 
Εσ αf εο δολγαιτ ιτελεττελ ιγαfγαττια, 
Μερτ αf ιλψ εµβερ ∀ρ∀κκε µεγ� µαραδ: 
Εσ αf ∀ρ∀κ εµλεκεfετβεν λεfεν 

[Β]οδογ εµβερ κι φελι αζ Υρ Ι!τεντ: 
κι µινδενκορον αζ ∀ παρανχζολαττ�αβαν 
ιγεν γ�∀νψ∀ρκ∀δικ. 

(2) Ηαταλµασ λε!ζεν εζ φ∀λδ∀ν  
αννακ µαραδεκια: 
Μερτ µινδεν ιγαζακνακ 
νεµζετ!εγι µεγ αλδατνακ. 

(3) ∆ιχζ∀σεγ εσ γαζδαγ!αγ  
ανναχ ηαζαβαν: 
Κινεκ ιγα!!αγα ∀ρ∀κκε µεγ µαραδ. 

(4) Αζ ηιτετλενεκ κ∀ζ∀ττ ισ ϖιλαγο!!αγ αδατικ  
αζ ιγαζακνακ: 
Μερτ ιργαλµασ, κεγ�ελµεσ εσ ιγαζ 

(5) Αλδοτ εµβερ κι ιργαλµασ  
εσ αδακοζο: 

(6) Ιτελετκορ !ζολα!α λε!ζεν 
 µερτ ∀ρ∀χκε µεγ νεµ βοτρανκοζικ. 

(7) Σζιυε !ζερεντ ρεµενλι αζ Υρ Ι!τεντ  

                                                           
71  Ηαδροϖιχσ 1995: 87; Μ. Ναγψ 1998�1999: πασσιµ. 
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Ερ∀σ αf εο !fιυε εσ !εµµιτ νεµ ρεττεγ:  
Μικορον λαττια µιτ χfελεκεδικ ϑ!τεν 
αf εο ελλεν!εγευελ. 
Εf ιλψ εµβερ τε!fεν ιολ αf !fεγενιεκκελ 
αf εο ιο!fαγαβολ: 
ιγα!σαγα !fερεντ µεγ� µαραδυαν 
∀ρ∀κκε φελ µαγα!fταλτατικ αf διχf∀!εγβεν 
Εfτ λατυαν αf ηιτετλεν εµβερ βοffονκοδικ 
φογαιτ χfικοργατυαν ελ φογιατκοfικ: 
Μερτ !εµµιυε λε!fεν 
αf ηιτετλενεκνεκ κιυαν!αγοκ 

(8) µεγ ερ∀!!∀δικ αζ ∀ !ζιϖε: 
Εσ µεγ νεµ ινδυληατ µερτ  
µινδεν ελλε!εγετ µεγ υταλλα. 

(9) Βεκε!εγγελ αδακοζικ  
αζ !ζεγεν�εκνεκ: 
κινεκ ιγα!!αγα µεγ µαραδ  
εσ φελ µαγα!ζταλτατικ. 

(10) Αζ ηιτετλενεκ λατυαν µεγ ηαραγυ!ζνακ :.
Εσ µεγ κεµε∃εδνεκ  
φογοκνακ χζικοργατα!αυαλ. 
Μερτ αζ βων∀!∀κνεκ : 
Μινδεν κιυαν!αγοχ ελ ∃οµαττατικ. 

διτσο :

Α κτ σζϖεγ ερ∀τελϕεσ κλνβσγε σ εγψµ〈στ⌠λ ϖαλ⌠ τελϕεσ φγγετλενσγε ιττ ισ νψιλϖ〈νϖαλ⌠. Α 
Σπγρ. ϖ〈λτοζατα ποντοσαββ φορδτ〈σ, Σζκελψ Ιστϖ〈ν ϖαγψ Ηελτατι φορδτ〈σ〈ρ⌠λ εγψαρ〈ντ φγγετλεν.  

113 Λαυδατε, πυερι, ∆οµινυµ 

Σπγρ. Β/Ργρ. 

Π!αλµυσ, 112 [=ΧΞΙΙΙ.] Πσαλ 113. (ΧΞΙΙ.) 

[∆]ιχfεριετεκ ϑ!τεννεκ !fολγαι Υρατοκατ : 
διχfεριετεκ αf Υρνακ νευετ 
Αλδοτ λεγιεν αf Υρ ϑ!τεννεκ νευε:  
Ματυλ φογυαν µινδ ε∀ρ∀κκ∀ν ∀ρ∀κκε 
Ναπ ταµαδαττυλ φογυαν 
µινδ ναπ νιυγατιγλαν: 
∆ιχfερετεσ αf Υρ ϑ!τεννεκ νευε 
Φελ µαγα!fταλτατοτ αf Υρ ϑ!τεν 
µινδεν νεπεκνεκ φελεττε: 
Εσ αf  διχf∀!σεγε µινδεν εγεκνεκ φελεττε 
Κιχfοδα ολλιαν  
µιντ αf µι Υρυνκ ϑ!τενωνκ 
κι µενιβεν λακοfικ : 
Εσ αf αλαfατο!σοκατ νεfι 
µενινιεγβεν εσ εf φ∀λδ∀ν 
Φελ µαγα!fταλυαν εf φ∀λδ∀ν αf fεγενιεκετ: 
Εσ µινδεν ρυτ!αγβολ κι µεντι αf νιοµορυλτακατ 
Ηογι ηελιηεfτε!σε ∀κετ αf φειδελµεκκελ: 
Εσ αf εο νεπενεκ φειεδελµιυελ 
Κι λακοfταττια αf µαγταλανοκατ 

∆ιχζεριετεκ Ι!τεννεκ !ζολγαι Υρατοκατ: 
∆ιχζεριετεκ αζ Υρνακ νευετ. 

(2) Λεγεν αλδοτ αζ ο νευε: 
Ματυλ φογυα µινδ οροχκε 

(3) Ναπ ταµαδατυλ φογυα  
ναπ ∃υγατιγλαν: 
διχζερετεσ αζ ο νευε. 

(4) Μαγα!ζταλτατοτ αζ Υρ Ι!τεν  
µινδεν νεπεκνεκ φελεττε: 
Εσ αζ ο διχζο!εγε µινδενεκνεκ φελεττε. 

(5) Κι ϖολνα ολλ�αν  
µιντ αζ µι Υρυνκ Ι!τενωνκ  

κι αζ µενν�εγβεν λακοζικ: 
(6) Εσ αζ αλαζατο!!οκατ νεζι  

µεν∃εν εσ εζ φολδον. 
(7) Φελ κ∀λτυεν αζ φολδρολ αζ !ζεγεν�εκετ: 

Εσ αζ γανειβολ αζ µεγ φογ�ατκοζτακατ. 
Ηογ ηελ�ηεζτε!!ε ∀κετ αζ φειεδελµεκκελ: 
Οε νεπενεκ φειεδελµιυελ. 

(9) Κι αζ µαγταλαντ  
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αf ανια!fεντεγιηαfβαν: 
Εσ αf εο φιοκον ε∀ρυενδεf∀ ανακκα τε!fι. 

τε!ζι γωµολχζο!!ε: 
Εσ φιαιν ορζενδεζο ανν�αυα. 

δι :

Α Β/Ργρ. ιττ Κ〈λµ〈νχσεηι (Σ〈ντα) Μ〈ρτον ζσολτ〈ρ〈τ ϖεσζι 〈τ, α ζ〈ρ⌠ϖερσε αζονβαν ελτρ∀. Α 
Σπγρ. ισµτ φγγετλεν αζ ισµερτ φορδτ〈σοκτ⌠λ, α ϖγε κριτσζτιανιζ〈λ.   

114 Ιν εξιτυ Ισραελ δε ∅γψπτο � 115 Νον νοβισ, ∆οµινε, νον νοβισ 

Σπγρ. Βαττηψανψ γραδυ〈λ 

Πσαλµυσ, 113 Πσαλ. 114. (ΧΞΙΙΙ.)  

[Ι]fραελνεκ γψπτυµβολ κι ι∀υε!εβεν:  
Αζ ∨ρ ϑ!τεννεκ νεπε κι ιε∀υε 
αζ πογανι νεπεκ κ∀ff!λ 
Λεον αf σιδοσαγ� αf ε∀ !  fεντσεγε: 
Εσ ϑ!fραελ αf εο ηαταλµα 
Αf τενγερ µεγ λατα εσ ηατρα φολιαµεκ: 
Εσ αf ϑορδαν υι!fε ηατρα τερε. 
Αf ηεγιεκ εορυενδεζενεκ µιντ αf κο!οκ: 
Εσ αf ηαλµοκ µιντ αf ιυηοκνακ βαρανÿ  
Μι λελε τεγεδετ τενγερ ηογι ηατρα φολιαµαλ: 
Εσ τεγεδετ ϑορδαννακ υιfε ηογι ηατρα τερελ, 
Μιερτ εορυενδε  fτεκ τι ηεγιεκ 
Μιντ αf κο!οκ: 
Εσ τι ηαλµοκ µιντ αf βαρανιοκ 
Αζ ϑ!τεννεκ ελ∀ττε  
µεγ� ινδυλα αf φεολδ: 
αf κερεζτιενεκνεκ ϑ!τενε ελε∀τ 
Κι αf κε∀ !  fικλατ αλλο υιffε υαλτο  fταττια: 
Εσ αf ερσ κ∀υεκετ φολιο υιfεκκε 

[115] 
Νεµ α  f µι ερδεµ!νκβ∀λ ∨ρ ϑ!τεν  
νεµ αζ µι ερδεµ!νκβ∀λ: 
Ηανεµ α  f τε νευεδνεκ 
τυλαδονιχ  fαδ α  f διχ  f∀!!εγεττ, 
Αf τε ιργαλµα!σαγοδερτ εσ ιγα!σαγοδερτ:  

!εγιτσ εσ οταλµαζ µινκετ: 
Νε µονγιακ υαλαηα αf πογανιοκ 
Ηολ υαγιον αf κερεfτιενεκνεκ ϑ!τενε 
Α  f µι ϑ!τεν!νκ πενιγ� 
µενιορ!fαγβαν υαγιον: 

Ιζραελνεκ Αεγψπτοµβολ κι ιουε!εβεν: 
ϑακοβνακ ηαζα νεπε κι ιουε  

αζ ιδεγεν νεπ κοζζωλ. 
(2) Σιδο!αγ λον µεγ !ζεντελε!ε: 

Εσ Ιζραελ ο ηαταλµα. 
(3)  

[ηι〈νψζικ!] 
(4) Αζ ηεγεκ ορυενδεζενεκ µιντ αζ κο!οχ: 

Εσ αζ ηαλµοκ µιντ αζ βαρανοκ. 
(5) Μι δολογ τε ηοζζαδ τενγερ ηογ ελ φυταλ: 

Εσ τε ϑορδαν ϖι!ε ηογ ηατρα τερελ. 
(6) Μι δολογ τι ηοζζατοκ ηεγεκ ηογ  

ορϖενδεζτεκ µιντ αζ κο!οκ: 
Εσ τι ηαλµοκ µιντ αζ ιυηοκνακ βαρανι. 

(7) Αζ Ι!τεννεκ ορχζαιατυλ  
φελ ινδιττατεκ αζ φολδ: 
ϑαχοβναχ Ι!τενενεκ ορχζαιατυλ. 

(8) Κι αζ κο !ζικλακοτ αλλο ϖιζζε φορδιτοττα: 
Εσ ναγ κουεκετ φολ�ο ϖιζεκκε. 

[115] 
(9) Νεµ µι νεκωνκ Υρ Ι!τεν 

νεµ µι νεκωνκ: 
ηανεµ χζακ αζ τε νευεδνεκ  
αδ αζ διχζερετετ. 

(10)Αζ τε ιργαλµα!!αγοδερτ εσ ιγα!!αγοδερτ  

!εγιτσ εσ οταλµαζ µινκετ: 
ηογ� ϖαλαηα νεµ µονδηα!!ακ αζ πογαν�οκ 
ηολ υαγ�ον αζ κερε!ζτ�ενεκνεκ Ι!τενεκ. 

(11) Μερτ αζ µι Ι!τενωνκ  
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Εσ υαλαµιτ ακαρτ µινδεντ µεγ� !fερfετ.  
Αf πογανιοκνακ ϑ!τενεκ πενιγ� 

αριανιβολ εσ ε!fυστβε∀λ ε∀ντεττενεκ: 
Εσ εµβερεκτλ χfιναλταττανακ, 
Σfαιοκ υαγιον εσ νεµ !fοληατνακ: 
Σfεµεκ υαγιον εσ νεµ λατηατνακ 
Φωλ∀κ υαγιον εσ νεµ ηαληατνακ:  
Ορροκ υαγιον εσ νεµ ιλλατοfηατνακ, 
Κεfεκ υαγιον εσ νεµ φογηατνακ: 
Λαβοκ υαγιον εσ νεµ ιαρηατνακ 
εσ αf ε∀ τορκοκκαλ νεµ ιυλτηετνεκ, 
Ηα!ονλατο!οκ λεγιενεκ αfοκηοf 
Κικ χfιναλιακ αfοκατ: 
Εσ µινδ αfοκ κικ αfοκβαν βιfνακ 
Τε ϑfραελ βιfαλ  
αf Υρϑ!τενβεν: 
µερτ εο αf τε  

!εγεδελµεδ εσ ολταλµαδ. 
Αροννακ ηαfα  
βιfαλ αf Υρ ϑ!τενβεν: 
Μερτ εο αf τε  

!εγιτ∀δ εσ µεγ� ολταλµαfοδ, 
Βιffατοκ αf Υρ ϑ!τενβεν  
µινιαιαν κικ φελιτεκ ε∀τετ: 
Μερτ αf Υρ ϑ!τεν  
αf τω !εγεδελµετεκ εσ ολταλµαfοτοκ. 
Αf Υρϑ!τεν µεγ� εµλεκεfεκ µι ρολλυνκ: 
Εσ εο µινκετ µεγ� αλδα. 
Μεγ� αλδα ϑ!fραελνεκ νεµfετ!εγετ: 
Εσ µεγ� αλδα Αροννακ νεµfετ!εγετ. 
Μεγ� αλδα µινδενεκετ κικ φελικ εοτετ: 
Αf κιχfινεκετ ναγιοκαλ εγιετεµβεν. 
Μεγ� !fαποριχfον αf Υρ ϑ!τεν τιτ∀κετ: 
Τιτ∀κετ  
εσ αf τι φιαιτοκατ 
Αλδοττακ υαττοκ τω αf Υρϑ!τεντε∀λ: 
Κι µεννιετ φλδετ τερεµτεττε 
Αf µεννιεκενεκ µαγα!σαγι  
αζ Υρ ϑ!τενε: 

µεν�ψορ!ζαγβαν ϖαγ�ον: 
Εσ ϖαλαµιτ ακαρ µινδεντ µεγ !ζερεζ. 

(12) Αζ πογανοκναχ πεδιγ  
βαλυαν Ι!τενεκ  
αρανβολ εσ εζω!τβολ οντεττενεκ: 
Εσ εµβερεκτολ χζιναλταττανακ. 

(13) Σζαιοκ ϖαγον εσ νεµ !ζοληατνακ: 
Σζεµεκ ϖαγον εσ νεµ λατηατναχ. 

(14) Φωλοχ ϖαγον εσ νεµ ηαληατνακ: 
Ορροχ ϖαγον εσ νεµ ιλλατοζηατναχ. 

(15) Κεζεκ ϖαγον εσ νεµ φογηατναχ: 
Λαβοκ ϖαγον εσ νεµ ιαρηατνακ  
Εσ αζ ∀ τορκοκκαλ νεµ ωυολτηετνεκ. 

(16) Ολλ�ανακ λεγενεκ αζοκ ισ  
αζ κιχ χζιναλλ�ακ οκετ: 
Εσ µινδ αζοκ ισ αζ κιχ αζοκβαν 

βιζακοδνακ 
(17) Ι!ραελνεκ νεµζετ!εγε βιζεκ  

αζ Υρ Ι!τενβεν: 
Εσ αζ ∨ρ Ιτεν λον ο νεκιχ  

!εγεδελµεκ εσ οταλµοκ 
(18)Αροννακ νεµζετ!εγε  

βιζεκ αζ Υρ Ι!τενβεν: 
Εσ αζ Υρ Ι!τεν λον  
ο !εγεδελµεκ εσ οταλµοκ. 

[ηι〈νψζικ]   

(20) Αζ ∨ρ Ιτεν εµλεκεζεκ µι ρολυνκ : 
Εσ µινκετ µεγ αλδα. 
Μεγ αλδα Ιζραελνεκ νεµζετ!εγετ: 
Μεγ αλδα Αρονναχ νεµτζετ!εγετ. 

(21) Μεγ αλδα µινδενεκετ κικ φελικ οτετ: 
κι!δεδεκετ ναγοκκαλ εγετεµβεν. 

(22) Οερεγβιχζε Ι!τεν  
αζ ο αιανδεκατ µι ραιτυνκ: 
Φιαινκον εσ µινδεν ∀ βεννε ηιυοκον. 

(23) Αλδγον µεγ µινκετ αζ Υρ Ι!τεν: 
κι µεννετ εσ φολδετ τερεµτεττε. 
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Αf φεολδετ πενιγ� αδα  
εµβερεκνεκ φιαινακ. 
Νεµ αf ηολτακ διχfερνεκ Υρ ϑ!τεν τεγεδετ: 
Σεµ µινδ αfοκ κικ ποκολρα !fαλνακ 
∆ε µι κικ ελ∀κ υαιγυνκ  
Αλδυνκ τεγεδετ ∨ρ ϑ!τεν: 
Μαι ναπτυλ φογυαν µινδ εοροκκ∀ν ε∀ρ∀κκε 

∆ιχfεσ: Μικεπεν.

(24) Αζ µεννετ αζ ∨ρ Ι!τεν  
µαγαναχ ϖαλαζτοττα: 
Αζ φολδετ πενιγ αδα  
αζ εµβερεκνεκ λακο ηελ�ωλ. 

[ηι〈νψζικ] 

∆ιχζο 

Ηελψεκντι εγψεζσ, 〈λταλ〈βαν πεδιγ γψκερεσ ελτρσ ϕελλεµζι ε κτ ζσολτ〈ρσζϖεγετ. Α ςυλγατα 
αλαπϕ〈ν κσζλτ α φορδτ〈σ, αµιτ αζ εγψϖγτβεν σζ〈µοζοττ κτ ζσολτ〈ρ µυτατ. Α Β/Ργρ. ζ〈ρ⌠ϖερσε ισ 
ηι〈νψζικ, 〈λταλ〈βαν νεµ π ϖ〈λτοζατοτ ∀ριζ. Α Σπγρ. ϖισζονψλαγοσ φγγετλενσγε εββεν α (κτ) 
ζσολτ〈ρβαν ιγεν σζεµλλετεσ. 

119   Ι.   Βεατι ιµµαχυλατι ιν ϖια �  
ΙΙ.  Ιν θυο χορριγιτ αδολεσχεντιορ ϖιαµ συαµ? 

Σπγρ. Β/Ργρ. 

Π!αλµυσ 119 Π!αλ 119. [Αλεπη � Βετη] (ΧΞςΙΙΙ) 

[Β]ολδογοκ αf τι!fτα !fιυ εµβερεκ: 
Εσ κικ ιαρνακ αf Υρ ϑ!τεννεκ τε∀ρυενεβε 
Βολδογοκ αf κικ τυδακοfνακ 
αf ϑ!τεννεκ ιγειερ∀λ: 
εσ τελλιεσ !fιβ∀λ κερε!ικ αf Υρ ϑ!τεντ. 
Αf κικ γονο!fτ χfελεκεδνεκ: 
Σοηα αfοκ αf εο υταιβαν νεµ ιαρνακ 
Τε παρανχfολαδ Υρ ϑ!τεν 
αf τε παρανχfολατιδατ: 
ηογι ιγεν µεγ� εριff!κ 
ςαιηα εγιενγετηετνεµ  
αf εν υταιµατ: 
αf τε παρανχfολατιδνακ µεγη εοριfεσερε, 
Ακκορον  
µεγ� νεµ !fεγιενολνεκ: 
Ηα αf τε παρανχfολατοδ !fερεντ εληετνεκ 
Ηαλακατ αδοκ εν τε νεκεδ  
τιfτα !fιυεµβ∀λ: 
Μικορον µεγ� ε!µερηετενδεµ 
µινδεν τε ιγα!σαγοδατ. 

Βοδογοχ αζοχ κιχ τοκελλετε!εκ ελετεκβεν  
Εσ αρτατλαν!αγβαν ελνεκ: 

(2) Βοδογοχ αζοκ κιχ τανυλλ�ακ  
αζ Ι!τεννεκ Ιγειετ: 
Εσ αζ κικ τελλ�εσ !ζιυελ κερε!ικ οτετ. 

(3) Αζ κικ νεµ χζελεκεζνεκ ηαµι!!αγοτ: 
ηανεµ αζ ο υταιβαν ιαρνακ. 

(4) Τε ηατταδ Υρ Ι!τεν  
αζ τε παρανχζολατιδατ: 
ηογ� ιγεν µεγ οριζζωκ. 

(5) ςαιηα ιγαζγαττατνανακ  
αζ µι χζελεκεδετινχ: 
αζ τε παρανχζολατιδναχ οριζε!ερε. 

(6) Αχκορον τε ελοττεδ  
µεγ νεµ !ζεγενωλωνχ: 
Μικορον νεζωνκ αζ τε παρανχζολατιδρα. 

(7) ∆ιχζερωνκ τεγεδετ  
αζ µι τι!ζτα !ζιυωνκβολ: 
Μικορον µεγ τανυλαγυκ  
αζ τε ιγα!!αγοδναχ τορυενιτ. 



Φεκετε Χσαβα: Πσαλτεριυµ γραδυαλισ   ��40

ϑγαf ηιτβ∀λ υαλο αλδοfατοτ τεfεκ εν τε νεκεδ: 
Νε υεσ ελ ενγεµετ αf τε !fινεδ ελλ, 

∗ 
Μικεππεν ιοββιτηαττια µεγ� 
αf ιφφιυ εµβερ αf εο ελετετ: 
Ηογι µεγ� ∀ριffε αf τε παρανχfολατιδατ, 
Τελλιεσ !fιυεµβλ κερε!λεκ εν τεγεδετ: 
Νε !fακαf ελ ενγεµετ  
αf τε παρανχfολατιδτυλ. 
Αf εν !fιυεµβεν ελ ρειτεµ  
αf τε παραχfολατιδατ: 
Ηογ� νε υετκεffεκ τε νεκεδ 
Αλδοτ υαγι Υραµϑ!τεν: 
Τανιχf µεγ� ενγεµετ αf τε ιγα!σαγοδρα. 
Αf εν αιακιµµαλ  
µινδενεκνεκ ηιρδετεµ: 
Μινδεν τε !fαδνακ ιτελετιτ. 
Αf τε ιγερετεδβεν  
γι∀νι∀ρκ∀δ∀µ: 
Μιντ µινδεν γαfδαγ!αγβαν. 
Αf τε παρανχfολατιδβαν  
γιακορλοµ εν µαγαµατ: 
Εσ ε!fεµβεν υεfεµ αf τε παρανχfολατιδατ. 
Αf τε ιγερετεδβεν γι∀νι∀ρκ∀δ∀µ: 
Νεµ fελετκεfεµ ελ αf τε βεfεδεδρ∀λ. 

∆ιχfε∀!: Μικεπεν: 

(8) Αζ τε παρανχζολατιδατ µεγ οριζζωκ: 
Ηα !οηα ελ νεµ ηαδζ µινκετ. 

∗ 
(9) ςαλλ�ονσ µιβεν ιοββιτηαττ�α µεγ  

αζ ιφφιυ αζ ο ελετετ: 
Ηανεµ αζ τε βε!ζεδεδνεκ µεγ ταρτα!αυαλ. 

(10) Τελλ�εσ !ζιυελ κερε!ωυνκ  
τεγεδετ Υρ Ι!τεν:  

Νε ϖε!σ ελ µινκετ αζ τε παρανχζολατιδτυλ. 
(11) Αζ µι !ζιυωνκβεν ελ ρειτεττωκ  

αζ τε βεζεδιδετ:  
ηογ τε ελλενεδ νε ϖετκεζζωνχ. 

(12) Αλδοτ ϖαγ τε Υρ Ι!τεν: 
Τανιχζ µεγ µινκετ αζ τε παρανχζολατιδρα. 

(13) Αζ µι ∃ελυωνχκελ  
µινδεννεκ ηιρδεττ�ωκ : 
Αζ τε !ζαδναχ τορυενιτ. 

(14) Αζ τε παρανχζολατιδναχ  
υταβαν γο∃ορκοδωνκ: 
Μικεππεν µινδεν γαζδαγ!αγοκβαν. 

(15) Αζ τε παρανχζολατιδρολ γονδολκοδυνχ: 
εσ αζ τε ο!υενιδρε νεζωνκ. 

(16) Αζ τε παρανχζολατιδβαν  
γο∃ορκοδτεττωκ µαγυνκατ. 
Εσ νεµ φελετκεζωνκ ελ αζ τε βε!ζεδιδρολ. 

διτσ:

Α ηαγψοµ〈νψρα ϕελλεµζ∀ µ⌠δον α ζσολτ〈ρ τββεσ σζ〈µρα ϖ〈λτ 〈τ α Β/Ργρ.−βαν. Α Σπγρ. µεγ∀ρζι 
αζ ερεδετι εγψεσ σζ〈µοτ. Ρϖιδεββεν φογαλµαζ, κορ〈ββι φορδτ〈σ λεηετ, Ηελται σ Σζκελψ Ιστϖ〈ν 
φορδτ〈σ〈τ⌠λ ισ φγγετλεν. Τββ ηελψεν ριντεννκ κελλεττ, ηογψ α προτεστ〈νσ ζσολτ〈ροζ〈σ κεϖσ 
κιϖτελλελ α ρεγγελι σ εστι σζερταρτ〈σβα ολϖαδτ βελε, φ∀κντ ητκζναπ. Α κισ η⌠ρ〈κ ζσολτ〈ραι, α 119 
(118), γψ εσετλεγεσ ϖολτ, ινκ〈ββ πρδικ〈χι⌠κ τµ〈ϕα λεηετεττ. Νινχσ µεγ α ρ〈νκ µαραδτ κζιρατοσ 
γραδυ〈λοκ εγψικβεν σεµ α τελϕεσ 119. ζσολτ〈ρτ, α µεγλϖ∀ σζακασζοκ τελϕεσεν ελτρνεκ, ε 
π〈ρηυζαµοσ πλδα ισ µυτατϕα. Κεσερ!ι ∆αϕκ〈νακ αζ ελτρσεκρε σ α ηι〈νψοσσ〈γοκρα ε ζσολτ〈ρν〈λ ισ 
κννψεββ ϖολτ γψκερεσεν ϕ µεγολδ〈στ ταλ〈λνια, µιντ π⌠τολνια α ηι〈νψοκατ σ εγψσγεστενιε αζ 
ελ〈γαζ⌠ γψακορλατβαν ταλ〈ληατ⌠ σ ηελψενκν ϖγλετεσεν ελτρ∀ σζϖεγεκετ. 

Ι. 2. 5. Α Βλλψει γραδυ〈λ72 σ αζ √ρεγ γραδυ〈λ ζσολτ〈ραι 
                                                           

72  Α κτετβεν µα νψολχϖανηατ ζσολτ〈ρ σζϖεγε ϖαν µεγ. Α ζσολτ〈ροκ σοροζατα ελειντε κιηαγψ〈σ νλκλ 
σορσζ〈µ σζεριντ ηαλαδ, µιντηα τελϕεσ Πσαλτεριυµοτ ακαρτ ϖολνα (ϖαγψ κεζδεττ) λεµ〈σολνι α κοπιστα. 



Φεκετε Χσαβα: Πσαλτεριυµ γραδυαλισ   ��41

Αζ σσζεηασονλτ〈σ α κορ〈ββαν µ〈ρ µεγεµλτεττ φορρ〈σκρδσ (Κ〈λµ〈ν Φαρκασ 〈λλτ〈σαι) µιαττ 
ελκερληετετλεν. Σοκκαλτα λνψεγεσεββ ττϕε α κρδσνεκ, ηογψ ϖαλ⌠βαν α νψοµτατοττ γραδυ〈λοκ 
ηολδυδϖαρ〈νακ (υτ⌠λετνεκ) τεκιντηετ∀�ε α κζιρατοσ γραδυ〈λοκ µ〈σολ〈σα?  

(1) Α νψοµτατοττ γραδυ〈λοκατ µεγελ∀ζτε εγψ κζιρατοσ σ σζ⌠βελι φ〈ζισ. ϑ⌠λλεηετ Ηυσζ〈ρ Γ〈λ 
ττρ∀ ϖολτ α µαγα τερλετν σ ν〈λλ⌠, αζ 〈λταλα κζρεαδοττ ζσολτ〈ροκατ ισ ϕ⌠ρσζτ κζιρατοσ 
φορρ〈σβ⌠λ κελλεττ µερτενιε. Αζ √γρ. ζσολτ〈ραινακ κζϖετλεν φορρ〈σα σζιντν κζιρατ ϖολτ: α 
Γψυλαφεηρϖ〈ρι γραδυ〈λ. Αζ σσζεηασονλτοττ γραδυ〈λοκ κζττ λεηετεττ νψοµτατϖ〈νψ (Κ〈λµ〈νχσεηι 
γραδυ〈λϕα?), δε τββσγκ σζιντν κζιρατβαν ταρταλµαζοττ αννψι�αµεννψι ζσολτ〈ρτ. (2) Νεµ 
τεκιντεττκ, νεµ ισ τεκιντηεττκ κιζ〈ρ⌠λαγοσ νορµ〈νακ α νψοµτατοττ εξεµπλυµοτ (ϖ. αζ √γρ. 
ελ∀βεσζδτ, ηογψ α µινταγραδυ〈λτ µ〈σολτατηατϕ〈κ). Ιγεν φοντοσ µαραδτ α κζιρατοσσ〈γ. Μγ α 
ΞΙΞ. σζ〈ζαδβαν ισ µεγτρτντ (πλδ〈υλ Χσερει Φαρκασ κρ⌠νικ〈ϕ〈ϖαλ), ηογψ β〈ρ α µ! ηοζζ〈φρηετ∀ 
ϖολτ νψοµτατ〈σβαν, λεµ〈σολτακ εγψ κορ〈ββι κζιρατοσ πλδ〈νψτ. Ηα νεµ πυσζτυλτακ ελ µινδ αζοκ α 
γραδυ〈λοκ σ Πσαλτεριυµοκ, αµελψεκβ∀λ κορ〈ββαν µ〈σολτακ, ακκορ Γελεϕι Κατονα εγψσγεστ∀ 
τρεκϖσε ελλενρε 1636 υτ〈ν σεµ ϖετεττκ ελ α µεγσζοκοττατ. Α κζιρατοσ φορρ〈σοκ τοϖ〈ββλσνεκ 
βιζοννψαλ ϖολτ α φιλολ⌠γιαι η〈τρ〈νψα. Ηοζαδκα αζ, ηογψ α κορ〈ββι 〈λλαποτοκβα, α ηαγψοµ〈νψ 
ϖαρι〈λ⌠δ〈σ〈βα τεκιντηετνκ 〈λταλα. Α Βγρ. ζσολτ〈ραιβαν λεγφελϕεββ α µ〈σολ〈σ τεχηνικ〈ϕ〈τ 
τανυλµ〈νψοζηατν〈νκ, ηα αζ √γρ. κζιρατοσ πυσζτα κ⌠πι〈ϕα. Ηα νεµ, ακκορ ολψαν ρκσγετ 
φολψτατοττ, αµελψ α Κοµγρ.−τ ισ, αζ √γρ.−τ ισ µεγελ∀ζτε, σ µγ α ΞςΙΙ. σζ〈ζαδ δερεκ〈ν ισ ϖολτ 
σαϕ〈τ λτµ⌠δϕα. 

Α Βγρ.−βαν α Νυνχ διµιττισ υτ〈ν ϕεγψζετ τ〈ϕκοζτατ: �ςεγε. Αf Πσαλµυσοκνακ�; υτ〈να ΞςΙΙ. 
σζ〈ζαδι κζ: �Ρεσταντ αδ ηυχ Πσαλµ ιν νυµερο, 53.� Ηα εζ ηελψεσ, ακκορ µιντεγψ τιζενεγψ 
ζσολτ〈ρ σζϖεγε ηι〈νψζικ µα α κζιρατβ⌠λ (ερεδετιλεγ κιλενχϖενητ ζσολτ〈ρ ϖολτ ακκορ 
βελεµ〈σολϖα). ∆ε  λεηετ α σζ〈µολ〈σ τϖεσ, σ ακκορ α ηι〈νψζ⌠ ζσολτ〈ροκ σζ〈µα (αζ εγψκορ µεγϖολτ 
ελσ∀ ζσολτ〈ρτ, µεγ εγψ π⌠τλκοτ ισ ηοζζ〈 γονδολϖα) 63. Α κζιρατοσ γραδυ〈λοκβα υτ⌠λαγ ισ π⌠τολτακ 
εγψεσ ζσολτ〈ροκατ, µ〈σ φορδτ〈σβαν ισ λεϕεγψεζτεκ µ〈ρ µεγλϖ∀κετ. Α Βγρ.−βαν ισ ϖαννακ 
υταλ〈σοκ ολψαν ζσολτ〈ροκρα (πλδ〈υλ α 119. ζσολτ〈ρρα), αµελψεκ µα νεµ ταλ〈ληατ⌠κ µεγ α κτετβεν. 
Α Βγρ.−βαν ισ νεµ χσυπ〈ν εγψεσ ζσολτ〈ροκνακ, ηανεµ α ηιµνυσζοκνακ ισ α κορ〈ββι ϖ〈λτοζατα 
ϖαν, νεµ α Κεσερ!ι ∆αϕκα 〈τδολγοζ〈σα. Α Βγρ. σ α Β/Ργρ. κζττ εγψεζ∀ τιζενκιλενχ ζσολτ〈ρ: α 
2., 3., 4., 15., 16., 23., 31., 47., 49., 51., 110., 127. Κζττκ ϖαννακ (µιντ α Β/Ργρ.−βαν ισ) α 
Κ〈λµ〈νχσεηι Σ〈ντα Μ〈ρτονι: 6., 13., 33., 96.73; σ α 34. κεζδ∀ ϖερσε (ε ζσολτ〈ρ σζϖεγνεκ τββι 
ρσζε µεγλεηετ∀σεν ελτρ∀.) Εζεκ αλαπϕ〈ν φελττελεζηετϕκ, ηογψ αζ 1. ζσολτ〈ρ ισ υγψανχσακ α 
Β/Ργρ. (σ α Σπγρ.−ϖαλ) µεγεγψεζ∀ σζϖεγ! ϖολτ. Ηυσζ〈ρ Γ〈λ σζϖεγϖελ (Κοµϕ〈τι, 1574) ισ 

                                                                                                                                                                                            
Τεη〈τ: [1] � 65. Εττ∀λ φογϖα αζονβαν (ισµερετλεν οκ µιαττ) χσακ ϖ〈λογατ〈σ κϖετκεζικ, αµελψνεκ 
νινχσενεκ νψιλϖ〈νϖαλ⌠ σζεµποντϕαι: 67, 70, 71(ΙΙ.), 75, 79, 81, 87, 91, 95, 96, 100, 102, 110, 112, 
114, 115, 117, 122, 127, 132, 150. Αζ ελσ∀ λεϖλ κισζακαδ〈σα µιαττ α Πσαλτεριυµ κεζδετε σ αζ ελσ∀ 
ζσολτ〈ρ σζϖεγε, µεγ α µ〈σοδικ ελσ∀ ϖερσε ηι〈νψζικ. Ελϖεσζεττ εγψ µ〈σικ λεϖλ ισ, εζρτ α κιλενχεδικ 
ζσολτ〈ρ ϖγε σ τιζεδικ ελεϕε νεµ τελϕεσ. Α η〈ροµ σζοκ〈σοσ ϕσζϖετσγι καντικυµ (Μαγνιφιχατ, 
Βενεδιχτυσ, Νυνχ διµιττισ) α ζσολτ〈ροκ υτ〈ν κϖετκεζικ, αµιντ εζ αζ √γρ.−βαν ισ λ〈τηατ⌠, σ νεµ α 
πσαλτεριυµ ζσολτ〈ραι κζβεν, αµιντ εζ α 97. ζολτ〈ρ υτ〈ν α Β/Ργρ.−βαν ισ κϖετκεζικ. 

73  Εζεκ µεγϖαννακ αζ Επγρ.−βαν ισ: [54], [43], [6], [33]. ττελ. 
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ϕ⌠ρσζτ µεγεγψεζικ νγψ ζσολτ〈ρ: 7., 8., 22., 57.; εζεκ σζιντν µινδ µεγϖαννακ α Β/Ργρ.−βαν. 
Μεγολδατλαν, µερτ αζ ισµερτ φορδτ〈σοκ εγψικ σζϖεγϖελ σεµ ποντοσαν εγψεζικ τ ζσολτ〈ρ: 64., 
67., 112., 114., 115. Λνψεγβεν µεγεγψεζικ αζ √γρ. ζσολτ〈ραινακ σζϖεγϖελ ηατϖανκτ ζσολτ〈ρ 
(κιϖϖε α ηελψενκντι σζ⌠ρενδι σ σζ⌠αλακβελι ελτρσεκετ, σ α κϖετκεζετεσεν ελτρ∀, σ αζ √γρ.−
ν〈λ κεϖσβ κορσζερ! ηελψεσρ〈στ): 5., 9. (Ι. σ ΙΙ. σζακασζ), 10�12., 14., 17�21., 24�30., 32., 34�
46., 48., 50., 53�63., 65., 70., 71. (ΙΙ. σζακασζ), 75., 79., 80., 82., 87., 91., 95., 100., 102. (Ι. 
σζακασζ), 117., 122., 132., 150. 

Α µ〈σολ⌠ ηιβ〈ζ〈σα ιγεν κεϖσ ηελψεν νψιλϖ〈νϖαλ⌠ (ηα εγψ〈λταλ〈ν ερρε γονδοληατυνκ, σ νεµ 
αννακ α γραδυ〈λνακ  αζ ελτρσειρε, αµελψετ λεµ〈σολτ), σ οττ 〈λταλ〈βαν αζ √γρ. ισ ϕαϖιτατλαν ηιβ〈τ 
ταρταλµαζ ϖαγψ προβλµ〈τ. Α Βγρ. µ〈σολ⌠ϕα αζ ε()�ζ∀ αλακοκατ  〈λταλ〈βαν �ζ∀ αλακοκρα 
ϖ〈λτοζταττα, αµιντ αζ αλ〈ββ κϖετκεζ∀ πλδ〈κ σ ιδζετεκ σζεµλλτετικ. Φελτ!ν∀, ηογψ νµελψκορ 
νεµ εζ τρτντ, ηανεµ �ζ∀ ηελψεττ −ζ∀ σζ⌠αλακοτ ταλ〈λυνκ α Βγρ.−βαν. Α Βγρ. µιντ〈ϕα ινκ〈ββ 
�ζ∀ δια−λεκτυσβαν ρ⌠δηατοττ σ εζτ νηα νεµ ϖ〈λτοζταττα µεγ σζτνσεν α µ〈σολ⌠. Κτσγεσ 
υγψανισ, ηογψ �ζ∀ νψελϖϕ〈ρ〈σ µ〈σολ⌠ αζ �ζ∀ αλακοτ �ζ∀ρε ϖ〈λτοζταττα ϖολνα. Αζ √γρ. α καζδαγ 
σζ⌠αλακοτ ηασζν〈λϕα, α Βγρ. πεδιγ α γαζδαγ σζ⌠αλακοτ. Α ζσολτ〈ροκβαν σεηολ νεµ, δε α ϖερσιχυλυσ 
σοροζατβαν εγψσζερ καζδαγ αλακοτ ταλ〈λυνκ α Βγρ.−βαν ισ. Α Βγρ. 〈λταλ〈βαν µελλ∀ζι αζ ε, α, 
κεζετεσ αλακϕ〈τ οττ, αηολ αζ √γρ. ιγεν γψακραν ϕελλι. Νεµ ηασζν〈λ ∀, ,  σ  κεζετεσ βετ!αλακοτ, 
αµελψ τββ−κεϖεσεββ γψακορισ〈γγαλ φλβυκκαν αζ √γρ.−βαν. Αζ , #, ,  κεζεττ 〈λταλ〈βαν ϕελλι, 
δε νεµ κλνβζτετι µεγ, λεγτββσζρ ποντνακ σ ϖεσσζ∀νεκ εγψφορµ〈ν τεκιντηετ∀ αζ κεζετετ. Α 
Βγρ.−βαν µγ αζ ισ ελ∀φορδυλ σζ⌠ρϖ〈νψοσαν, ηογψ αζ  ηανγοτ , ο ϕελλι, τεη〈τ εγψ ποντ ϖαγψ 
ϖον〈σ αζ κεζετ. Α φελσζ⌠λτ⌠ µ⌠δ ιγεαλακ εγψεσ σζ〈µ 2. σζεµλψ! τ〈ργψασ αλακϕα ϖγρ∀λ 
ελµαραδ α δ. Εζ αζ √γρ.−βαν µ〈ρ λεγφελϕεββ τϖεσεν ϖαγψ ϖλετλενλ ταλ〈ληατ⌠, α Βγρ.−βαν 
ρενδσζερεσεν. Εζεκετ α ϕελλεγζετεσσγεκετ αλ〈ββ εγψ ζσολτ〈ρ τελϕεσ σζϖεγε, σ νη〈νψ ζσολτ〈ρ 
ρσζλετει σζεµλλτετικ. Μαϕδ αζ εγσζβεν ϖαγψ ναγψρσζτ ελτρ∀ ζσολτ〈ροκ σζϖεγβ∀λ 
κϖετκεζνεκ σζεµελϖνψεκ.  

 

34 Βενεδιχαµ ∆οµινυµ ιν οµι τεµπορε 

√γρ. Βγρ. 

Π!αλ. ΞΞΞΙς. 

Αλδοµ αζ ςρατ ν µινδεν ιδοβεν : 
Εσ !οηα αζ οδιχσιρετι  
αζ ν !ζ〈µβ⌠λ κι νεµ !ζακαδ. 
Αζ ςρβαν διχσεκεδικ αζ ν λελκεµ : 
Εζτ µεγ ηαλϖ〈ν αζ νψοµορυλτακ  
ορλνι φογνακ. 
Μαγαζταλλψ〈τοκ αζ ςρατ ϖελεµ ο!ζϖε : 

Π!αλ: 34. 

Αλδοµ αζ Υρατ εν µινδεν ιδβεν: 
Εσ !οηα αf  διχσερετι  
Αf εν !fαµβολ κι νεµ !fακαδ. 
Αf Υρβαν διχσεκεδικ αf εν Λελκεµ: 
Εfτ µεγ ηαλϖαν αf νψοµορυλτακ  
√ρλνψ φογνακ. 
Μαγα!fταλλψατοκ αf Υρατ ϖελεµ !fϖε: 
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Εσ µαγαζταλλψυκ αζ ο νεϖτ εγψετεµβεν. 
Μεγη κερε!τεµ αζ ςρατ  
σ µεγη ηαλγατοτ ενγεµετ : 
Εσ µινδεν ρεττεγ!ιµβολ  
µεγ !ζαβαδιτοττ ενγεµετ. 
Αζ κικ ο ρ〈 νζνεκ, σ ο ηοζζ〈 φυτνακ: 
Αζοκνακ ορχζ〈ικ µεγη νεµ πιρυλνακ. 
Ιµ εζ αζ !ζεγνψ φελ κι〈λτοττ,  
σ αζ ςρ µεγη ηαλγαττα οτετ : 
Εσ µινδεν η〈βορυ!〈γιβ⌠λ µεγ !ζαβαδιτοττ οτετ. 
Τ〈βορτ ϕ〈ρτ αζ ςρνακ Ανγψαλα  
αζ οτετ φ#λοκ κορνψλ : 
Εσ µεγη !ζαβαδιττψα οκετ. 
Κο!τολλψ〈τοκ µεγη, σ λ〈!!〈τοκ µεγ,  
µελψ ιγεν ϕ⌠ λγψεν αζ ςρ : 
Β⌠λδογη εµβερ αζ, αζ κι ο βεννε βιζικ. 
Φλλψτεκ αζ ςρατ κικ !ζεντι ϖαδτοκ: 
Μερτ !εµµι φογψατκοζ〈!οκ  
νινχσεν αζ οτετ φλοκνεκ. 
Αζ ορο!ζλ〈νψοκνακ κολκεικ µεγ ηεζνεκ,  
σ !ζκολκοδνεκ : 
∆ε αζ κικ αζ ςρατ κερε!ικ  

!εµµι ϕ⌠ νλκλ νεµ !ζκολκοδνεκ. 
Ιοψϕετεκ ιδε φιαιµ,  
σ ηαλγα!!ατοκ ενγεµετ : 
Αζ ςρνακ φ#λελµερε µεγη τανιτλακ τιτεκετ. 
Κιχσοδα αζ εµβερ, αζ κι λεττ κιϖ〈ννψα: 
Εσ κιϖ〈ν λ〈τνι ϕ⌠ ναποκατ? 
Ταρτοζτα!!α µεγη νψελϖτ αζ γονο!ζτυλ : 
Εσ αζ ο αϕακαιτ,  
ηογψ νε !ζ⌠λλψανακ χσαλ〈ρδ!〈γοτ. 
Τ〈ϖοζζκ ελ αζ γονοζτυλ σ χσελεκεδγψκ ϕ⌠τ: 
Κερε!!ε αζ βκε!!γετ, σ κοϖε!!ε αζτ. 
Αζ ςρνακ !ζεµει αζ ιγαζακρα νζνεκ: 
Εσ αζ ο φλει  
αζοκνακ κι〈λτ〈!οκρα φιγψελµεζνεκ. 
Αζ ςρνακ τεκιντετι αζοκ ελλεν ϖαγψον,  
κικ γονο!ζτ χσελεκεδνεκ : 
Ηογψ κι γψοµλ〈λλψα εζ φολδρολ  

Εσ µαγα!fταλλψυκ αf  νεϖετ εγψετεµβεν. 
Μεγ κερε!τεµ αf Υρατ  
Εσ µεγ ηαλγατοτ ενγεµετ: 
Εσ µινδεν ρεττεγε!ιµβλ  
Μεγ !fαβαδιτοτ ενγεµετ. 
Αf κικ  ρεα νεfνεκ, εσ  ηοffα φυτνακ: 
Αfοκνακ ορχfαιοκ µεγ ν( πιρυλνακ. 
ϑµε αf αf !fεγενψ φ∀λ κιαλτοτ,  
Εσ αf Υρ µεγ ηαλγαττα τετ: 
Εσ µινδεν ηαβορυ!αγιβολ κι !fαβαδιτοττα τετ. 
Τηαβορτ ιαρτ αf Υρνακ Ανγψαλα  
Αf τετ φελκ κρνψλ: 
Εσ µεγ !fαβαδιττια κετ. 
Κο!τολλψατοκ µεγ, σ λ〈!σ〈τοκ µεγ,  
Μελϕ ιγεν ιο λεγψεν αζ Υρ: 
Βολδογ εµβερ αf, α κι  βεννε βιfικ. 
Φελλψετεκ αf Υρατ κικ !fεντι ϖαδτοκ: 
Μερτ !εµµι φογψατκοfα!οκ  
Νιντσεν αf τετ φελ⌠κνεκ. 
Αf Ορο!fλανψοκνακ κολψκεικ εηεζνεκ,  
Εσ !f!κ∀λκδνεκ: 
∆ε αf κικ αf Υρατ κερε!ικ  

!εµµι ιο νελκλ νεµ !fκ⌠κδνεκ.74 
ϑψετεκ ιδε φιαιµ  
Εσ ηαλγα!σατοκ ενγεµετ: 
Αf Υρνακ φελελµερε µεγ τανιτλακ τιτεκετ 
Κιχσοδα αf εµβερ, αf κι ελετετ κιϖαννψα: 
Εσ κιϖαν λατνψ ιο ναποκατ. 
Ταρτοfτα!σα µεγ νψελϖετ αf γονο!fτυλ: 
Εσ αf ⌠ αιακιτ,  
Ηογψ νε !fολλψανακ χσαλαρδ!αγοτ 
Ταϖοffεκ αf γονο!fτυλ, εσ χσελεκεδγψεκ ιοτ: 
Κερε!σε αf βεκε!σεγετ, εσ κϖε!σε αfτ. 
Αf Υρνακ !fεµει αf ιγαfακρα νεfνεκ: 
⊃σ αf  φ!λει  
Αfοκνακ κιαλτα!οκρα φιγψελµεfνεκ. 
Αf Υρνακ τεκιντετι αfοκ ελλεν ϖαγψον,  
Κικ γονο!fτ χσελεκεδνεκ: 
Ηογψ κι γι∋λαλλψα εf φλδρλ  

                                                           
74  ςαλ⌠σζν!λεγ ρ〈σηιβα ⌠ = # ϖαγψ #λ. 
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αζοκνακ εµλκεζετεκετ. 
Αζ ιγαζακ φελ κι〈λτνακ,  
σ αζ ςρ µεγ ηαλγαττψα οκετ: 
Εσ µινδεν ο νψοµορυ!〈γοκβ⌠λ  
µεγ !ζαβαδιττψα οκετ. 
Κοζελ ϖαγψον αζ ςρ,  
αζ τορεδελµεσ   !ζιϖκηοζ: 
Εσ α τορεδελµεσ λελκεκετ µεγ ταρτψα. 
Σοκ νψοµορυ!〈γικ ϖαδνακ αζ ιγαζακνακ: 
∆ε µινδ αζοκβ⌠λ κι !ζαβαδιττψα οκετ αζ ςρ. 
Μεγη οριζι µινδεν ο χσονταικατ: 
ςγψ ηογψ χσακ εγψ�ισ  
αζοκ κοζζυλ µεγ νεµ ροντατικ. 
Αζ ηιτετλεντ πενιγ µεγ ολι αζ γονο!!〈γ : 
Εσ αζ κικ γψλολικ αζ ιγαζατ ελ ϖε!ζτετνεκ. 
Μεγη !ζαβαδιττψα αζ ςρ  
αζ ο !ζ⌠λγαινακ λελκεκετ: 
Εσ ελ νεµ ϖε!ζνεκ αζ κικ ο βεννε βιζνακ. 

∆ιχσο!#γ Ατψ〈νακ, σ Φιυνακ, &χ.  
 

Αfοκνακ εµλεκεfετεκετ.  
Αf ιγαζfακ φ∀λ κιαλτνακ,  
Εσ αf Υρ µεγ ηαλγαττψα κετ: 
Εσ µινδεν  νψοµορυ!αγοκβολ  
Μεγ !fαβαδιττια κετ. 
Κfελ ϖαγψον αf Υρ  
Αf τρεδεµεσ   !fιϖεκηεf: 
Εσ αf τρεδελµεσ Λελκεκετ µεγ ταρττψα. 
Σοκ νψοµορυ!αγικ ϖαδνακ αf ιγαfακχ∼: 
∆ε µινδ αfοκβολ κι !fαβαδιττψα κετ αf Υρ. 
Μεγ ριfι µινδεν  χσονταικατ: 
Υγψ ηογψ χσακ εγÿ�κισ75  
Αfοκ κfλ µεγ ν( ροντατικ. 
Αf ηιτετλεντ πενιγ µεγ λι αf γονοfσαγ: 
Εσ αf κικ γψλλικ αf ιγαfατ ελ ϖε!fτετνεκ. 
Μεγ !fαβαδιττψα αf Υρ  
Αf  !fολγαινακ Λελκεκετ: 
Εσ ελ νεµ ϖε!fνεκ αf κικ √ βεννε βιfνακ. 

∆. Μ.
 

Αζ ελτρσεκ κζεπεττε κιεµελκεδικ αζ εγψεσ ζσολτ〈ροκ ελσ∀ σοραιβαν ϖαγψ κεζδ∀ νη〈νψ 
ϖερσβεν φελτ!ν∀ εγψεζσ ϖαγψ αζονοσσ〈γ. Εζ ϖισσζτρ∀ ϕελενσγ. Α 34. ζσολτ〈ρνακ χσακ αζ ελσ∀ 
ϖερσε νεµ αζονοσ αζ  √γρ.−βαν α ςΒ. σζϖεγϖελ.76 Εζ µεγεγψεζικ Κ〈λµ〈νχσεηι φορδτ〈σ〈ϖαλ. Α 
σζϖεγ τββι ρσζε αζ √γρ.−βαν σεµ κϖετι Κ〈λµ〈νχσεηιτ, α Βγρ.−βαν σεµ. 

Α 24. ζσολτ〈ρ (∆οµινι εστ τερρα, ετ πλενιτυδο ειυσ) ελσ∀ ϖερσβεν χσυπ〈ν εγψετλεν σζ⌠ αζ 
ελτρσ, δε εζ ϕελενλεγι ισµερετεινκ σζεριντ νεµ µαγψαρ〈ζηατ⌠ µεγγψ∀ζ∀εν σ ϖγλεγεσεν. Ιγαζ, 
ηογψ ιττ αζ √γρ.−βαν α λακοσ σζ⌠ ελεϕε κιηυλλοττ α τρδελσκορ, δε µγ βιζονψταλαν ολϖασατβ⌠λ ισ 
νεηζ αρρα κϖετκεζτετννκ, ηογψ α λακοστ ολϖασηαττα ϖαγψ ηαλληαττα α µ〈σολ⌠ κεσσγνεκ. �Αζ 
∨ρ α φλδ σ αννακ τελϕεσσγε (ϖαγψ: αµι βετλτι αζτ); α φλδκερεκσγ σ (µινδεν) αµι ραϕτα λακικ� 
(Κ〈λλαψ). Αζ κεσσγ σζ⌠ χσακ α Βγρ.−βαν ταλ〈ληατ⌠, α βιβλιαι ηβερ σζϖεγβεν ιλψεν νινχσ, δε α 
κλνφλε φορδτ〈σοκβαν σινχσ νψοµα. Εζτ α ϕ⌠λ ισµερτ ζσολτ〈ρϖερσετ α µ〈σολ⌠ Ανγψαλοσι ∆εµϕν 
ακκορι λελκσζ77, ακινεκ α γραδυ〈λ λερ〈σ〈τ τυλαϕδοντϕ〈κ, ισµερετλεν οκβ⌠λ ϖ〈λτοζταττα µεγ.   

√γρ. Βγρ. 

                                                                                                                                                                                            
75  Βιζονψταλαν, ταλ〈ν εγψικισ? 
76  ς. Φεκετε 2001: 165�76. 
77  Λ〈βαδι 2000: 303�6. 
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[1] Αζ ςρ αζ φλδ ,  
σ αννακ µινδεν ο τελλψε!!#γε : 
Εοϖ αζ φολδνεκ κερεκ!#γε , 
σ αννακ µινδεν [λα]κο!ι. 

Αζ Υρε αf φλδ,  
Εσ αννακ µινδεν  τελλψεσσεγε: 
√εϖε78 αf φλδνεκ κερεκσεγε,   
⊃σ αννακ µινδεν εκεσσεγε. 
 

Α 28. ζσολτ〈ρ (Αδ τε, δοµινε, χλαµαβο) κεζδ∀ϖερσβεν µεγϖ〈λτοζικ α σζ⌠ρενδ α κεζδ∀ ϖερσβεν, 
σ α 9.−βεν. Α 2. ϖερσβεν ηιβ〈σ α ραγ µεγϖ〈λτοζτατ〈σα: νεµ α τεµπλοµβαν ιµ〈δκοζικ α ζσολτ〈ροσ, 
ηανεµ α τ〈ϖολβαν. 

√γρ. Βγρ. 

[1] Τε ηοζζ〈δ κι〈λτοκ, ςραµ, ν ερο!σ#γεµ, νε 
ϖε!ζτγελψ αζ ν κι〈λτ〈!οµρα: 
Μερτ ηα ϖε!ζτγλενδε!ζ  
ν ταλ〈µ ηα!ονλ⌠ λ!ζεκ αζ µεγη ηολτακηοζ. 

Τε ηοffαδ κιαλτοκ Υραµ,  
Νε ϖε!fτεγελψ εν ερο!σεγεµ αf εν κιαλτα!ιµρα: 
Μερτ ηα ϖε!fτεγλενδε!f,  
Νε ταλ ηα!ονλο λε!fεκ αf µεγ ηολτακηοf. 

[2] µιδον φελ εµελεµ κεζειµετ  
αζ τε !ζεντ!#γεσ τεµπλοµοδηοζ 

Μιδν φελ εµελεµ κεfειµετ  
Αf τε !fεντ!εγεσ Τεµπλοµοδβαν. 

[9] κι κι  νκι διχσιρετετ µονδ √ νεκι κι κι διχσερετετ µονδ 

Α 35. ζσολτ〈ρνακ (ϑυδιχα, ∆οµινε, νοχεντεσ µε) χσυπ〈ν αζ ελσ∀ σζακασζα ϖαν µεγ α Βγρ.−βαν, 
νεµ µ〈σολτ〈κ λε α ΙΙ. σζακασζτ (11�28. ϖερσ). Εγψ ηελψεν ϖαν κλνβσγ. Αζ 5�6. ϖερσβεν εγψ 
σζ⌠ρενδι ϖ〈λτοζτατ〈σ ϖαν, σ εγψ  ρϖιδτεττ σζ⌠αλακ µεγ εγψ ελτρ∀ ιγε κλνβζτετι µεγ α 
σζϖεγετ αζ √γρ.−βαν ταλ〈ληατ⌠τ⌠λ, αµελψ ηασονλ⌠ µρτκ! απρ⌠ ϖ〈λτοζτατ〈σοκκαλ κλνβζικ α 
ςΒ. σζϖεγτ∀λ: 

√γρ. Βγρ. 

[5] Λεγψενεκ ολλψανοκ  
Μιντ αζ πολψϖα αζ !ζλ ελοτ: 
Εσ αζ ςρνακ Ανγψαλα η〈βοργα  !!α οκετ. 
[6] Λεγψενεκ αζ ο υτοκ ηοµ〈λψο!οκ σ !ικακ: 
Εσ αζ ςρνακ Ανγψαλα κεργε!!ε οκετ. 
 

Λεγψενεκ ολλψακ  
Μιντ αf πολψϖα αf !fελ ελτ: 
Εσ αf Υρνακ Ανγψαλα χfαπδο  !σα κετ.   
Αζ  υτοκ λεγψενεκ ηοµαλλψο!σακ εσ !ικακ: 
Εσ αf Υρνακ Ανγψαλα κεργε!σε κετ. 
 

Αζ 55. ζσολτ〈ρβαν (Εξαυδι, ∆ευσ, ορατιονεµ µεαµ) α ϕαϖτ〈σ εγψ σαϕ〈τοσ µ⌠δϕ〈τ λ〈τϕυκ. Νεµ 
τρλτε, λε σεµ ηζτα α ηιβ〈σνακ ϖλτ σζ⌠τ α κοπιστα, ηανεµ αλ〈ηζτα. Αζαζ λερτα, αµιτ ταλ〈λτ, δε 
υτ〈να ϕεγψεζτε α ϕαϖτ〈στ α 3β ϖερσβεν: 

√γρ. Βγρ. 

Εσ ναγψ δηο!!#γγελ ελλενκεζνεκ ν ϖελεµ. 
Εσ ναγψ δη!σεγελ ελλενκεfνεκ  
αfοκ εν ελλενεµ. ςελεµ. 

Α 63. ζσολτ〈ρ (∆ευσ, ∆ευσ µευσ, αδ τε δε λυχε ϖιγιλο) εγψ ϖερσνεκ ελσ∀ φελε ζ〈ρ⌠ϕελβεν ϖαν α 
νψοµτατοττ γραδυ〈λβαν, αζ ροττ γραδυ〈λ εζτ σζγλετεσ ζ〈ρ⌠ϕελλελ π⌠τολϕα, ηολοττ µ〈σκορ εζτ α ϕελζστ 

                                                           
78  Παλεογρ〈φιαι κρδσεκετ ιττ µελλ∀ζνµ κελλ, 〈µ σαϕ〈τοσσ〈γα εννεκ α γραδυ〈λνακ αζ Οε λιγατυρα ολψαν 

µεγολδ〈σα, ηογψ α ναγψ Ο βελσεϕβε ϖαν βελερϖα α κισ ε. 
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ϕαϖτοττ ϖαγψ ϕαϖτανδ⌠ ϖαγψ τρλενδ∀ σζαϖακν〈λ αλκαλµαζζα. Ταλ〈ν ιττ ισ αζτ ϕελεντι, ηογψ α 
σζϖεγετ ϕαϖτοττα. 

√γρ. Βγρ. 

[3] ( Μερτ αζ τε κεγψελµε!!#γεδ  
ϕ⌠β αζ λετνλ: ) 

[ Μερτ αf τε κεγψελµε!σεγεδ  
ιοβ αf εν ελετεµνελ. ] 

Α 67. ζσολτ〈ρ (∆ευσ µισερεατυρ νοστρι) κεζδ∀ϖερσνεκ ϖγε ελτρ∀. Εττ∀λ ελτεκιντϖε εγψεζικ αζ 
√γρ. σζϖεγϖελ. Κ〈λµ〈νχσεηι φορδτ〈σ〈τ κϖετι αζ 1−2. ϖερσ, δε αζτ〈ν αζ √γρ. σζϖεγε α 3. ϖερστ∀λ 
τελϕεσεν ελτρ∀. Α 6. ϖερσ ηι〈νψζικ αζ √γρ.−β⌠λ (νινχσ π⌠τολϖα Γελεϕι Κατονα ϕαϖτ〈σαι κζττ σεµ), 
σ α Βγρ.−βαν σινχσ µεγ εζ α ϖερσ. 

√γρ. Βγρ. 

Κονψορλλψον µι ραϕτυνκ αζ ςρ Ι!τεν .  
σ 〈λδγψον µεγ µινκετ : 
ςιλ〈γο!ιτ!α µεγ µι ραϕτυνκ αζ ο ορτζ〈ϕ〈τ, 
  !�κε  !ερλλψον µινκετ. 

Κνψρλλψν µι ραψτυνκ αf Υρ ϑ!τεν,  
Εσ αλδγιον µεγ µινκετ: 
ςιλαγο!ιτσα µεγ µι ραψτυνχ αf  ορχζαιατ,  
Εσ αλδγψον µεγ µινκετ. 

Α 80. ζσολτ〈ρ (Θυι ρεγισ Ισραελ, ιντενδε) 2. ϖερσβεν α µονδατ σζ⌠ρενδϕνεκ 〈ταλακτ〈σα 
ϖαλ⌠σζν!λεγ νεµ τυλαϕδοντηατ⌠ α µ〈σολ⌠νακ, ηανεµ αζ νψοµτατοττ γραδυ〈λτ⌠λ ελτρ∀ σζϖεγ! 
µιντ〈νακ. Α 3. ϖερσβεν ελµαραδ εγψ σζεµλψνϖµ〈σ. Α 10−βεν εγψ ϕελζ∀ νεµ εγψεζικ, α µαγασ ∼ 
ναγψ νεµ τεκιντηετ∀ α µ〈σολ⌠ ελνζσνεκ; α 14. ϖερσβεν νεµ γψανακοδηατυνκ ελρ〈σρα, α µεννψ  
∼ µεννψγ µ〈συττ ισ ελ∀φορδυλ (Γελεϕι Κατονα ηελψτελεντεττε). 

√γρ. Βγρ. 

[2] Μανα!! ελοτ  
µυτα!δ µεγ ηαταλµα!!〈γοδοτ 

Μανα!σε ελτ µαγαδατ  
Ηαταλµα!σαν µυτασδ µεγ 

[10] µαγασ Χεδρυσ φ〈κ Ναγψ χεδρυσ φ〈κ. 

Ε γραδυ〈λ Π!αλτεριυµ〈νακ ελεϕε ηι〈νψζικ, εζρτ α δοξολογια ισ, αµελψετ αζ ελσ∀ ζσολτ〈ρ ϖγν 
σζοκτακ χσακ λερνι. Α 91. ζσολτ〈ρ (Βονυµ εστ χονφιτερι ∆οµινο) ϖγν µεγταλ〈λϕυκ: 

∆ιχσ!εγ Ατψανακ εσ Φιυνακ: Εσ Σfεντ Λελεκ ϑ!τεννεκ. 
Μικεππεν κεfδετβεν διχσ!σεγεσ ϖαλα: Μο!ταντυλ φογϖαν µινδ. &χ.  
[µινδ ρκκν ρκκ, γψ λγψεν.] 

Αζ ινϖιτατοριυµ�ζσολτ〈ρβαν (95, ςενιτε, εξυλτεµυσ ∆οµινο) ϖαλ⌠σζν!τλεν, ηογψ α ΞςΙΙ. 
σζ〈ζαδ κζεπν κσζλτ Βγρ. µ〈σολ⌠ϕ〈νακ τυδατοσ αρχηαιζ〈λ〈στ κελλενε τυλαϕδοντανυνκ. Α 
ζσολτ〈ρσζϖεγ µιντ〈ϕα ολψαν κζιρατ λεηετεττ, αµελψ ργιεσεββ σζ⌠αλακοκατ σ ηελψεσρ〈στ ∀ρζττ 
ηελψενκντ, µιντ αζ √γρ., µερτ α Βγρ.−βαν σεµ αζ ιλψεν σζ⌠αλακοκ 〈λταλ〈νοσακ, σ α τερεµπτ φλε 
σζ⌠αλακοκατ µ〈ρ αζ √γρ. σεµ ηασζν〈λϕα.  

√γρ. Βγρ. 

[5] Εοϖε αζ τενγερ, ο τερεµτεττε αζτ : Οεϖε αf Τενγερ  τερεµπτττε αfτ 
[8] Μεγ νε κεµνψιτστεκ !ζιϖτεκετ Μεγ νε κεµενψχσετεκ αf τι !fιϖετεκετ 
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Α 114. ζσολτ〈ρνακ κιϖτελεσεν α λατιν ινχιπιτϕτ ισ κζλι α Βγρ.: ϑν εξιτ∃ ϑζραελ &χ.  Α λατιν 
ινχιπιτ ηασζν〈λατα υγψαν σζλεσ κρβεν ελτερϕεδτ ϖολτ, α Βγρ.−βαν αζονβαν χσακ νη〈νψσζορ 
βυκκαν φλ, σ οττ µινδιγ ϖαγψ ελτρ∀ αζ √γρ.−τ⌠λ, ϖαγψ ισµερετλεν α σζϖεγϖ〈λτοζατ. Εννεκ 
ζσολτ〈ρνακ α σζϖεγε ισ ιλψεν. Ηελψενκντ ηασονλ⌠ α Β/Ργρ.−ηοζ, δε µ〈συττ µεγλεηετ∀σεν 
κλνβζικ. Εγψτταλ τελϕεσεν κλνβζικ αζ √γρ.−βελι σζϖεγτ∀λ ισ. Α ζσολτ〈ρ υτ〈ν ολψαν λατιν 
φελιρατ ταλ〈ληατ⌠, αµελψ αζ √γρ.−βαν ισ α 115. ζσολτ〈ρ ςυλγατα σζεριντι σζ〈µοζ〈σα µιαττ σζκσγεσ, 
µερτ α προτεστ〈νσ σζϖεγβεοσζτ〈σρα φιγψελµεζτετ: Πσαλ: Χ.15 Θυι ςυλγο συπεριορι αννεχτι σολετ 
&χ.  

Α κϖετκεζ∀ ζσολτ〈ροκ αζ √γρ. ηελψεττ α ηαγψοµ〈νψοσ, τεη〈τ α Β/Ργρ. λαπϕαιν ολϖασηατ⌠ 
σζϖεγετ κϖετικ. Εζεκβεν αζ √γρ. ισ τββ ελτρστ µυτατ α ςΒ. σζϖεγτ∀λ.   

49 Αυδιτε ηαεχ, οµνεσ γεντεσ 

√γρ. Βγρ. 

Π!αλ. ΞΛΙΞ. 

Μεγ ηαλγα!!〈τοκ εζεκετ  µινδεµ νπεκ : 
Εσ µεγ ρτσετεκ µινδνψ〈ιϕαν  
κικ ϖαγψτοκ ε !ζλεσ ϖιλ〈γον. 
Μινδ κοζ νπεκ µινδ Φεϕεδελµεκ: 
Μινδ καζδαγοκ, σ µινδ !ζεγνψεκ. 
Ι!τενι βολχσε!γετ µονδυνκ τινκτεκ  
αζ µι !ζ〈ϕυνκκαλ: Εσ αζ µι !ζιϖνκβολ  
Μονδγψυκ τινκτεκ αζ Ι!τεννεκ ιγϕτ. 
Ναγψ !ζπ πλδα βε!ζδετ  
Μονδυνκ µι τινκτεκ: 
Εσ κι ϕελενττψκ αζ µι νεκνκετ  
Ηεγεδβεν τινκτεκ. 
Μιρτ φ#λννκ αζ ϖε  !ζεδελεµνεκ ναπϕ〈ν; 
Μιδον κορνψλ ϖε  !ζνεκ µινκετ  
αζ µι ρε〈νκ τορο ηαµισ εµβερεκ. 
Κικ αζ ο καζδαγ!〈γοκβαν βιζακοδνακ : 
Εσ αζ ο καζδαγ  !〈γοκνακ  

!οκ!〈γ〈βαν διχσεκεδνεκ. 
∆ε αζ ο Αττψαφι〈τ  

!ενκι νεµ ϖ〈λτηαττψα µεγ κ〈ρηοζαττολ : 
Σεµ µεγ νεµ αδηαττψα Ι  !τενεκ  
αζ ο ϖ〈λτ  !〈γ〈νακ 〈ρρ〈τ. 
Μερτ αζ ο λελκνεκ ϖ〈λτ  !〈γα δρ〈γ〈β,  
Ηογψ   !εµ µιντ αζοκ 〈λταλα  
µεγη µεντηετν αζτ αζ οροκ ηαλ〈λτολ : 

Π!αλ: 49. 

Μεγ ηαλγα!σατοκ εfεκετ µινδεν νεπεκ: 
Εσ µεγ ερχσετεκ µινδνψαιαν  
Κικ ϖαδτοκ εf !fελεσ ϖιλαγον. 
Μινδ κζ νεπεκ !.µινδ φειεδελµεκ: 
Μινδ γαfδαγοκ !�µινδ !fεγενιεκ. 
ϑ!τενι βλχσε!εγετ µονδυνκ τι νεκτεκ  
Αf µι !fαιυνκαλ: Εσ αf µι !fιϖνκβλ  
Μονδγψυκ τι νεκτεκ αf ϑ!τεννεκ ιγειετ. 
Ναγψ !fεπ πελδα βε!fεδετ  
Μονδυνκ τι νεκτεκ: 
Εσ ναγψ   !fεπ  
Ενεκετ ενεκλνκ τινεκτεκ. 
Μιτ φελνκ αf µι ηαβορυ  !αγινκβαν: 
Μικορον αf µι ρεανκ τρ εµβερεκ  
Μεγ κρνψεκεfνεκ µινκετ. 
Κικ αf  γαfδαγ!αγοκβαν βιfακοδνακ: 
Εσ αf  µαρηαιοκνακ  

!οκα!αγαβαν διχσεκεδνεκ. 
Ηα !ενκι µεγ νεµ ϖαλτηαττψα  
Αf  Αττψα φιατ καρηοζαττυλ: 
Εσ µεγ νεµ ενγε  !fτεληετι  
Αf Υρ ϑ  !τεν γαfδαγ  !αγατ. 
Μερτ ιγεν δραγαλατοσ  
Αf  Λελκενεκ ςαλτσαγα αf Χηρι  !τυσ: 
Κιτλ κ µινδ ρκχε ελ   !fακαδνακ. 
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Εσ λνε µινδ οροκκ,  
σ νε λ〈τν〈   !οηα αζ κοπορ  !⌠τ. 
Μερτ µινδεν εµβερ νψιλϖ〈ν λ〈ττψα,  
Ηογψ αζ βολχσεκ�ισ  
αζ καζδαγοκκαλ εγγψτ µεγ ηαλνακ: 
Εσ αζ βολονδοκ  
αζ ε  !ζτελενεκκελ εγψετεµβεν ελ ϖε  !ζνεκ,  
σ αζ ο καζδαγ  !〈γοκατ µ〈  !νακ ηαδγψ〈κ. 
∆ε µ#γ�ισ αζ ο γονδολαττψοκ εζ,  
Ηογψ αζ ο η〈ζοκ οροκκ µεγ µαραδγψον ,  
σ αζ ο λακ⌠ηελψεκ  
νεµζετ  !#γρολ νεµζετ  !#γρε   !ζ〈λλψον: 
Εσ αζ ο νεϖεκ εζ φολδον  
Μινδ οροκκ µεγ µαραδγψον. 
∆ε εφφ#λε εµβερεκ  
αζ ο τι!ζτε!!#γεκβεν µεγ ν( µαραδνακ : 
Μερτ ηα  !ονλατο  !οκ αζ βαρµοκηοζ  
κικ ελ ϖε  !ζνεκ. 
Εσ ο λετεκ νοηα µερο βολονδ!〈γ: 
Μ#γ�ισ αζ ο µαραδκικ  
ϑοϖαλλψ〈κ αζ ο χσελεκεδετεκετ. 
Μιντ αζ !ερεγ ϕυηοκ ποκολρα ϖεττετνεκ : 
Εσ αζ οροκ ηαλ〈λ εµ  !ζτι µεγ οκετ. 

Εσ ηαµαρ ϖαλ⌠ ναπον  
Υραλκοδνακ ο ραϕτοκ αζ ιγαζακ : 
Μερτ αζ ο ερο  !!γεκ ελ ϖ  !ζ. 
σ αζ ποκολ λ!ζεν αζ ο λακο ηελψεκ. 
δε αζ Ι  !τεν µεγ   !ζαβαδιτοττ  µινκετ ποκολτολ : 
εσ αζ µι λελκνκετ µεγ ϖ〈λτϖ〈ν ηοζζ〈ϕα ϖ  !ζι. 
Νε φ#λλψνκ αζρτ αττυλ  
ηα κι µεγ καζδαγοδικ: 
Εσ αζ ο η〈ζ〈νακ διχσο  !#γε µεγ ορεγβεδικ. 
Μερτ !εµµιτ αζ ηαλ〈λβαν  
ςλε ελ νεµ ϖι!ζεν : 
Ε! ν( ηα!ζν〈λ νκι ποκολβαν  
αζ ο καζδαγ!〈γα. 
Μερτ ιττ λετβεν ελ ϖοττε αζ ο ϕαϖαιτ : 
Εσ αζ µι κεδϖνεκ τετ  !ζεττ αζτ χσελεκεδτε. 
Εκκππεν µγψεν ποκολρα  

Νοηα εf ϖιλαγον ναγψ   !οκ〈ιγ ελνεκ: 
Εσ ηαµαρ µεγ νεµ ηαλνακ. 
Μερτ ιολ λαττψυκ,  
ηογψ αf   !fεγενψεκ  
Αf γαfδαγοκχαλ εγψτ µεγ ηαλνακ 
Εσ ελ µαραδνακ  τλκ αf  γαfδαγ  !αγοκ. 

Νοηα αf  η〈fοκ νεπε µεγ µαραδ,  
Εσ ρκ  !εγεκ ρεαιοκ µαραδνακ: 
Εσ εf φλδν ναγψ ηιρεκ νεϖεκ ϖαγψον. 

∆ε αfερτ αf  γαfδαγ  !αγοκβαν  
Εσ τι!fτε!!εγεκβεν µεγ νεµ µαραδηατνακ: 
Ηα νεµ ακχεππ( µεγ ηαλνακ  
Μιντ αf βαρµοκ. 
Εf αf  κ〈βα βολονδ ελετεκ: 
∆ε αfερτ αf  µαραδεκιοκ  
√κετ κϖετϖεν ιγεν διχσιρικ. 
Ακχεππεν φεκ  !fνεκ ποκολβαν  
Μιντ αf !ερεγ ϕυηοκ: 
Εσ µινδνψαιαν ελ καρηοζνακ. 
Εσ ηαµαρ ϖαλο ναπον  
Υραλκοδνακ  ραιτοκ αf ιγαf κερε  !fτενψεκ: 

Εσ ποκολβαν λε!fεν αf  λακο ηελψκ. 
∆ε µινκετ µεγ ϖαλτοτ αf ∨ρ ϑ  !τεν ποκολτυλ: 
Μερτ ηοffα φογαδοτ µινκετ. 
Νε φελψνκ εfεν,  
Μικορ αf ηιτετλεν εµβερ µεγ γαfδαγοδικ: 
Εσ µικορ ελ ηιρηεδικ αf  ηιρε νεϖε. 
Μερτ µικορ µεγ ηαλ  
Ελ νεµ ϖι  !fι ϖελε αf  γαζδαγ  !αγατ: 
Εσ !εµµιτ νεµ ηα!fν〈λ  νεκι  
Ποκολβαν αf  γαfδαγ!αγα. 
Μερτ αf  κεδϖε   !fερεντ ελτ ιτ εf ϖιλαγβαν: 
Εσ χσακ αfτ τττε αf µι κεδϖενεκ τεχfετ. 
Εκχεππεν ποκολβαν µεγψεν  
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αζ ο ελει υτ〈ν : 
Εσ !οηα οροκκ νεµ λ〈τ ϖιλ〈γο  !!〈γοτ. 
Ιγψ αζ εµβερ µικορ τι  !ζτε  !!#γβεν ϖ⌠λνα , 
Νεµ ϖοττε ε  !ζβεν µαγ〈τ : 
Αννακοκ〈ρτ µιντ αζ βαρµοκ 
ηα  !ονλατο  !κεππεν ελ ϖε  !ζνεκ. 

∆ιχσο!#γ Ατψ〈νακ, &χ.
 

Αf  ηιτετλεν Αττψα Ανψνψα υταν: 
Εσ !οηα νεµ λαττψα αf ϑ  !τεννεκ   !fινετ. 
Αννψρα νεµ ερτι  
Μεγ αf ηιτετλεν εµβερ ννν µαγατ,  
Μικορον εf ϖιλαγβαν γαfδαγ!αγβαν  
Εσ τι  !fτε  !σεγβεν ϖαγιον: 
Ηανεµ ακκεππεν µεγ ηαλ µιντ αf βαροµ. 

∆.  

Α Βγρ. αζ √γρ.−ηοζ κπεστ αζ ελσ∀ νγψ ϖερσ βεϖεζετσε υτ〈ν, αµελψ χσακ µινιµ〈λισαν τρ ελ, 
α Β/Ργρ. παραφρ〈ζισ ϕελλεγ! ϖ〈λτοζατ〈τ κϖετι χσακεµ σζ⌠ σζεριντ, αµελψνεκ νεµ ηογψ 
κρισζτιανιζ〈λ⌠, ηανεµ σζιντε µοραλιζ〈λ⌠ 〈τιρατα εγψ〈λταλ〈ν νεµ τρεκσζικ α βιβλιαι σζϖεγ ποντοσ 
κϖετσρε. 

51Μισερερε µει, ∆ευσ 

√γρ. Βγρ. 

Π!αλ. ΞΛΙ. 51! 
� 

Ηογψ ιγαζνακ ιτιλτε!!ελ αζ τε βε!ζδιδβεν: 
Εσ τι  !ζτα λγψ µικορον ιτιλ  !ζ. 
 
Ιµ ν 〈λνοκ  !〈γβαν φογαντατταµ 
αζ ν ανψ〈µνακ µηβεν: 
Βνβεν µελεγγετεττ ενγεµετ  
αζ ν ανψ〈µ αζ ο µηβεν. 
Τε πενιγ γψονψορκοδολ αζ ιγα  !  !〈γβαν  
Μελψ αζ ϖε  !#κβεν ϖαγψον : 
Εσ ενγεµετ κιϖ〈λτκππεν  
αζ βολχσε  !#γρε µεγ τανιτοττ〈λ. 
Μο  !σ µεγ ενγεµετ Ι!⌠ππαλ  
σ µεγ τι!ζτυλοκ: 
Μο!σ µεγ ενγεµετ, σ φεϕρβ λ!ζεκ αζ η⌠ν〈λ. 
Ενγεδγψεδ ηογψ ηαλλψακ  
Οροµετ σ ϖιγα  !!〈γοτ: 
Ηογψ ορϖενδεζζενεκ αζ ν τετεµιµ  
Μελλψεκετ µεγ ροντοττ〈λ. 
Φορδιτσδ ελ αζ ν βνειµρολ αζ τε ορχζ〈δατ;  
Εσ µινδεν 〈λνοκ!〈γιµατ τορλδ ελ ννκεµ. 
Τερεµτσ ν βεννεµ τι  !ζτα   !ζιϖετ, ν Ι  !τενεµ : 
Εσ αζ τε ιγδβεν ϖαλλ⌠ τοκλλετεσ λελκετ,  
Υιϕτ!δ µεγ ν βεννεµ. 
Νε ϖε!σ ελ ενγεµετ αζ τε ορχζ〈δνακ ελολλε : 
Εσ αζ τε !ζεντ λελκεδετ νε ϖεγψδ ελ ν τολεµ. 

Π!αλ. 51. 
� 

Ηογψ ιγαfνακ ιτελτε!σελ αf τε φογαδα  !οδβαν: 
Εσ µεγ γιζζεδ αfοκατ  
Κικ ηαµι  !σαν ιτελνεκ τεγεδετ. 
Μερτ ιµε εν βνβεν φογαντατταµ  
Αf εν Ανψαµνακ µεηεβεν: 
Βνβ( λεττεµ εf ϖιλαγραι  !. 
 
Τε πενιγ ιγα  !σαγοτ   !fερεττελ,  
Μινδ αf αλταλ νοηα εν βνσ ϖαγψοκ: 
Αf τε βλχσε  !εγεδνεκ τιτκαιτ  
Μεγ ιελεντττεδ εννεκεµ. 
Ηιντσ µεγ ενγεµετ ϑ!οππαλ αf τε ϖερεδδελ,  
Εσ   !fεπεν µεγ τι!fτυλοκ: 
Μο!σ µεγ ενγεµετ εσ φειερβ λε!fεκ αf ηοναλ. 
Αδγψαδ ηογψ ηαληα  !σαµ  
Αf τε ϖιγα  !σαγοδατ, εσ ρµδετ: 
Μινγψαρα  !τ µεγ ϖιδαµιττατνακ  
Αf εν µεγ   !εβ  !ιτεττ τετεµιµ. 
Φορδιχσελ αf τε ορχεαδατ αf εν βνειµρλ: 
Εσ µινδεν αλνοκ!αγοµατ τρλδ ελ εννεκεµ. 
Εν ϑ  !τενεµ αδγψ τι  !fτα   !fιϖετ εννεκεµ: 
Εσ αf τε ιγεδβεν ϖαλο τκελλετεσ λελκετ,  
Υψχσ µεγ εν βεννεµ. 
Νε ϖεσ ελ ενγεµετ αf τε ορχζαδνακ ελλε: 



Φεκετε Χσαβα: Πσαλτεριυµ γραδυαλισ   ��50

Αδδ µεγ ννκεµ αζ ν λελκεµνεκ ϖιγα!!〈γ〈τ, 
µελψετ ρτεττεµ αζ τε ιγδβολ  
ιδϖο!!γεµ φελολ : 
Εσ ερο!!ιτσ�µεγ ενγεµετ  
αζ ενγεδελεµνεκ λελκϖελ. 
Ηα ν ϖελεµ ιγψ τεϕενδε!ζ  
Ηιρδετεµ αζ βνο!οκνεκ αζ τε υταιδατ : 
Εσ αζ βνο!οκ τε ηοζζ〈δ τρλνεκ. 
Οη ν ιδϖοζιτο Ι!τενεµ  
!ζαβαδιτσ µεγ ενγεµετ µινδεν βνειµτολ : 
Ηογψ αζ ν νψελϖεµ  
ναγψ οροµµελ ϖαληα!!α αζ τε ιγα!!〈γοδατ. 
Νψι!δ µεγ ςραµ αζ ν αϕακιµατ: 
Εσ αζ ν !ζ〈µ  ηιρδετι αζ τε διχσιρετεδετ. 
Μερτ ηα ακαρταδ ϖ⌠λνα  
ℑλδοζατοτ τοττεµ ϖ⌠λνα τενκεδ : 
∆ε ν( γψονψορκοδολ  
Κλ!ο 〈λδοζατνακ µιϖ⌠λτ〈βαν. 
Τενκεδ Φελ!#γεσ Ι!τεν κελλεµετεσ 〈λδοζατ 
βνβολ ϖαλ⌠ φελ !ερκεντ λλεκ : 
Εσ αλ〈ζατο!κππεν  
µεγ !ζοµοροδοτ !ζιϖετ νεµ τ〈λ!ζ µεγ. 
Τγψ κεγψελµε!!#γετ  
αζ τε ϕ⌠ϖ⌠λτοδβ⌠λ αζ Σιονναλ : 
Εσ ππιτσδ µεγ Ιερυ  !αλεµνεκ κοφαλαιτ. 
Ακκορον κεδϖε  !εκ λ  !ζνεκ τε ελοττεδ  
αζ ιγα  !!〈γνακ, σ η〈λα�αδ〈  !νακ 〈λδοζατι : 
Μερτ αζ ηιϖεκ αζ ο ιγα  !!〈γοκνακ ϕεγψειτ 
κλ!οκππεν�ισ µεγ µυταττψ〈κ τενκεδ. 

∆ιχσο!#γ , &χ.
 

Εσ αf Σfεντ Λελεκ ϑ!τεντ νε ϖεδ ελ εν τλεµ. 
Αδ µεγ Αf εν Λελκεµενεκ ϖιγα!αγατ,  
Μελλψετ ερτττεµ αf τε ιγεδβλλ  
Ιδϖ!σεγεµ φελλ: 
Εσ ερ!ιχσ µεγ ενγεµετ  
Αf Σfεντ Λλεκ Ι  !τεννελ 
Ηα εν ϖελεµ ιγψ τειενδε!f 
Ηιρδετεµ αf βν!κνεκ αf τε υταιδατ: 
Εσ αf βν!κ τε ηοffαδ τερλνεκ. 
Οη εν ιδϖfιτ ϑ!τενεµ  

!fαβαδιτσ µεγ ενγεµετ αf εν βνειµβλ: 
Ηογψ αf εν νψελϖεµ  
ναγψ ρµµελ ϖαληα!σα αf τε ιγα!σαγοδατ. 
Νι!δ µεγ Υραµ αf εν αψακιµατ: 
Εσ αf ενµ !fαµ ηιρδετι αf τε διχσρετεδετ. 
Μερτ ηα ακαρταδ ϖολνα,  
ℑλδοfατοτ τεττεµ ϖολνα εν τενεκεδ: 
∆ε νεµ γψριρκδλ  
Κλ! αλδοfατοκχ∼ ϖολταβ). 
Τενεκεδ φλ!εγεσ ϑ!τεν, κελλεµετεσ 〈λδοfατ 
βνβλ ϖαλο φλ !ερκεντ Λελεκ: 
Εσ αλαfατοσ κεππεν  
µεγ !fοµοροδοτ !fιϖετ νεµ υτ〈λ!f µεγ. 
Τεγψ κεγψελµε!σεγετ  
Αf τε ιοϖολτοδβολ µινδενεκχελ: 
Ηογψ αf τε κερε  !fτενιδ ερ  !σεν επληε  !σενεκ. 
Ακχορον η〈λααδα  !βολ αf τε Ολταροδον  
Αλδοfατοτ τε  !fνεκ τενεκεδ: 
Αf  ιγα  !σαγοκνακ ιγειετ  
Κλ! κεππεννισ µεγ µυταττψακ τενκεδ. 

∆ιχf. Μι.
 

Α β!νϖαλλ⌠ 51. ζσολτ〈ρ σζϖεγε, µιντ α 49. ζσολτ〈ρ, χσακ αζ ελεϕν εγψεζικ. Κσ∀ββ α Βγρ. α 
Β/Ργρ. κρισζτιανιζ〈λ⌠ ϖ〈λτοζατ〈τ κϖετι, κεϖσ κιϖτελλελ σζ⌠ σζεριντ. Ιττ χσακ εζ α σζακασζ λ〈τηατ⌠, 
αµελψβεν ϖερσεκεν 〈τ ελτρ αζ √γρ. σζϖεγτ∀λ. 

52 Θυι γλοριαρισ ιν µαλιτια 

√γρ. Βγρ. 

Π!αλ. ΛΙΙ. Π!αλ. 52. 

                                                           
79  τϖεσεν: γονοζσσαγαβαν 
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Μιτ διχσεκεδελ αζ γονοζ!〈γβαν ? 
οη γονο!ζ εµβερ, 
κι ηαταλµασ ϖαγψ αζ αλνοκσ〈γβαν ? 
Νεµ τυδοδε ηογψ αζ Ι!τεννεκ ιργαλµα!σ〈γα  
Μεγη µαραδ µινδ οροκκε ? 
Αζ τε νψελϖεδδελ , οη αλνοκ!〈γνακ µε!τερε,  

!ζολλα!ζ µεγ γονδολτ αρταλµακατ. 
Εσ αζ ηα!ονλατοσ αζ λεσ βερετυαηοζ. 
Σζερετεδ αζ γονοσζτ ινκαβ  
Ηογψ σεµ µιντ αζ ϕοτ: 
Εσ αζ ηαζυγ  !αγοτ   !σζολλανι ινκαβ  
Ηογψ !εµ µιντ αζ ιγα!!αγοτ. 
 
Σζερετεδ αζ αρταλµασ βε  !ζεδεκετ: 
Εσ αζ τε νψελϖεδετ αλνοκ  !〈γβαν φοργατοδ. 
Αννακ οκαρτ αζ Ι  !τεν�ισ  
Μεγ ροντ τεγεδ µινδ οροκκε: 

Κι γψοµλαλ τεγεδετ αζ τε ηαϕλεκοδβολ, 
σ αζ ελοκνεκ φολδοκβολ κι   !ζαγγατ. 

Μελλψετ λατϖαν αζ ιγαζακ φελικ αζ ςρ Ι  !τεντ: 
Εσ µεγη χσυφολνακ τεγεδετ, εζτ µονδϖαν : 
Ιµε εζ αζ γονο!ζ εµβερ  
κι αζ Ι  !τεννεκ ηαταλµα  !!〈γαβαν νεµ βιζοττ : 
Ηανεµ βιζοττ  
αζ ο καζδαγ!〈γανακ !οκσ〈γαβαν,  
µεγ ερο  !!οδοττ αζ ο γονο  !ζσ〈γαβαν.79 
Εν πενιγη ολλψαν ϖαγψοκ αζ Ι!τεννεκ ηαζαβαν 
µιντ αζ ζολδελλο ολαϕ φα : 
Βιζοµ αζ Ι!τεννεκ ϕο ϖολταβαν  
Μινδ οροκκον οροκκε. 
Τι  !ζτελλεκ τεγεδετ , οη ςραµ ,  
Μινδ οροκκε ,  
ηογψ εζτ χσελεκεδτεδ εν ϖελεµ : 
ςαροµ αζ τε νεϖεδετ  
Μερτ ιγεν ϕο αζοκ ελοττ  
αζ κικηεζ τε κεγψελµεσ ϖαγψ. 

∆ιχσο!!#γη &χ.

Μιτ διχσεκεδελ αf γονο!fσαγβα ,  
Οη γονο!f εµβερ  
Κι ηαταλµασ ϖαγψ αf αλνοκ!αγβαν? 
Νεµ τυδοδε ηογψ αf ϑ!τεννεκ ιργαλµα!σαγα  
Μεγ µαραδ µινδ ρκχε. 
Αf τε νψελϖεδδελ, οη αλνοκ!αγνακ µεστερε,  

!fολλα!f µεγ γονδολτ αρταλµακατ: 
Εσ αf ηα!ονλατοσ αf ελεσ βερετϖαηοf. 
Σfερετεδ αf γονο!fτ ινκαβ  
Ηογψ ν( µιντ αf ιοτ: 
Εσ αf ηαµι  !σαγοτ 
Ηογι !εµ µιντ αf ιγα!σαγοτ. 
Οη αλνοκ  !αγνακ νψελϖε: 
Τε   !fερεττεδ   !fολλανψ  
Αf ϖε  !fεδδελµεσ βε  !fεδετ. 
Αννακ οκαερτ µεγ ροντ τεγεδ αf Υρ ϑ  !τεν  
Μινδενε  !τλ φογϖα: Μεγ τρ τεγεδ,  
Εσ κι  !fακα  !fτ αf κερε  !fτενψεκ κffλ,  
Εσ αf τε µαγfατιδατ  
Ελ ϖε  !fτι αf ελκνεκ φλδερλ. 
Εfτ λαττψακ αf ιγαfακ, εσ φελικ αf Υρ ϑ!τεντ: 
Εσ µεγ νεϖετικ αf γονο  !fτ, εfτ µονδϖ): 
Εf αf γονο!f εµβερ: 
Κι νεµ βιfοτ αf Υρ ϑ  !τεννεκ   !εγιτ  !εγεβεν. 
∆ε βιfοτ  
Αf  γαfδα!αγανακ !οκα!αγαβαν: 
Εσ ηαταλµασ λτ αf ηαµι  !σαγβαν 
Εν πενιγλεν µιντ εγψ τερµ Ολαψ  
Αf Υρ ϑ!τεννεκ ηαfαβαν ϖαγψοκ: 
Βιfοµ αf Υρ ϑ!τεννεκ ιργαλµα  !σαγαβαν  
Μινδ ρκχε. 
Ηαλακατ αδοκ εν τενεκεδ Υραµ  

Ηογψ εκχεππεν χσελεκεδτελ: 
Εσ ϖαροκ   !εγιτ  !εγετ αf τε   !fεντ νεϖεδτλ,  
Μερτ ιγεν ιο τε βεννεδ βιfνψ  
Αf κερε  !fτενψεκ τεκιντετι ελτ. 

∆. Μ.
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Σζ⌠ σζεριντι αζονοσσ〈γ α κτ γραδυ〈λ σζϖεγε κζττ χσακ αζ ελεϕν ταλ〈ληατ⌠. Υτ〈να ηελλψελ�
κζζελ ϖαν α κρισζτιανιζ〈λ⌠ ϖερσεκβεν ισ ηασονλ⌠σ〈γ. Ιττ µ〈ρ α Β/Ργρ. σζϖεγτ κϖετι α Βγρ. 
ϑελλεµζ∀, ηογψ εγψ ⌠(η) + µεγσζ⌠λτ〈σ β∀ϖτσσελ κεζδ∀δικ αζ α σζακασζ, αµελψ σζοροσ 
ρτελεµβεν µ〈ρ νεµ φορδτ〈σ, κεϖερεδικ εγψ σαϕ〈τοσ ρτελµεζσσελ. Α γραδυ〈λοκ βονψολυλτ 
σσζεφγγσειτ σζεµλλτετι µγ η〈ροµ ζσολτ〈ρ νη〈νψ ρσζλετε, αµελψ α Κοµγρ. (τεη〈τ Ηυσζ〈ρ 
Γ〈λ), σ α Β/Ργρ. κζττ ηασονλ⌠σ〈γοκρα µυτατ ρ〈, σ αµελψεκετ τββνψιρε κϖετ α Βγρ. ισ, 
εγψβεν ελτρ αζ √γρ. σζϖεγτ∀λ.   

7 ∆οµινε, ∆ευσ µευσ, ιν τε σπεραϖι 

Κοµγρ. Βγρ. Β/Ργρ. 

Ηα ανναχ  κι εν ϖελεµ 
βεκευελ λακοττ γονο⇓τ τοττεµ: 
Εσ ηα µ#γ ελλεν!εγεµετισ 
ινγψεν µεγ νεµ µεντοττεµ. 
Κεργε!!ε αζ ελλεν!εγ  
Αζ εν λελκεµετ, ελισ #ριε,  
Εσ αζ εν ελετεµετ  
 φολδρε τιπορια: 
εσ αζ εν τι⇓τε!!εγεµετ  
πορβα ηευερτε!!ε. 

Ηα αννακ ακι εν ϖελεµ  
Λακοτ γονο!fτ τττεµ: 
Εσ ηα ελλενσεγεµετισ  
Ινγψε µεγ νεµ µεντττεµ. 
Κεργε!!ε αf ελλεν!εγ  
αf εν Λελκεµετ,  
εσ αf εν ελετεµετ  
αf φλδρε ταποδγια: 
Αf εν τι!fτε!!εγεµετ  
Πορβαν ηεϖερτε!!ε 

(5) Ηα αννακ αζ κι εν ϖελεµ 
βεκευελ λακοτ γονο!ζτ τοττεµ : 
Εσ ηογ ηα ελλεν!εγεµετ ισ  
ινγεν µεγ νεµ !ζαβαδιτοττα 
(6) Κεργε!!ε αζ ελλεν!εγ  
αζ εν λελκεµετ  
εσ αζ εν ελετεµετ  
αζ φολδρε ταποδγα: 
Εσ αζ εν τι!ζτε!!εγεµετ πορβαν 
ηευερτε!!ε. 

⇓υεκνεχ εσ ϖε!#κνεχ  
αλταλ λατοια, ιγαζ Ι!τεν 

!fιϖεκνεκ σ ϖε!εκνεκ  
αλταλ λατο ϑ!τενε. 

(10) !ζιυεκνεκ εσ ϖε!εκνεκ  
αλταλ λατο Ι!τενε 

Εββεν α ζσολτ〈ρβαν ρδεκεσ κιεγσζτσ, µ⌠δοσυλ〈σ ϖαν α σζϖεγβεν. Ελϖγρε α νψοµτατοττ 
αλακ µεγελ∀ζτε α ρ〈νκ µαραδτ κζιρατοσ γραδυ〈λοκβαν ταλ〈ληατ⌠τ, εζρτ µιντ〈ϕα λεηετεττ α Κοµγρ.−
βαν µεγταλ〈ληατ⌠ ζσολτ〈ρσζϖεγ, αµελψ ϖαλ⌠σζν!λεγ κζιρατοσ µ〈σολατβαν, δε αζ ισ λεηετσγεσ, 
ηογψ κζϖετλενλ φορρ〈σα ϖολτ α Β/Ργρ.−νακ . 

 

 

8 ∆οµινε, ∆οµινυσ νοστερ, θυαµ αδµιραβιλε  

Κοµγρ. Βγρ. Β/Ργρ. 

ςρρα τοττεδ οτετ  
α τε κεζεδνεχ χζιναλµανψιν : 
µινδενεκετ αζ ο  
λαβα αλα ϖετοττ#λ. 
 

<�> (7) Υρρα τεττεδ οτετ  
αζ τε κεζειδνεκ χζιναλµανιν: 
Εσ µινδενεκετ αζ ο  
λαβαι αλα ϖετεττελ 

Αννψι διχζο!εγγελ  
εσ τι⇓τε!!εγυελ  

∆ιχζ!σεγελ  (6) ∆ιχζο!εγγελ  
εσ τιζτε!!εγελ  
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κρνψεκε⇓τεδ µεγ τετ. εσ τι!fτε!σεγελ  
κρνψεκfτεδ µεγ� τετ 

κορνψεκεζτεδ µεγ οτετ 

Αζ ιυηοκατ  
εσ µινδεν οκροκετ : 
ανναχ φολεττε µινδεν  
µεζει βαρµοκατ. 
 

Αf ϕυηοκατ  
Εσ µινδεν κρκετ: 
Αννακ φελεττε µινδεν  
Μεfει βαρµοκατ  
Μιντ εγψ ραβοκατ  
Ηαταλµα αλα ϖετττεδ. 

(8) Αζ ιυηοκατ  
εσ µινδεν οκροκετ : 
Ανναχ φελεττε µινδεν  
µεζει βαρµοκατ. 

µελλψ ιγεν χζοδαλατοσ  
α τε νευεδ  
µινδ αζ εγε⇓ φλδον. 

Μελψ ιγεν τσυδ〈λατοσ  
<�> 
µινδ αf εγεσf φλδν 

(10) Μελ� ιγεν χζυδαλατοσ  
αζ τε νευεδ  
µινδ αζ εγζ φολδον. 

Εννεκ α ζσολτ〈ρνακ α σζϖεγβ∀λ α Βγρ. (ϖαγψ µιντ〈ϕα) κιφελεϕτεττε α 7. ϖερσετ, αµελψ µεγϖαν 
Ηυσζ〈ρ Γ〈λν〈λ σ α Β/Ργρ.−βαν ισ. Α 6. ϖερσβεν α σορ ελεϕρ∀λ λεµαραδτ εγψ σζ⌠. Εζ Ηυσζ〈ρ Γ〈λν〈λ 
µγ µεγϖολτ. Α Βγρ. α 10. ϖερσβεν ισ εληαγψ αζ υτολσ⌠ σορβ⌠λ κτ σζ⌠τ. Α Βγρ. ρδεκεσ 
κιεγσζτστ ταρταλµαζ α 8. ϖερσ ϖγν, εννεκ κορ〈ββι ελ∀ζµνψτ νεµ ισµερϕκ. � Α ϕαϖτ〈σ 
σαϕ〈τοσ µ⌠δϕα ισ λ〈τηατ⌠ υγψανιττ: βαρµοκατ ραβοκατ; α σζ⌠ ελ∀ττ αλ〈ηζϖα µγ εγψσζερ λερτα α 
βαρµοκατ σζ⌠τ. Λεηετ, ηογψ φορρ〈σ〈βαν τϖεσεν ϖολτ, λεηετ ∀ µαγα ηιβ〈ζοττ δε σζρεϖεττε σ γψ 
ϕαϖτοττα, σ α ηιβ〈σατ χσακ αλ〈ηζ〈σσαλ ϕελλτε. 

22 ∆ευσ, ∆ευσ µευσ, ρεσπιχε ιν µε 

Κοµγρ. Βγρ. Β/Ργρ. 

Μιερτ ϖαγψ ιγεν µε!⇓ε; Μιερτ ϖαγψ ιλψ µε!f!fε (2) µιερτ υαγ ιλλ µε!!ζε 
Τε κεδιγ ⇓εντ Ι!τεν : 
αζ Ι!ραελνεχ  
διχζερετι κοζοτ λακοζολ. 

Τε πενιγ !fεντ ϖαγψ Υρ ϑ!τεν: 
Αf ϑfραελνεκ  

!fεντι κ∀f∀τ λακοfολ. 

(4) Τε κεδιγ !ζεντ Υρ Ι!τεν: 
Αζ Ιζραελνεκ  

!ζεντι κο!ζοτ λακοζολ 
Νεµ φερφιυ Νεµ εµβερ (7) νεµ φερφιυ 
Μεγ χζυφολναχ :  
Μεγ γυνψολναχ 

Χσακ µεγ χfυφολνακ :  
Μεγ γ�λλνεκ 

(8) µεγ χζυφολνακ :  
Μεγ γωλλνεκ 

Ελ νε ταυοζζαλ εν τλεµ ,  
Μερτ  κε!ερ!εγ  
Κοζελ ϖαγψον :  
εσ νιντ!εν κινεχ ενγεµετ  
µεγ !εγτενι. 

Αζερτ ελ νε ταϖοffαλ εν τλεµ 
µερτ αf κεσερσεγ  
Κfελ ϖαγψον: 
Εσ νιντσεν κι ενγεµετ  
Μεγ !fαβαδιτσον. 

(12) Ελ νε ταυοζζαλ εν τολεµ  
µερτ αζ κε!ερω!εγ  
κοζελ ϖαγον: 
Εσ νινχζεν κι ενγεµετ  
µεγ !εγεχζεν 

Μεγ νψτ〈χ αζ ο ⇓〈ιοκατ Μεγ νψιτοττακ σfαιοκατ (14) Μεγ νιτοττακ αζ ο !ζαιοκατ
Μιντ αζ ϖιζ  
ςγψαν ελ οντεττεµ ;  
εσ µινδεν τετεµιµ  
ελ ταυοζταναχ εγψµα!τολ : 
αζ εν ⇓ιυεµισ µεγ ολυαδα, 
µιντ εγψ ϖια⇓ ,  
αζ εν ηα!αµβαν. 

Κι βοχσατακ αf εν ϖερεµετ 
βϖεν µιντ αf ϖιfετ: 

Αf εν !fιϖεµισ µεγ ολϖαδα 
µιντ αf ϖια!f,  
Αf εν ηασαµβαν. 

(15) Κι βοχζαττατοτ αζ εν 
ϖερεµ ναγ βουεν µιντ αζ ϖιζ  
εσ µινδεν τετεµιµ ελ 
ταυοζταναχ εγ µα!τυλ:  
Αζ εν !ζιυεµ ισ µεγ ολυαδα 
µιντ εγ υια!ζ  
αζ εν ηα!αµβαν. 

Μεγ ⇓αµλαληατν〈µ Μεγ !fαµλαληατοµ (18) Μεγ !ζαµλαληατοµ 
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Ελ ο⇓ταχ µαγοκναχ  
αζ εν ρυηαιµατ: 

Ελ οσfτακ  κfτκ  
Αf εν ρυηαιµατ: 

(19) Ελλ ο!ζτακ ο κο!ζοττοκ  
αζ εν ρυηαιµατ 

∆ε τε ςραµ  
νε λεγψ ιγεν µε!⇓ε τολεµ : 

∆ε τε Υραµ  
Νε λεγψ µε!f!fε εν τλεµ: 

(20) ∆ε τε Υραµ  
νε λεγ ιγεν µε!!ζε εν τολεµ: 

αζ εν εγψετλενεµετ Αf εν εγψετλεν εγψεµετ (21) αζ εν εγγετλενεµετ 
Ι!ραελνεχ µινδεν  
Μαγζατι 

ϑfραελνεκ µινδε  
Μαγfατι 

(24) Ιζραελνεκ µινδεν 
νεµζετ!εγι 

Τε ρολαδ ϖαγψον Τε τλεδ ϖαγιον (26) Τε ρολαδ ϖαγον 
εσ #λ   
τ ⇓ιυετεχ µινδ οροχκε. 

⊃σ εελ αf  
 !fιυκ µινδ ρκχε. 

(27) εσ ελ αζ  
ο σζιυεκ µινδ οροχκε. 

Μερτ αζ ςρ# αζ ορ⇓αγ Μερτ ϖε αf ορ!fαγ (29) Μερτ αζ Υρε αζ ορσζαγ 
Ε⇓νεχ εσ ιµαδκοζναχ  
 φολδνεχ µινδεν κουερι 

Εσfνεκ σ ιµαδκοfνακ  
Αf φλδνεκ µινδεν κϖερι 

(30) Εννεκ ιµατκοζναχ  
εζ φολδνεκ µινδεν κουερι 

Εββεν α ζσολτ〈ρβαν σζιντν ϖαν νη〈νψ ελτρσ, αµελψ ϖαγψ α νψοµτατοττ (τεη〈τ α Κοµγρ.) 
σζϖεγβ∀λ εγψσζερ κιµ〈σολτ, σ αζυτ〈ν α κζιρατοσ τοϖ〈ββµ〈σολ〈σβαν κιαλακυλτ ϖ〈λτοζατ λεηετ, 
ϖαγψ µγ κορ〈ββι ιδ∀β∀λ (τεη〈τ 1574 ελ∀ττι µ〈σολατοκβ⌠λ) τερϕεδτ τοϖ〈ββ, σ ϕυτοττ ελ α δλϖιδκι 
γραδυ〈λοκβα, γψ α Βγρ. σζϖεγβε ισ α ΞςΙΙ. σζ〈ζαδ κζεπν. Ιττ Ηυσζ〈ρ Γ〈λ σζϖεγϖ〈λτοζατα 
ηελψεσ (ϖαγψ ηελψεσβτεττ), αζ ερεδετι ηβερ µ〈σοδικ σζεµλψ!: ⊃λϕεν α τι σζϖετεκ ρκκ! 
(Κ〈λλαψ) � Α ηαγψοµ〈νψβαν α ϖερσ ελσ∀ φελϖελ σσζηανγβαν µ⌠δοσυλτ ηαρµαδικ σζεµλψρε. Νεµ 
ϕ⌠κϖ〈νσ〈γ (〈λδ〈σφορµυλα) γψαν〈ντ ρτεττκ α ϖερσ µ〈σοδικ φελτ, ηανεµ αζ ελσ∀ φολψτατ〈σ〈νακ, 
εζρτ α ηαρµαδικ σζεµλψ! αλανψ σ 〈λλτµ〈νψ εγψεζτετστ ϕογοσνακ ϖλτκ. Αζ √γρ. ιττ ισ κϖετι α 
κζιρατοσ ηαγψοµ〈νψτ, νεµ ϖεσζι 〈τ α ςΒ. µεγολδ〈σ〈τ: Εσ λ αζ  !ζιϖεκ µινδ ρκκ. 

Α Βλλψει γραδυ〈λρ⌠λ ϖαλ⌠τλαννακ βιζονψυλτ αζ, ηογψ αζ √ρεγ γραδυ〈λ µ〈σολατα λεννε. Εζτ 
Κ〈λµ〈ν Φαρκασ 〈λταλ〈νοσσ〈γβαν κιµονδοττα, δε α ζσολτ〈ρσζϖεγεκ ελτρσρε φελφιγψελτ. Χσοµασζ 
Τ⌠τη Κ〈λµ〈ν 1960−βαν νεµ ισ φογλαλκοζοττ εζζελ α γραδυ〈λλαλ, αννψιρα αζ √ρεγ γραδυ〈λ 
σζϖεγτ∀λ φγγ∀νεκ τεκιντεττε. ςλεµνψτ α Βροχκηαυσ ζενει λεξικον γραδυ〈λχικκβεν 
ϖ〈λτοζατλανυλ γψ ρτα µεγ. Μινδµ〈ιγ εζ α µεγτλσ σζ〈µτ τυδοµ〈νψοσνακ. Α φεντιεκ αλαπϕ〈ν εζ 
µεγαλαποζατλαν.    

Α κζιρατοσ σ νψοµτατοττ γραδυ〈λοκ ελ∀τ〈ρτ µετσζετει τββ ολδαλρ⌠λ µυτατϕ〈κ αζτ α σζϖεγ−
κρνψεζετετ σ νψελϖι βε〈γψαζ⌠δ〈στ, αµελψβεν αζ √γρ. σζερκεσζτσε, α ζσολτ〈ρσζϖεγεκ ϖ〈λασζτ〈σα 
σ µ⌠δοστ〈σα τρτντ.  



Φεκετε Χσαβα: Πσαλτεριυµ γραδυαλισ   ��55

Ι. 3. Α ςιζσολψι Βιβλια σ αζ ⌠προτεστ〈νσ 
λιτυργια  

Ι. 3. 1. Α ςιζσολψι Βιβλια Σολταρ Κνψωε λιτυργικυσ ηασζ〈λατρα ισ κσζλτ 
Α Βιβλια ιµ〈δσ〈γοσ κνψϖνεκ γψακραν νεϖεζεττ Ζσολτ〈ρκνψϖ σζερταρτ〈σι ηασζν〈λατα α δ〈ϖιδι 

τεµπλοµ ⌠τα ελ∀ββ α ζσιδ⌠κν〈λ 〈λλανδ⌠ ϖολτ, µαϕδ α λεγτββ κερεσζτψν φελεκεζετβεν φολψαµατοσ. 
Ερρε α βιβλιαφορδτ〈σνακ φιγψελµετ κελλεττ ϖαλαµιλψεν µ⌠δον φορδτανια. Αζ ανγλικ〈ν 
σζερταρτ〈σκνψϖ (Βοοκ οφ Χοµµον Πραψερ) α Ζσολτ〈ροκ κνψϖτ ισ ταρταλµαζζα, αµελψετ 
µεγσζαβοττ ρενδβεν ϖαγψ ηαϖοντα ϖγιγολϖασνακ, ϖαγψ ρεχιτ〈λνακ.80 Α νεµζετι νψελϖ! γρεγορι〈ν 
ζσολτ〈ριµ〈δσ〈γοκ µελλεττ α ναγψηρ! αντηεµ (ανγολσζ〈σζ ηιµνυσζ), αµελψετ τελε σζνη〈ζτερµεκ 
ϖαγψ σταδιονοκ νεκελνεκ µα ισ, χσυπ〈ν 1800 τ〈ϕ〈ν ϕυτοττ ρϖνψρε α σζερταρτ〈σβαν. Χσακ 
ζσολτ〈ροκατ νεκελτεκ α σζιγορυ ηολλανδ ρεφορµ〈τυσοκ α ηυσζαδικ σζ〈ζαδ ελεϕιγ. Α φρανχια 
προτεστ〈νσοκ ΞςΙΙΙ. σζ〈ζαδι νεκεσκνψϖβεν α µεγϖερσελτ Ζσολτ〈ρκνψϖ σ χσακ εγψ τυχατ εγψβ 
νεκ (ηιµνυσζ, κανχι⌠) ϖολτ. Ηαζ〈νκβαν α πυριτ〈νοκ τρεκεδτεκ αρρα, ηογψ α γενφι ζσολτ〈ροκ 
µελλεττ µινδεν µ〈σ νεκετ, αζ ϕσζϖετσγι καντικυµοκατ ισ µελλ∀ζζκ (εζεκ Χαλϖιν 
νεκεσκνψϖβ∀λ σεµ ηι〈νψοζτακ); α γρεγορι〈ν νεκβεσζδετ πεδιγ τελϕεσεν µεγσζντεσσκ. Εζ α 
σολα σχριπτυρα ελϖ αλκαλµαζ〈σα α σζερταρτ〈σοκρα, α πυριτ〈νοκν〈λ ελτλζοττ ρτελµεζσβεν. Ελϖιλεγ αζ 
ολϖασοττ Ιγε σ α µαγψαρ〈ζοττ Ιγε µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα φελελ αζ ιµ〈δσ〈γ. Εννεκ λεγτκλετεσεββ 
µιντ〈ϕα, ιλλετϖε ηορδοζ⌠ϕα πεδιγ α ζσολτ〈ρ. Χαλϖιν 1543−βαν  ϖαλλοττα: �ακ〈ρµερρε κερεσγλϕκ ισ 
κρσκρλ, σεµ ϕοββ, σεµ Ιστεν διχσ∀τσρε αλκαλµασαββ νεκεκετ νεµ ταλ〈ληατυνκ, µιντ α 
∆〈ϖιδ ζσολτ〈ραιτ, µελψεκρε µαγα α Σζεντ Λλεκ ταντοττα µεγ ∀τ. Αµιδ∀ν τεη〈τ εζεκετ νεκελϕκ, 
βιζονψοσακ λεηετνκ αββαν, ηογψ ε σζαϖακατ µαγα Ιστεν αδϕα σζ〈νκβα, µιντηα χσακ ∗ µαγα 
νεκελνε βενννκ ννν διχσ∀σγτ µαγασζταλϖα.�81  

Α µαγψαρ ⌠προτεστ〈νσ σζερταρτ〈σρενδ σοκ〈ιγ, 〈λταλ〈βαν α µαγψαρ νψελϖ! γρεγορι〈ν νεκλσσελ 
π〈ρηυζαµοσαν α ΞςΙΙΙ. σζ〈ζαδ κζεπε τ〈ϕ〈ιγ µεγταρτοττα α περικ⌠παρενδετ ισ, αµελψηεζ α 
γραδυ〈λ−ιροδαλοµ ττελεινεκ ρενδσζερεσ εληανγζ〈σα κζϖετλενλ ισ καπχσολ⌠δοττ.82 Εληανγζοττακ 
τεη〈τ α σζερταρτ〈σ κερετει κζττ αζ εϖανγλιυµοκ σ αζ επιστολ〈κ α Λυτηερ 〈λταλ ρεϖιδε〈λτ 

                                                           
80 Τηε Βοοκ οφ Χοµµον Πραψερ, ανδ Αδµινιστρατιον οφ τηε Σαχραµεντσ, ανδ οτηερ Ριτεσ ανδ 

Χερεµονιεσ οφ τηε Χηυρχη� Κορ〈ββι αλακϕα 1548−β⌠λ σ 1559−β⌠λ ϖαλ⌠, ϖγλεγεσεν ελφογαδοττ αλακϕα 
1662−β∀λ. (Ναπϕαινκιγ ιγεν σοκ κιαδ〈σβαν ϕελεντ µεγ.) Α ζσολτ〈ροκ ρενδϕτ κλν ιντζκεδσ σζαβϕα 
µεγ: Τηε Ορδερ ηοω τηε Πσαλτερ ισ απποιντεδ το βε ρεαδ. Αζ ανγολ νψελϖ! προτεστ〈νσοκ 
(πρεσβιτερι〈νυσοκ) ισ ηασζν〈λϕ〈κ ε λιτυργικυσ κνψϖ ϖ〈λτοζαταιτ µινδµ〈ιγ, δε α ηαϖοντα ελιµ〈δκοζοττ 
ζσολτ〈ροκ ρενδϕε χσακ αζ ανγλικ〈νοκν〈λ, ιλλετϖε αζ Επισχοπαλ Χηυρχη σζερταρτ〈σρενδϕβεν 〈λταλ〈νοσ.     

81 Ρϖσζ Ιµρε φορδτ〈σ〈βαν µεγϕελεντ: ⊃νεκεσκνψϖ ρεφορµ〈τυσ κερεσζτψνεκ σζ〈µ〈ρα. Α ϑυγοσζλ〈ϖ 
Κιρ〈λψσ〈γ[βελι] Ρεφορµ〈τυσ Κερεσζτψν Εγψη〈ζ κιαδ〈σα. [Σζαβαδκα] Σζυβοτιχα, 1939. 

82 ς. Φεκετε 1998/1999: 239�250. 
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περικ⌠παρενδ σζεριντ. Κϖετελτκ αζτ ισ ρεφορµ〈τοραινκ α ηαλαδοτταββ γψλεκεζετεκτ∀λ σ 
λελκσζεικτ∀λ, ηογψ α βιβλιαι κνψϖεκετ ϖγιγ ολϖασσ〈κ σ µαγψαρ〈ζζ〈κ. Εζ νεµ µινδενττ τρτντ 
γψ, ηανεµ σοκηελψτ χσυπ〈ν α ποσζτιλλ〈σ κτετεκβ∀λ ολϖαστ〈κ α µαγψαρ〈ζανδ⌠ καπιτυλυµοτ, ϖαγψ 
µαγψαρ Βιβλια ηϕ〈ν α λατιν (εσετλεγ γργ, ηβερ) τεξτυστ ργτνζϖε φορδτοττ〈κ α πρδικ〈λ⌠ 
σζκβ∀λ. Αζ √γρ. κσζλσϖελ εγψιδεϕ!λεγ Ερδλψβεν µ〈ρ σζοκ〈σ ϖολτ α  ρεγγελι σ εστελι 
κνψργσ ϖγν µγ εγψ�εγψ φεϕεζετετ φελολϖασ〈σα ϖαλαµελψικ βιβλιαι κνψϖβ∀λ.83 Α βιβλιαι 
τρτνετεκετ νεµ χσακ πρδικ〈λ〈σ, ϖαγψ βιβλιαι ηιστ⌠ρι〈κ 〈λταλ ισµερτεττκ µεγ. Α µαγψαρ νψελϖρε α 
µινδενναπι σ ννεπι σζερταρτ〈σον84 φελολϖασοττ φεϕεζετει 〈λταλ ισ ηατοττ α µαγψαρ Βιβλια. Αρρ⌠λ 
νεµ τυδυνκ, ηογψ κλν λεκτορ ισ λεττ ϖολνα α προτεστ〈νσ γψλεκεζετεκβεν, ακινεκ α ϕ⌠ φελολϖασ〈σ 
τισζτε λεττ ϖολνα. Α ηελψεσ µαγψαρ βεσζδρ∀λ, φελολϖασ〈σρ⌠λ νεµ γονδολκοδτακ, α πρδικ〈χι⌠ 
ελµονδ〈σ〈νακ α βεσζδτεχηνικαι σζεµποντϕαι ισ χσυπ〈ν ϕ⌠ϖαλ κσ∀ββ ϖετ∀δτεκ φλ.85 Αρρ⌠λ ισ 
µαραδτακ ΞςΙΙ. σζ〈ζαδι αδατοκ, ηογψ αζ ερδλψι γψλεκεζετεκβεν (σ µ〈συττ) νεκλ∀σζκεκ, αζαζ 
κοττα〈λλϖ〈νψοκ ϖολτακ. Α κ〈ντορ α νψοµτατοττ ϖαγψ κζιρατοσ γραδυ〈λτ ερρε ηελψεζτε, σ α κρττε 
〈λλ⌠ νεκεσεκκελ α σζερταρτ〈σον γψ νεκελτ. Μαροσϖ〈σ〈ρηελψτ α ϖ〈ρτεµπλοµ σζ〈µ〈ρα 1700�βαν 
κσζλτ νεκλ∀σζκ µα ισ µεγϖαν. ∆ε α ζσολτ〈ροκ φολψαµατοσ εληανγζ〈σ〈ρ⌠λ κεϖεσετ τυδυνκ, µερτ 
αζ λ∀ σζερταρτ〈σσαλ καπχσολατοσ τυδνιϖαλ⌠κατ σζ⌠ρϖ〈νψοσαν ϕεγψεζτκ φελ, σ α φορρ〈σοκ ιγεν ναγψ 
ρσζε µεγσεµµισλτ. Α ΞςΙΙ. σζ〈ζαδ ϖγν µ〈ρ εγσζ ζσολτ〈ρκνψϖετ µαγψαρ〈ζ⌠ πρδικ〈χι⌠σ 
κτετεκ ϖολτακ νψοµτατ〈σβαν ισ, αµελψεκ µγττ, σ εζεκ ηασζν〈λατ〈ϖαλ εγψιδεϕ!λεγ α ζσολτ〈ροκ 
ϖγιγµαγψαρ〈ζ〈σα ισ σζλεσεββ κρβεν φολψτ. Α ρεφορµ〈τορι φελφογ〈σβαν εζ ελκερληετετλεν, µερτ 
αζ ολϖασοττ ιγε α ηιρδετεττ ιγε 〈λταλ ϖ〈λικ λ∀ϖ. Α Ζσολτ〈ρκνψϖ αζονβαν νεµ χσακ ερρε σζολγ〈λτ, 
µερτ εγψεσ ϖερσεινεκ ϖαγψ φεϕεζετεινεκ ϖγιγµαγψαρ〈ζ〈σα νεµ µαγα α ζσολτ〈ρ (φολψαµατοσαν α 
τελϕεσ Ζσολτ〈ρκνψϖ) µεγσζ⌠λαλτατ〈σα, σεµ νεµ αζονοσ µαγ〈ϖαλ α ζσολτ〈ρ ελιµ〈δκοζ〈σ〈ϖαλ. Α 
ζσολτ〈ροκ σζερταρτ〈σι ηασζν〈λατ〈νακ κρτ α σζ⌠ρϖ〈νψοσ βεϕεγψζσεκβ∀λ λεηετ µγ κιεγσζτενι, 
ϖαγψ ελλεν∀ριζνι. Εζτ α κιν〈λκοζ⌠ φορρ〈σ α γραδυ〈λοκβαν νεµ χσακ α λεροττ ζσολτ〈ρσζϖεγεκρε, 
ιλλετϖε α ϖ〈λογατοττ ζσολτ〈ροκατ ταρταλµαζ⌠ Πσαλτεριυµρα, ϖαγψ α σζερταρτ〈σβα ιλλεσζτεττ εγψεσ 
ζσολτ〈ροκρα αλαπυλ. ςαννακ εγψεσ αντιφον〈κ ϖγρε ϕεγψζεττ ινχιπιτεκ ισ. Εζεκβ∀λ λ〈τσζικ, ηογψ α 
λεµ〈σολτακν〈λ ηελψενκντ σ αλκαλµανκντ τββ ζσολτ〈ρ ηανγζοττ ελ, κζττκ ισµερετλεν 
σζϖεγεκρε ισ ϖαν υταλ〈σ. Εζεκβ∀λ α ζσολτ〈ρκεζδετεκβ∀λ αρρα ισ λεηετ κϖετκεζτετνι, ηογψ α ηελψι 
γψλεκεζετνεκ ϖολτ µ〈σ ϖαγψ τββ σζερταρτ〈σι σεγδκνψϖε ισ, εζεκβεν ϖολτακ εγψκορ φελλεληετ∀κ α 
ρ〈νκ µαραδτ γψ!ϕτεµνψβ∀λ ηι〈νψζ⌠ ζσολτ〈ροκ. Αζ ινχιπιτεκ ηι〈νψταλαν σσζεγψ!ϕτσε σ εγψττεσ 
ελεµζσε κσ∀ββι φελαδατ. Μεγφελεληετεττ−ε α αζονβαν αζ νεκβεσζδ (ρεχιτ〈λ〈σ) 
κϖετελµνψεινεκ α ςΒ., σ εγψ〈λταλ〈ν γονδολτ�ε α βιβλιαφορδτ⌠κ κρε αζ νεκβεσζδρε, α 
σζερταρτ〈σι νεκκαρ κ〈ντ〈λ〈σ〈ρα? Τεκιντεττελ ϖολτ−ε α σζερταρτ〈σοσ µεγσζ⌠λαλτατ〈σρα? Αζ ελ∀δκ 
κζλ α τελϕεσ Ζσολτ〈ρκνψϖετ κζρεαδ⌠ Βενχδι Σζκελψ σ Ηελται Γ〈σπ〈ρ σζ〈µ〈ρα εϖιδενχια ϖολτ 

                                                           
83 Α ΞςΙΙΙ. σζ〈ζαδβαν ιστεντισζτελετ ελ∀ττ ∆εβρεχενβεν ισ ολϖαστακ βιβλιαι φεϕεζετεκετ, ερρ∀λ α ϖ〈ροσι 

ταν〈χσ ρενδελκεζεττ; ϖ. Φεκετε 1996/1997β: 319�324.  
84  Κιµονδϕα εζτ, µιντ µ〈ρ λ∀ γψακορλατοτ αζ γψνεϖεζεττ Γελεϕι Κ〈νονοκ (1649) ΞΛςΙΙΙ. σ α 

Σζατµ〈ρ−νµει ζσινατ (1646) ςΙΙ. ϖγζσε.  
85 Α ϖ〈ροσι ταν〈χσ ρενδελκεζσε σζεριντ γψ λ〈τσζικ, ηογψ αζ ολϖασ〈σ ηελψενκντ α κ〈ντορ τισζτσγε ϖολτ. 

Ερρε ∆εβρεχενβεν α κολλγιυµι ιφϕσ〈γ κπϖισελ∀ι ισ σζ⌠βαϕττεκ, α κ〈ντορτ ελφογλαλτσ〈γα αλκαλµ〈ϖαλ 
ρενδσζερεσεν ∀κ ηελψεττεστεττκ, ϖ. Φεκετε 1996/1997β: 319σκκ.  
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α ζσολτ〈ροκ σζερταρτ〈σβα ιλλεσζτσε, αϖαγψ α σζερταρτ〈σοσ ζσολτ〈ροζ〈σ µαγψαρυλ. Εγψικ∀ϕκ σεµ σζ⌠λ 
ρ⌠λα, δε φορµαιλαγ ισ µεγεγψεζικ α σζοκϖ〈νψοσ λατιν Πσαλτεριυµµαλ α ζσολτ〈ροκ σζϖεγνεκ 
ελρενδεζσε, αζζαλ α προτεστ〈νσοκρα ϕελλεµζ∀ κλνβσγγελ, ηογψ α µεδιατιο ελ∀ττ νεµ ταλ〈λυνκ 
χσιλλαγοτ, ϖαλαµιντ α ϖερσεκρε οσζτ〈σ ισ ερρε τεκιντεττελ αλακυλ ν〈λυκ. Ηελταιν〈λ πλδ〈υλ: 

Ωραµ , νψι!δ µεγ αζ ν αιακιµατ: 
Εσ αζ ν ⇓〈ιαµ µεγ ηιρδετι α τε διχηιρετεδετ. 
Μερτ νεµ γψονψορκοδελ αζ 〈λδοζαδβαν: µερτ α⇓τ αδν〈µ:  
Αζ γο〈λδοζατοδ !εµ κυ〈νοδ. 
Εζζεχ αζ Ι!τεννεχ 〈λδοζατι: Τοροδελµεσ λλεχ: 
Α µεγ κε!!ερεδετ σ µεγ νψοµοραδοτ ⇓υετ, Ωρ Ιστεν, µεγ νεµ ϖτ〈λοδ: 
Α τε ικεδυεδβολ ι⌠λ τγψ Σιονναλ: 
Εππιτσ µεγ Ιερυ!αλεµνεχ κοφαλαιτ. 

Αζ 51. Ζσολτ〈ρ ε σοκσζορ ισµτελτ σοραι µυτατϕ〈κ, ηογψ Ηελταιν〈λ ηελψενκντ χσακ α ναγψβετ!σ 
κεζδσ, ηελψενκντ χσακ α κεττ∀σποντ, ηελψενκντ µινδκεττ∀, σ νηολ χσακ ϖεσσζ∀ µυτατϕα α 
µεδιατιο υτ〈ν α µ〈σοδικ φλσορ κεζδεττ.86 Αζ εγψκορι ζσολτ〈ροζ〈σ α ηανγοσαν κινεκελτ σζ⌠ρα 
πλτ. Αζ⌠τα αζ λ∀βεσζδ (νεµ χσακ ρετορικαιλαγ κιµ!ϖελτ µιϖολτ〈βαν) η〈ττρβε σζορυλτ, α 
µεγφογαλµαζ〈σ σ ελµονδ〈σ, ρ〈σ σ φελολϖασ〈σ τελϕεσεν ελκλνλτ ϖαγψ ϖγλεγ ελϖ〈λτ εγψµ〈στ⌠λ. 
Α ΞΞ. ϖγν αζ 〈λταλ〈νοσ σ αλκαλµαζοττ νψελϖσζετ 〈λταλ ινσπιρ〈λτ φορδτ〈σελµλετνεκ φελ κελλεττ 
φιγψελνιε αρρα, ηογψ αζ ϕ βιβλιαφορδτ〈σοκ ντυδατλανυλ α νµα ολϖασ〈σρα γονδολϖα 
σζϖεγεζ∀δνεκ µεγ. Αϕ〈νλοττ〈κ, ηογψ µικορ α σζακεµβερεκ α µαι κζνψελϖηεζ κζελτ∀ ϖγλεγεσ 
µεγσζϖεγεζστ κσζτικ, πρ⌠β〈κκαλ ελλεν∀ριζζκ, ηογψ α φορδτ〈σ ηανγοσαν µονδηατ⌠, 
φελολϖασηατ⌠−ε.87 Μ〈ρ α λιτυργι〈βαν σεµ τερµσζετεσ αζ λ∀σζ⌠, α ηανγοσαν φελολϖασοττ βιβλιαι 
τρτνετεκ σ εϖανγλιυµοκ ϕ⌠λ µεγρτηετ∀ κιεϕτσε.88 Μινδεζ α ςΒ. φορδτ⌠ι σ α κϖετκεζ∀ 
νη〈νψ νεµζεδκ σζ〈µ〈ρα  µγ ελµλετιλεγ σ γψακορλατιλαγ νεµ ϖολτ γονδ. Τυδατοστ〈σ〈ρα σ 
ελϖι τισζτ〈ζ〈σ〈ρα νεµ ϖολτ φελττλενλ σζκσγ. Α κζνψελϖι κιεϕτσ νορµ〈ϕ〈νακ ηι〈νψα σεµ οκοζοττ 
µεγολδηατατλαν νεηζσγετ. Α ςΒ. µαιτ⌠λ ϕελεντ∀σεν ελτρ∀ φελφογ〈σα µυτατκοζικ αββαν ισ, ηογψ α 
Ζσολτ〈ροκ κνψϖβεν φελτ!ν∀εν µεγσοκασοδνακ α κεττ∀σποντοκ. Εζτ ρτελµεζηετϕκ α λατιν�γργ 

                                                           
86 Αζ ιροδαλοµτυδοµ〈νψ λ〈τϖ〈νψοσ σ γψαντλαν φλρερτσνεκ ϕ⌠ πλδ〈ϕα α Μαγψαρ ζσολτ〈ρ. ς〈λογαττα 

σ σζερκεσζτεττε Αλεξα Κ〈ρολψ. Κορτ〈ρσ Κιαδ⌠, [Βπ.] 1994. Βενχδι Σζκελψτ∀λ µοδερνιζ〈λτ ιντερ−
πυνκχι⌠ϖαλ κζλι α 70. σ α 98. ζσολτ〈ρτ. Αζ ρτελµετλεν κεττ∀σποντοκατ ποντοσϖεσσζ∀ρε χσερλι.  Αζ 
Υτ⌠σζ⌠ σζερκεσζτ∀ι µεγϕεγψζσε: �µεγκσρελτνκ νµι ρενδετ τεννι αζ ρ〈σϕελεκ ελµονδηατατλαν 
ζ!ρζαϖαρ〈βαν� (777). Αζ ιντερπυνκχι⌠νακ κπζελτ κεττ∀σποντ αζονβαν µ〈σ φυνκχι⌠τ κπϖισελ, αζ 
νεκβεσζδβεν ελιµ〈δκοζοττ ζσολτ〈ροκ µονδατφελεζστ σζολγ〈λϕα, αµελψηεζ α τ⌠νυσνακ µεγφελελ∀ 
δαλλαµφορµυλα  ϕ〈ρυλ α ζ〈ρ⌠ σζ⌠ταγοκον. Αζ ⌠ϖατλανσ〈γ µελλεττ εννεκ α φυνκχι⌠ϖ〈λτ〈σνακ, α λ〈τσζ⌠λαγ 
µινδσσζε ιρ〈σϕελχσερνεκ ϖλτ σζερκεσζτ∀ι µεγολδ〈σνακ α η〈ττερβεν αζ ισ µεγηζ⌠δικ, ηογψ µαι 
ρεφλεξνκ σζεριντ αζ ολϖασ〈σ σζεµµελ σ ηανγταλανυλ ϖγζεττ µ!ϖελετ. 

87 Νιδα 1961: πασσιµ, Νιδα 1969: πασσιµ.  
88  Α ΙΙ. ςατικ〈νι Ζσινατ υτ〈νι ηελψζετβεν ��α λιτυργια εγψσζερ!ββ λεττ, σ µιϖελ ανψανψελϖεν ϖγεζτκ, 

λεγαλ〈ββισ ελϖιλεγ ρτηετ∀ϖ ϖ〈λτ µινδενκι σζ〈µ〈ρα. Α 25 ϖεσ ταπασζταλατ αζονβαν αζτ µυτατϕα, ηογψ 
α λιτυργια µεγρτσνεκ � τοϖ〈ββρα ισ ϖαννακ βιζονψοσ νεηζσγει. Νεµ κννψ! αζ ∀σι λιτυργικυσ 
σζϖεγεκετ ελσ∀ ηαλλ〈σρα µεγρτενι.� Κισ µισεκνψϖ. Α Μαγψαρ Κατολικυσ Πσπκι Καρ 
µεγβζ〈σ〈β⌠λ κιαδϕα α Σζεντ Ιστϖ〈ν Τ〈ρσυλατ. Βπ. 1994. 5. 
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ιντερπυνχτιο ηατ〈σ〈νακ, σ εββεν ισ ϖαν ιγαζσ〈γ. Μ〈σφελ∀λ εζ εγψρτελµ!εν α λιτυργικυσ 
ελιµ〈δκοζ〈σηοζ καπχσολϕα εζτ α ζσολτ〈ρσζϖεγεκρε σζλτβεν ϕελλεµζ∀ µεγολδ〈στ. Α ςυλγατα σ 
Τρεµελλιυσ ζσολτ〈ρσζϖεγβεν ισ ταλ〈ληατ⌠ τερµσζετεσεν σζ〈µοσ ηελψεν κεττ∀σποντ, γψακραν τββ 
ισ εγψ ϖερσβεν. Α κεττ∀σποντ αζ ιδζετ βεϖεζετσρε, α φιγψελεµ φεληϖ〈σ〈ρα, ταγολ〈σρα ισ αλκαλµασ. 
Α λιτυργικυσ κιαδϖ〈νψοκ ζσολτ〈ρ−σζϖεγειβεν εγψρτελµ! α ηελψζετ α χσιλλαγ µιαττ, αµελψ α 
µεδιατιο ηελψτ µυτατϕα. Α ςυλγατα εγψβ κιαδ〈σαιβαν σινχσ µ〈σ ελτρσ, µιντ α ϖερσεκ σζοκ〈σοσ 
σζ〈µοζ〈σα. Τρεµελλιυσ φορδτ〈σα νεµ λιτυργικυσ σεγδκνψϖ, σ αζ ρ〈σϕελεκετ σεµ ιλψεν ινδτκκαλ 
ηασζν〈λϕα. Αζ ρ〈σϕελεκ γψακορισ〈γα σ εληελψεζσε µιαττ αζονβαν σζεµλλτετ∀ σζϖεγνεκ εζ α 
ϕελλεµζ∀ϕε, αµελψ 〈λλανδ⌠αν πλδακντ σζολγ〈λτ σ α πρδικ〈τοροκ, βιβλαφορδτ⌠κ σ λιτυργυσοκ κεζε 
γψβεν ϖολτ. Εµε ϖον〈σαινακ βεµυτατ〈σ〈ρα ελεγενδ∀ νη〈νψ ϖερσετ ιδζννκ α 71. ζσολτ〈ρβ⌠λ 
(6�13; α σζεµλλετεσσγ ρδεκβεν α σζϖεγετ σοροκρα τρδελϖε ιδζεµ): 

Τιβι ιννιτορ ινδε αβ υτερο, α ϖισχεριβυσ µατρισ µεαε ιν αβριπυιστι µε :  
ιν τε εστ λαυσ µεα ϕυγιτερ. 
Τανθυαµ οστεντυµ φυι µυλτισ : αδεο εσ µιηι ρεχεπτυσ ροβυστυσ. 
Ιµπλεατυρ οσ µευµ λαυδε τυα , τοτο διε γλορια τυα. 
Νε αβϕιχιασ µε τεµπορε σενεχτυτισ : θυυµ δεφιχιτ ϖιρτυσ µεα, νε δερελινθυασ µε : 
Θυια λοθυυντυρ ινιµιχι µει δε µε, & οβσερϖαντεσ ανιµαµ µεαµ χονσυλταντ σιµυλ : 
∆ιχενδο , ∆ευσ δερελιθυιτ ευµ, περσεθυιµινι & πρεηενδιτε ευµ :  
υια νεµο εστ θυι εριπιατ. ∆ευσ , νε λονγε αβεστο α µα ;  
∆ευσ µι , αδ αυξιλιυµ µευµ φεστινα. 
Πυδεφιαντ, δεφιχιαντ αδϖερσαντεσ ανιµαε µεαε :  
οπεραντυρ οππροβρο & ιγνοµινια θυαερεντεσ µαλυµ µευµ.     

Α ηβερ σζϖεγετ, ρσζβεν α γονδολατριτµυστ (παραλλελισµυσ µεµβρορυµ) σ α ϖερσ κζεπτ 
ϕελζ∀ αχχεντυστ κϖετ∀ σζοροσ φορδτ〈σ ακαρατλανυλ ισ ρζκελτετι α ϖερσ φελεζστ, ϖαλαµιντ ηασζ−
ν〈λϕα α κλνφλε ρ〈σϕελεκετ α ταγολ〈σρα, κζττκ α µι µεγσζοκ〈συνκν〈λ ϕ⌠ϖαλ γψακραββαν α 
κεττ∀σποντοτ. Α προτεστ〈νσ γραδυ〈λοκβαν αζονβαν χσιλλαγοτ σεηολ νεµ ταλ〈λυνκ. Σζοκ〈σ, δε νεµ 
κιϖτελ νλκλ µινδενττ, ηογψ α ϖερσ µ〈σοδικ φελτ  ναγψβετ!ϖελ κεζδικ. Ακαδνακ ολψαν 
γραδυ〈λοκ, αµελψεκβεν α ϖερσκεζδετ, α φλϖερσ κεζδετε ισ, µ〈σ σζιν!, 〈λταλ〈βαν ϖρσ βετ!σ (γψ 
ϖαν α Σπγρ.−βαν). Α ςΒ. Ζσολτ〈ρκνψϖβεν σοκ ηελψεν µεγταλ〈λϕυκ αζοκατ αζ ισµρϖεκετ, 
αµελψεκ αρρα µυτατνακ, ηογψ α φορδτ⌠κ σζ〈µ〈ρα α ζσολτ〈ροκ νεκβεσζδβεν ελιµ〈δκοζ〈σα 
τερµσζετεσεν φογαδοττ σ γψακορολτ αδοττσ〈γ ϖολτ, αζαζ νεµ χσυπ〈ν µαγ〈νοσ σ νµα ολϖασ〈σρα, 
νεµ ισ χσακ ηανγοσ φελολϖασ〈σ〈ρα σζ〈ντ〈κ φορδτ〈συκατ. Μαγα α λιτυργικυσ νεκβεσζδ νεµ κϖ〈νϕα 
µεγ α στρ⌠φικυσ ϖερσεκκελ καπχσολατοσ κτττσγεκετ. Αζ σεµ, αµι αζ αντικ πρ⌠ζ〈βαν σζοκ〈σοσ, 
ηογψ βιζονψοσ νυµερυσα, λεϕτσε, ϖερσλ〈βακ σζεριντ µεγφορµ〈λ〈σα λεγψεν α µονδατζ〈ρ〈σνακ ϖαγψ 
µονδατφελεζσνεκ. Τερµσζετεσεν ϖαννακ σζαβ〈λψοκ, αµελψεκ σζεριντ α φλζ〈ρλατ σ α τελϕεσ ζ〈ρλατ 
λατιν σζϖεγε ηανγσλψ σζεριντ ταγολανδ⌠. Εζεκνεκ α µαγψαρ νψελϖρε αλκαλµαζ〈σα νεµ λεηετετλεν, 
δε νεµ  τρτνηετ µερεϖεν, βιζονψοσ 〈τρτελµεζσ νλκλ. Φ∀κντ αζρτ νεµ, µερτ α µαγψαρ 
νψελϖβεν νινχσενεκ σζ⌠ϖγεν ηανγσλψοζοττ σζαϖακ, σ αζ τ ϖαγψ ηατσζ⌠ταγοσ σζαϖακ σεµ ριτκ〈κ 
α ϖερσ ϖγν. Α φλζ〈ρλατοκ σ ζ〈ρλατοκ λατιν σζαβ〈λψ σζεριντ ρτελµεζσε τεη〈τ γπιεσεν λεηετετλεν. 
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Εζτ αζονβαν α κ〈ντοροκ σ νεκεσ δι〈κοκ α γψακορλατβαν σζρεϖτλενλ 〈τηιδαλτ〈κ. Νµι ηοζζ〈−
ρτσσελ σ γψακορλατταλ β〈ρµελψικ βιβλιαφορδτ〈σβ⌠λ ισ λεηετ α ζσολτ〈ροκατ ρεχιτ〈λνι, χσυπ〈ν ϕελλνι 
κελλ α µεγφελελ∀ ηελψεκετ α ϖερσβεν, ηογψ α κζσσγι (νεκκαρι) µεγσζ⌠λαλτατ〈σβαν εγψσζερρε 
κεζδηεσσκ σ ζ〈ρηασσ〈κ α φλσοροκατ σ σοροκατ. Εζρτ κελλεττ Κεσερ!ι ∆αϕκα ϑ〈νοσνακ �ϖερσεκρε 
σζακγατϖα� λειρατνι α Ζσολτ〈ρκνψϖετ, αµιντ εζτ α Γελεϕι Κατονα µλτατ⌠ µονδαταιβ⌠λ φντεββ 
λ〈ττυκ.  

Ι. 3. 1. 1. Α ϖερσφελεζσ (α µεδιατιο) ϕελλσε αζ √ρεγ γραδυ〈λβαν 

Αζ √γρ. κεττ∀σποντ υτ〈ν χσακ ηελψενκντ νεµ κεζδι ναγψβετ!ϖελ α µ〈σοδικ φλϖερσετ.  

Αζ ςρ µεγη ιτιλι αζ νπεκετ : 
ιτιλλψ µεγη ςραµ ενγεµετ αζ ν ιγα!!〈γοµ σ 〈ρτατλαν!〈γοµ σζεριντ (7,8).  

∆ε αζ Ι!τεντολ !ζακαδτακ νεµ ιλλψενεκ: 
ηανεµ ολλψανοκ µιντ αζ πολψϖα κι αζ !ζλτολ ιδε!τοϖα η〈νψαττατικ. � Εζεκετ α κισβετ!σ 

φλσορκεζδετεκετ Γελεϕι Κατονα αζ ερρατα φελσορολ〈σακορ ρσζβεν ϕαϖτϕα. ςαννακ ολψαν ηελψεκ ισ, 
αηολ νψοµδαηιβα, ϖαγψ ϖαλαµιλψεν µ〈σ οκ κϖετκεζτβεν (πλδ〈υλ α σζεδσηεζ α νψοµδ〈σζ νεµ 
ταλ〈λτ ελγ κεττ∀σποντοτ) α µεδιατιο ϕελε νεµ κεττ∀σποντ, ηανεµ µ〈σ ρ〈σϕελ: ϖεσσζ∀, ποντ, 
ποντοσϖεσσζ∀: 

Αζ ο τορκοκ ολλψαν µινδ αζ µεγη νψιλτ κοπορ!⌠, 
Εσ αζ ο νψελϖεκκελ 〈λνοκ!〈γοτ σζ⌠λνακ, σ�αζ ο αϕακοκ αλατ 〈!πισ κιγψ⌠ µργε ϖαγψον. (14,3 

υτ〈νι σζ〈µοζατλαν ϖερσ, λ〈σδ αλ〈ββ αζ ιλλετ∀ ζσολτ〈ρν〈λ). � Λεηετ κρδ∀ϕελ α κρδ∀µονδατοκ 
ϖγνεκ ϕελλσε, ιλψενκορ νεµ κϖετκεζικ υτ〈να µγ µ〈σικ ρ〈σϕελ (κεττ∀σποντ), µιντ πλδ〈υλ α 
24. ζσολτ〈ρβαν: 

Κιχσοδα µγψεν φελ αζ ςρνακ ηεγψρε? 
Εσ κιχσοδα 〈λλ µεγη αζ ο !ζεντ!#γνεκ ηελψεν? (24,3) 
Κιχσοδα εζ αζ διχσο!#γνεκ Κιρ〈λψα? 
Αζ !ερεγεκνεκ Ι!τενε, ο α διχσο!#γνεκ Κιρ〈λλψα (24,10). � ςαννακ ολψαν ζσολτ〈ρϖερσεκ, 

αµελψεκβεν νεµ κεττ∀σποντ, ηανεµ ποντοσϖεσσζ∀ φελεζι α µονδατοτ, αζαζ ϕελλι α µεδιατιο 
ηελψτ.89 Πλδ〈υλ: 

Μερτ αζ κικ µεγ 〈λδαττατνακ ο τολε, εζ φολδετ βιρϕ〈κ; 
Εσ αζ κικ µεγ 〈τκοζτατνακ ο τολλε, κι γψοµλ〈λτατνακ (37,22). 
Τεγεδετ, ⌠η ςρ Ι!τεν, ναγψ τσενδεσσ#γγελ ϖ〈ρ αζ διτσερετ Σιϕονβαν; 
Εσ τενκεδ τελλψε!ιττετικ µεγ αζ φογαδ〈σ. 
Οττ µγψεν τε ηοζζ〈δ µινδεν εµβερ;  
Κι µεγ ηαλγατοδ αζ κνψργστ (65,1�2). 
Οη Ι!ραελνεκ π〈!ζτορα, ηαλγασ µεγ µινκετ,  
κι ϖεζρλεδ αζ Ιο!επηετ, µιντ αζ ϕυηοκατ; 

                                                           
89 Εζτ ταλ〈λϕυκ µγ α κϖετκεζ∀ ζσολτ〈ροκβαν: 35,1; 65,3�4; 66,7�9; 68,4�7; 69,30�32. 34�35; 70,4; 

71,2�5; 73,12; 77,13. 15�20; 78,29�30. 32�35; 89,19.37; 116,3  � τεη〈τ νηολ νεµ χσυπ〈ν 
σζ⌠ρϖ〈νψοσαν ϖαγψ α ϖερσεκ τββσγβεν, ηανεµ σοροζατοσαν ισ. 



Φεκετε Χσαβα: Πσαλτεριυµ γραδυαλισ   ��60

Κι λ!ζ αζ Χηρυβινοκον, ϕελεντ!δ µεγ µαγαδατ (80,1). � Μεγτρτνικ αζ ισ νη〈νψσζορ, ηογψ 
ποντ ελ∀ζι µεγ α µεδιατιοτ. Εζ α λεγριτκ〈ββ. Εζ λεηετ ϕαϖτατλαν σαϕτ⌠ηιβα. Α σζεδ∀ ελϖτεττε αζ 
ρ〈σϕελετ, ϖαγψ λετρτ α νψοµτατ〈σ σορ〈ν α βετ! φελσ∀ ρσζε. Πλδ〈υλ: 

Αζ φολδ ρενγ ϖαλα, αζ εγεκ�ισ τ!επεγνεκ ϖαλα, αζ Ι!τεν ϕελεν ϖαλ⌠ ϖ⌠λτα µιαττ. 
Αζονκππεν αζ Σιναι ηεγψ�ισ αζ Ι!ραελ Ι!τεννεκ ελοττε (68,8). � Ολψαν ηελψρε ισ τββσζρ 

βυκκανυνκ, αηολ ϖεσσζ∀ ϖαν α µεδιατιο ηελψν. Εννεκ σζιντν λεηετ ηιβ〈σ νψοµδαβετ!, ϖαγψ 
ϕαϖτατλανυλ µαραδτ ηιβα αζ οκα. Ηα αζονβαν α σοροζατοσαν ισµτλ∀δ∀ ποντοσϖεσσζ∀τ ισ 
σζ〈µβαϖεσσζκ, ακκορ νεµ λεηετετλεν, ηογψ α κζιρατοσ φορρ〈σοκ εγψ χσοπορτϕ〈βαν σζιντν ϖολτ 
ιλψεν ϕελλσ. Πλδα: 

Τε Ι!τεν τ!υδ〈κατ τ!ελεκε!ζελ τ!υδα δολγοκατ , 
Αζ νπεκνεκ µεγ ϕελεντεττεδ αζ τε ηαταλµα!!〈γοδατ (77,14). � Νινχσ τεη〈τ µινδενκορ κεττ∀σποντ 

α µεδιατιο ηελψν αζ √γρ.−βαν. Λ〈τηατϕυκ αζ ιδζεττ πλδ〈κβαν αζτ ισ, ηογψ κζβεν α µονδατοκον 
βελλ τββ ηελψεν µγ ϖεσσζ∀, ποντοσϖεσσζ∀, ϖαγψ κεττ∀σποντ ισ λεηετ, δε ιγεν κεϖσ κιϖτελλελ α 
ναγψβετ!σ κεζδετ µιαττ α µεδιατιο ηελψε, ιλλετϖε α µ〈σοδικ φλϖερσ κεζδετε νεµ κτσγεσ. Α 
ϖερσεκ σζ〈µοζ〈σα, µιντ α λιτυργικυσ κιαδ〈σοκβαν 〈λταλ〈βαν, σζκσγτελεν, ελµαραδ. Α ζσολτ〈ροκ 
τελϕεσ σζϖεγε εληανγζοττ, λεγφελϕεββ ηοσσζ ζσολτ〈ροκατ ταγολτακ α ζσολοζσµ〈ζ〈σ σζοκοττ µ⌠δϕ〈ν, 
αµελψετ µ〈ρ Σζεντ Βενεδεκ Ρεγυλ〈ϕα ργζτεττ. ςαν�ε µινδεννεκ νψοµα α ςΒ. ζσολτ〈ρ−
σζϖεγειβεν?  

Ι. 1. 3. 2. Α µεδιατιο ηελψε α ςιζσολψι Βιβλι〈βαν 
Μονδηατϕυκ, ηογψ νεµ λιτυργικυσ κνψϖ α σζερταρτ〈σοσ νεκλσ σζεµποντϕ〈β⌠λ α βιβλιαφορδτ〈σ. 

Α ΞΙΞ�ΞΞ. σζ〈ζαδι προτεστ〈νσ γψακορλατ σ σζεµλλετ σζεµποντϕ〈β⌠λ εζ µαγ〈τ⌠λ ρτετ∀δ∀ δολογ. 
Νεµ ϖολτ υγψανεζ α ρεφορµ〈χι⌠ σζ〈ζαδ〈βαν α πρδικ〈τοροκ (λιτυργυσοκ) ϖλεκεδσε. Α ςΒ. 
Ζσολτ〈ρκνψϖνεκ σζϖεγε αρρ⌠λ τανσκοδικ, ηογψ α φορδτ⌠κρ σζ〈µ〈ρα α λιτυργικυσ ηασζν〈λατ, 
τεη〈τ α ρεχιτ〈λ〈σ, κ〈ντ〈λ〈σ εϖιδενχια ϖολτ. Νεµ ισ κελλεττ κλνσ µ⌠δον τρεκεδνικ ερρε, α 
σζϖεγ ταγολ〈σ〈τ  µαγ〈τ⌠λ ρτετ∀δ∀εν µεγϖαλ⌠στοττ〈κ. Ιγαζ, Κ〈ρολψι Γ〈σπ〈ρ ελ∀σζαϖ〈βαν, ιλλετϖε α 
µαγψαρ〈ζ⌠ σζλϕεγψζετεκβεν ερρε σεµµι υταλ〈σ νινχσ. Φντεββ ϖολτ σζ⌠ αρρ⌠λ, ηογψ νινχσ 
Ηελταιν〈λ ϖαγψ Σζκελψ Ιστϖ〈νν〈λ σινχσ. Μγισ, α ςΒ.−βαν α ϖερσεκ φελεζσε µγ αννακ ισ 
φλτ!νηετ, ακι νεµ λιτυργικυσ σζεµποντοκατ φοντολγατϖα λαποζζα 〈τ α Ζσολτ〈ρκνψϖετ. Α ςΒ. 
Ζσολτ〈ρκνψϖνεκ λεγελσ∀ ϖερσε γψ ταγολ⌠δικ: 

Βοδογ εµβερ αζ α κι αζ ηιτετλενεχ ταν〈χζ〈ν νεµ ι〈ρ: 
σ αζ βνο!οκνεχ ϖτ〈ν νεµ 〈λλ, αζ χζφολ⌠κναχ ⇓#κοκβεν νεµ λ (1,1). � ∆ε ολψαν ϖερσεκετ ισ 

ταλ〈λυνκ, ηολ ριτκ〈ββαν, ηολ εγψµ〈στ κϖετ∀εν (εγψεσ ζσολτ〈ροκβαν φελτ!ν∀εν γψακραν), 
αµελψεκβεν α µεδιατιο ηελψε ελτϖεσζτηετετλεν. Πλδ〈υλ: 

∆ε λγψεν τυδτοτοκρα ηογψ µαγ〈ναχ ϖ〈λα⇓τοττ αζ ΩΡ ενγεµετ,  
κινεχ κεδυεσ ϖαγψοχ: 
Αζ ΩΡ µεγ ηαλγατ ενγεµετ µικορ κονψοργοχ ο νκι (4,3). 
Αζ Ωρναχ παρανχζολατι ιγαζαχ, µεγ ϖιδαµιττψαχ αζ ⇓ιυετ: 
Αζ ΩΡ παρανχζολαττψα τι⇓τα, µεγ ϖιλ〈γο!ιττψα αζ ⇓οµοκετ (19,9). � Σζ〈µοσ αλκαλοµµαλ νινχσ 

κεττ∀σποντ α ϖερσεκβεν, τββσγβεν α ϖερσφελεζσ υτ〈ν ναγψβετ!σ κεζδετ σινχσ, α ϖερσ κζεπν 
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αζονβαν µεγλεπ∀εν κεϖσ ηελψεν νινχσ ρ〈σϕελ, σ µγ ολψανκορ ισ γψανακοδηατυνκ αρρα, ηογψ 
νεµ χσακ λετρτ−ε, ϖαγψ α σζϖεγ σσζεσζορτ〈σα κϖετκεζτβεν κιηυλλοττ νψοµτατ〈σκορ. 
Τερµσζετεσεν α λεγγψακοριββ, ηογψ α µονδατφελεζστ, αµελψ α ϖερσφελεζσσελ εγψ, ϖεσσζ∀ ϕελλι. 
Ιλψεν ηελψεκεν α ναγψβετ!σ φολψτατ〈σ βιζοννψαλ νεµ ηελψεσρ〈σι σζκσγβ∀λ ερεδ. Πλδ〈υλ: 

Κελψ φελ Ιστεν, σ φοργα!δ αζ τε ιγψεδετ, 
Εµλεκεζζλ µεγ αζ τε γψαλ〈ζατοδρ⌠λ,  
µελλψελ τγεδετ µινδεν ναπ ιλλετ αζ βολονδ (74,22). � Ηα αζυτ〈ν α κεττ∀σποντοτ κϖετι 

ναγψβετ!ϖελ α µονδατ µ〈σοδικ φελε, ιλλετϖε ηα ϕ µονδατ κεζδ∀δικ, σ νεµ εγψσζερ!εν ποντ 
λ〈τηατ⌠ α µεγελ∀ζ∀ µονδατ ϖγν ηανεµ κεττ∀σποντ, α ναγψβετ! φελτ!ν∀, σζοκ〈σαινκ σζεριντ 
σζκσγτελεν ϖαγψ ηελψτελεν. Ιλψεν πλδ〈υλ: 

Μυτα!δ µεγ νκεµ Ωραµ αζ τε ϖταδατ: 
Ι〈ροχ αζ τε ιγα!!〈γοδβαν:  
ερο!!ιτσ µεγ αζ ν λελκεµετ αζ τε νευεδνεχ φλελµρε (86,11). � Εββεν α πλδ〈βαν εγψ µ〈σοδικ 

κεττ∀σποντοτ ισ ταλ〈λυνκ, δε εννεκ νινχσ ολψαν ηελψζετε, µιντ αζ ελ∀ζ∀ κεττ∀σποντνακ, αµελψ α 
ζσολτ〈ρϖερσετ φελεζι, σ υτ〈να α ναγψβετ!σ φλµονδατ µ〈ρ α µεδιατιο υτ〈νι βεφεϕεζ∀ φλϖερσετ 
ινδτϕα.90 Εγψ ζβεν φλρερτηετ∀ (κτσγτελενλ σαϕτ⌠ηιβα) α ζσολτ〈ρ κζεπν α ϖερσφελεζστ ϕελζ∀ 
κρδ∀ϕελ: 

Ωρρ〈 του αζτ αζ ο η〈ζ〈ν? 
σ µινδεν ιο⇓〈γ〈ν φειεδελµ (105,21). � Ιττ µινδεν βιζοννψαλ α κεττ∀ποντ ηελψρε κερλτ 

τϖεσεν α κρδ∀ϕελ, µερτ α µεγελ∀ζ∀ ϖερσεκβεν κζϖετλενλ ισ (3�5.7.9.14�19), µαϕδ υτ〈να (22�
24. 28. 37. 39�40.43.) µινδενττ κεττ∀σποντ ϖαν. Α τββι ϖερσεκβεν ϖεσσζ∀. Εγψ ϖερσετ κιϖϖε: 

Ελ φορδιτ〈 αζοκναχ ⇓ιυεκετ, ηογψ µεγ γψλολνχ αζ ο νπτ. 
σ 〈λνοκλ χζελεκεδνεχ αζ ο ⇓⌠λγ〈ιυαλ (105,25). � Ε ϖερσβεν ϖαγψ α ποντ ηιβ〈σαν 〈λλ α 

κεττ∀σποντ ηελψν, ϖαγψ α ποντ υτ〈ν αζ σ κτ∀σζ⌠ϖαλ κεζδ∀δ∀ µονδατ ναγψβετ!σ ϖολνα (λεηετνε). 
Ινκ〈ββ αζ ηιηετ∀, ηογψ ϖαγψ α σρλτ νψοµδαβετ! (αµελψνεκ φελσ∀ ρσζε λεκοποττ), ϖαγψ ϕαϖτατλαν 
σαϕτ⌠ηιβα α ποντ µαγψαρ〈ζατα. ςαν ολψαν ηελψ ισ, αηολ εγψ ϖερσετ κτ µονδατρα βοντ α σζερκεσζτ∀ 
σ φορδτ⌠; ιττ τεη〈τ α µονδατ µ〈σοδικ φελε, αµελψ σ κτ∀σζ⌠ϖαλ κεζδ∀δικ, λεηετνε εγψαζον 
µονδατ φολψτατ〈σα: 

ΩΡαµ αζ Εεγιγλεν ϖαγψον αζ τε ιργαλµα!!〈γοδ. 
Εσ αζ τε ιγαζ µονδ〈!οδ αζ φεληοκιγ (36,5). 
Εννεχ οκ〈ρτ νεµ  φλνχ ηα αζ φολδ µεγ ινδλναισ. 
Εσ ηα ανναχ η〈βοργ〈!α µιαττ αζ ηεγψεχ λε οµολνακισ (46,3). � Α ναγψβετ!σ φλϖερσ−κεζδετεκ ελ 

νεµ ηανψαγοληατ⌠, 〈µδε κϖετκεζετλεν αλκαλµαζ〈σα σ σζ⌠ρϖ〈νψοσ ελοσζλ〈σα µυτατϕα, ηογψ α 
φορδτ⌠κνακ νεµ ϖολτ ελσ∀ ρενδ! τρεκϖσε αζ ιλψεν κεζδ∀βετ!ϖελ ισ ϕελζεττ ταγολ〈σ, δε 

                                                           
90 Ναγψβετ!ϖελ κεζδ∀δικ µγ α µ〈σοδικ φλϖερσ α κϖετκεζ∀ ζσολτ〈ροκβαν: 4,6; 6,3; 7,8; 10,14; 14,1; 

20,5; 30,7; 32,6; 36,7; 40,16; 42,5, 44,7�8. 11�12. 15. 19. 22�23; 45,4.7.13.17; 46,2�3; 50,16; 
51,1.14.19; 53,1.5�6; 55,9.12.19.21�22; 56,4.8; 57,3.5; 58,1.9; 59,10.17; 60,3.6.8; 61,2; 62,1; 63,1; 
64,1; 69,4.6.13.16�ΞςΙΙ.29; 74,19.22; 77,1.10.14−18; 78,19; 85,1; 86,11; 89,20.26; 93,1; 94,16.18; 
96,1.13; 99,1; 102,2; 104,1.16.24.33.35; 111,3.10; 112,9; 116,11; 118,10�11.13. 16. 18. 26. 28; 
119,69�70. 81. 114. 143. 154. 156.164. 170; 123,2; 135,1126, 16�21.23�26; 137,7�8; 138,1; 140,6; 
142,1; 143,10.12; 144,9.15; 146,2; 147,5.9.12; 148,2�3.14. 
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αλκαλµανκντ νκντελενλ ισ γψ ρτ〈κ. Εζ α ϕελενσγ τερµσζετεσεν εγψβ ϕελλεµζ∀κκελ εγψττ 
µγ σλψοσαββαν εσικ α λατβα. Α σζϖεγ 〈τϖιζσγ〈λ〈σα σορ〈ν φλτ!ν∀, ηογψ α ζσολτ〈ροκ σζϖεγβεν 
ελειντε κεϖεσεββ, κσ∀ββ εγψρε γψακοριββ α ϖερσ κζεπν λ〈τηατ⌠ κεττ∀ποντ. Νινχσ κεττ∀σποντ 
πλδ〈υλ αζ 5, 8, 26, 33, 45. ζσολτ〈ρβαν. Κρλβελλ αζ τϖενεδικ ζσολτ〈ρτ⌠λ, µιντηα µ〈σ φελφογ〈σβαν 
ϖαγψ  µυνκαφ〈ζισβαν τρτντ ϖολνα α κζποντοζ〈σ, εγψρε γψακοριββακ α κεττ∀σποντοκ. Εγψεσ 
ζσολτ〈−ροκβαν α ϖερσεκ φελε (πλδ〈υλ α 91, 96, 110, 135, 141, 149. ζσολτ〈ρβαν) ϖαγψ µγ τββ ϖερσ 
φελεζσνλ λ〈τυνκ κεττ∀σποντοτ. Α 112, 136 ζσολτ〈ρ µινδεν ϖερσβεν γψ ϖαν. Α 146. ζσολτ〈ρ τζ 
ϖερσε κζλ αζ ελσ∀ κεττ∀βεν νψιλϖ〈νϖαλ⌠αν αζρτ νινχσ (α τββιβεν ϖαν), µερτ α τλ ρϖιδ ελσ∀ ϖερσ 
α µ〈σοδικκαλ εγψβεϖονϖα αλκοτ κτ τελϕεσ φλϖερσετ. � Α λεγηοσσζαββ, α 22 σζακασζρα (α ςΒ. 
σζεριντ νψολχαδρα) ταγολτ 119. ζσολτ〈ρ 176 ϖερσβ∀λ ηατϖανητ ϖερσβεν ταλ〈λυνκ α ϖερσ κζεπν 
κεττ∀σ−ποντοτ;91 τιζεννψολχ ϖερσβεν κεζδ∀δικ ναγψβετ!ϖελ α ϖερσ µ〈σοδικ φελε;92 σ χσυπ〈ν νγψ 
ϖερσ ϖαν, αµελψνεκ κζεπν νεµ λ〈τυνκ σεµµιφλε ρ〈σϕελετ, µερτ εσετλεγ νεµ φρτ, κιµαραδτ ϖαγψ 
λετρτ;93 κτ ϖερσ σζϖεγτ ποντ φελεζι;94 η〈ροµ ϖερσ κζεπν πεδιγ κρδ∀ϕελετ ταλ〈λυνκ.95 Εζεκ 
κζλ α λεγυτολσ⌠ τϖεσ, νεµ κρδ∀µονδατοτ ϖγν ϖαν, αζαζ: ιττ ισ κεττ∀σποντ (εσετλεγ ποντοσ−
ϖεσσζ∀) λεττ ϖολνα ερεδετιλεγ. Α ςΒ.−β⌠λ αζ √γρ.−βα ϖ〈λτοζατλανυλ 〈τϖεττ ζσολτ〈ρσζϖεγεκ 
ταγολ〈σ〈βαν ισ λ〈τηατ⌠, ηογψ µγ αµικορ α ϖερσετ νεµ βοντοττ〈κ µεγ α φιλολ⌠γιαι σσζεφγγσ 
µιαττ, ακκορ ισ ϖαν αννακ ϕελε, ηογψ α λεηετσγεσ ταγολ〈σρ⌠λ νεµ φελεδκεζτεκ µεγ. Μινδεζεκ 
αλαπϕ〈ν αζ λ〈τσζικ νψιλϖ〈νϖαλ⌠νακ, ηογψ κλνσεββ τυδατοστ〈σ ϖαγψ τρ∀δσ νλκλ α ςΒ. 
φορδτ⌠κρε α βιβλιαι ζσολτ〈ρσζϖεγεκετ ρεχιτ〈λ〈σρα αλκαλµασ µ⌠δον ταγολϖα φορδτοττα α τελϕεσ 
Ζσολτ−〈ροκ κνψϖβεν, µερτ α σζϖεγ λιτυργικυσ ηασζν〈λατ〈τ τερµσζετεσνεκ σ αδοττνακ τεκιντεττε. 
Εζεκ ρτελµβεν, ηα εγψβ φιλολ⌠γιαι ϖαγψ δογµατικαι ελλενϖετσε νεµ ϖολτ α γραδυ〈λοκ 
σζερκεσζτ∀ινεκ σ µ〈σολ⌠ινακ, ακκορ µινδεν τοϖ〈ββι αγγ〈λψ ϖαγψ 〈ταλακτ〈σ νλκλ 〈τϖεηεττκ 
ϖολνα α ςΒ. τελϕεσ Ζσολτ〈ρκνψϖτ λιτυργικυσ ηασζν〈λατρα. Ηα τεη〈τ νεµ εζ τρτντ, αννακ σαϕ〈τοσ 
οκαι λεηεττεκ, σ α ςΒ. ζσολτ〈ρ−σζϖεγεινεκ µελλ∀ζσε νεµ α σζϖεγ φορδτ〈σ〈ϖαλ καπχσολατοσ 
κιφογ〈σοκ ϖαγψ νψελϖσζετι (φορδτ〈στεχηνικαι) αλκαλµατλανσ〈γ µιαττ τρτνηετεττ. Σεµ α νψελϖι σ 
ιροδαλµι, σεµ α τεολ⌠γιαι δισχιπλιν〈κ φιγψελµε νεµ φορδυλτ εδδιγ α γψλεκεζετι νεκλσ µελλεττ α 
ηανγοσαν ελιµ〈δκοζοττ ζσολτ〈ροκ νεκβεσζδβεν εληανγζ〈σ〈νακ κρλµνψει, κϖετελµνψει σ 
νψελϖι ηατ〈σα φελ. Εζρτ α ςΒ. ιλψεν µλτατ〈σα σεµ τρτντ µεγ σεµµιφλε τεκιντετβεν, αζ √γρ.−λαλ 
ϖαλ⌠ σσζεηασονλτ〈σα ισ ελµαραδτ.  

Ι. 3. 2. Συµµ〈κ σ φελιρατοκ 
                                                           

91 Α κϖετκεζ∀ ϖερσεκβεν: 11, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 28�30, 51, 53, 54, 57, 58, 61, 62, 65, 67, 
71, 72, 75, 76, 78�80, 85, 88, 99, 100�104, 106 107, 109, 112, 113, 115, 118, 121�126, 128, 130, 
032, 134, 136�138, 142, 147, 150, 158�162, 165, 167, 176. 

92 Α κϖετκεζ∀ ϖερσεκβεν: 21, 37, 39, 40, 69, 70, 77, 81, 108, 114, 141, 143, 149, 154, 156, 157, 164, 
170. 

93 Α κϖετκεζ∀ ϖερσεκβεν: 59, 60, 63, 127. 
94 Α κϖετκεζ∀ ϖερσεκβεν: 37, 45. 
95 Α κϖετκεζ∀ ϖερσεκβεν: 9, 84, 166. 
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Α Βιβλι〈βα ιλλετϖε α σζερκνψϖεκβε (βρεϖιαριυµβα) ταρτοζ⌠ Ζσολτ〈ρκνψϖνεκ ϖαννακ αλακι 
κλνβσγει. Νεµ ταρταλµιακ εζεκ, ηανεµ σζκσγσζερ!εν α σζερταρτ〈σι ϖαγψ ολϖασ〈σι (φελολϖασ〈σι, 
ρεχιτ〈λ〈σι) ιγνψεκ τκρζ∀δσει. Χαντιορ⌠λ, ηψµνυσρ⌠λ, ⌠δ〈ρ⌠λ, διχσρετρ∀λ εγψρτελµ!, ηογψ νεµ 
Βιβλια σζϖεγϖελ αζονοσ, ηανεµ αννακ ϖαλαµιλψεν στρ⌠φικυσ, µετρικυσ στβ. αδαπτ〈χι⌠ϕα. Α 
γραδυ〈λβαν α πρ⌠ζαζσολτ〈ροκ α Βιβλι〈τ κπϖισελικ, αζαζ φορδτ〈σ〈τ, νεµ πεδιγ 〈τδολγοζ〈σ〈τ.  Α 
ΞςΙ−ΞςΙΙ. σζ〈ζαδι µαγψαρ ρεφορµ〈τυσ Πσαλτεριυµ µινδ α ςΒ.−βαν, µινδ εγψβ φορδτ〈σοκβαν, 
γψ αζ √γρ.−βαν ισ, νµιλεγ κζτεσ αϖαγψ 〈ταλακυλ⌠ ϕελλεµϖον〈σοκατ µυτατ. Εζ κλνσεν φελτ!ν∀ 
α ζσολτ〈ροκ φελιρατα σ α συµµ〈κ, ϖαλαµιντ µαγψαρ〈ζατοκ κζρεαδ〈σ〈βαν ϖαγψ µελλ∀ζσβεν. 

Φελιρατ. Α ζσολτ〈ρσζϖεγεκ µιντεγψ φελνεκ ϖαν α ηβερ σζϖεγ ελ∀ττ εγψ ϖαλ⌠σζν!λεγ 
κσ∀ββι κορβ⌠λ ερεδ∀ φελιρατα, αµελψ α ηαγψοµ〈νψοσ σζερζ∀σγηεζ, α ηαϕδανι τεµπλοµ ρενδηεζ σ 
α σζερταρτ〈σι ηασζν〈λατηοζ καπχσολ⌠δικ. Ιλψεν α ∆αϖιδ, Κ⌠ρη, Ασζ〈φ, Μ⌠ζεσ µεγνεϖεζσε, 
ιλψενεκ α µα µ〈ρ ποντοσαν νεµ ρτηετ∀ µ!φαϕι σ αδ νοταµ βεσορολ〈σοκ, τββεκ κζττ α σελαη, 
µιθταµ, �αλ αψελετ ηα�αΕαρ, στβ. Εζεκετ α λιτυργικυσ ηασζν〈λατβαν νεµ µονδϕ〈κ, νεµ ρϕ〈κ, α 
ζσολτ〈ρϖερσεκετ 〈λ−ταλ〈βαν νεµ σζ〈µοζζ〈κ. Α βιβλιακιαδ〈σοκ ελλενβεν εζεκετ ϖαγψ µιντεγψ 
χµφελιρατκντ τεκιντικ, ϖαγψ α ζσολτ〈ρ ελσ∀ ϖερσεκντ µεγ ισ σζ〈µοζζ〈κ.  

Συµµα.  Κζπκορι σζοκ〈σ ϖολτ α ζσολτ〈ροκ ρϖιδ ταρταλµι σσζεγζσε α µεµοριζ〈λ〈σ 
ρδεκβεν. Α ςυλγατα 〈λταλ µεγ∀ρζττ Ηιερονψµυσ−φλε συµµ〈κ νεµ ηοσσζακ. Πλδ〈υλ: �Νον 
ιµιτανδι µαλι & ινφιδελεσ. Φιδεσ ετ σπεσ ιν ∆ευµ. Νον ιµιτανδι θυιβυσ οµνια προσπερα. Ιρα. Μαλε 
αγεντεσ, ετ ∆εο σιδεντεσ. Μανσυετι. Θυαλεσ ινφιδελεσ εργα σανχτοσ. Φιδελιυµ ετ ινφιδελιυµ 
διφφερεντια. ∆ευσ δυξ ετ ρεχτορ φιδελιυµ Φιδελεσ νον δερελιθυυντυρ α ∆εο. Εξηορτατιο αδ οπερα 
φιδει. ∆ε ιµπιορυµ ιντεριτυ, ετ λιβερατιονε φιδελιυµ αβ ιµπιισ περ ∆ευµ� (Πσαλµυσ 36). Α 
Τρεµελλιυσ−φλκ µγ ρϖιδεββεκ. Υγψανεννεκ α 40 ϖερσεσ ζσολτ〈ρνακ ν〈λα εννψι α συµµ〈ϕα: 
�Προσπεριτασ ιµπιορυµ χυµ σορτε ϕυστορυµ χονφερτυρ�.96 ΑςΒ.−βαν α λεγρϖιδεββ συµµ〈κ η〈ροµ 
σοροσακ, πλδ〈υλ: �Αζ Προπητα ιντι αζ ανψα ⇓εντ Εγψ η〈ζατ, ηογψ αζ Ι!τεντ 〈λδγψα ⇓υνετλεν, 
ιγερετεκετισ τ⇓εν�.97 Α  ηοσσζαββακ τζ�ησζ σοροσακ, α 37. ζσολτ〈ρ ηυσζοννγψ σοροσ. Αρρ⌠λ 
χσακ κζϖετεττ, µα µ〈ρ νεµ δοκυµεντ〈ληατ⌠ τυδ⌠στ〈σοκ µαραδτακ ρε〈νκ, ηογψ ϖαλ⌠σζν!λεγ α 
τελϕεσ σζερταρτ〈σ µαγψαρ νψελϖρε 〈τλτετσε µεγτρτντ98, σ κορλ〈τοζοτταν α φλιγ µαγψαρ σζερταρτ〈σ 
ισ ελκπζεληετ∀. . Αζ ΑπορΚ. ελ∀δϕε αζοκνακ α προτεστ〈νσ φορδτ〈σοκνακ, αµελψεκ αζ ανψανψελϖ! 
⌠προτεστ〈νσ σζερταρτ〈σβαν (β〈ρ κλν ρενδελκεζσεκ 〈λταλ τρϖνψεσεν σεµ ενγεδλψεζεττεκ, σεµ 
ελρενδελτεκ νεµ ϖολτακ) ηασζν〈λατοσακ λεηεττεκ. Α συµµ〈κ αζ ΑπορΚ.−βεν ισ µεγταλ〈ληατ⌠κ, 
ηελψενκντ κτ ϖ〈λτοζατβαν. Εββεν Σζκελψ Ιστϖ〈ν µαγψαρ Ζσολτ〈ρ κνψϖε ισ κτλακι. Σζερταρτ〈σι 
χλρα κσζλτ, ηασζν〈λτ〈κ ισ, εννεκ ελλενρε µαγψαρ〈ζατοκατ ισ ταρταλµαζ, µιντ τυδ⌠σ ηυµανιστα 
φορδτ〈σ. Μινδεν εγψεσ ζσολτ〈ρ σζϖεγε ελ∀ττ ϖαν συµµα, σ αζ γψνεϖεζεττ φελιρατοκατ ισ κιϖτελ 
νλκλ ταρταλµαζζα, τββ ηελψεν µαγψαρ〈ζζα ισ. 

                                                           
96 Τ⌠τφαλυσι ζσιν⌠ρµρτκλ ηασζν〈λϕα, δε νεµ ϖεσζι 〈τ σζ⌠ σζεριντ Τρεµελλιυστ, συµµ〈ι ηασονλ⌠αν 

ρϖιδεκ. Ε ζσολτ〈ρ φλττ: �ςιγα⇓ταλ〈σα ∆〈ϖιδνακ αζ ιστεντελενεκ ⇓ερεντσσ 〈λλαπατϕοκ ελλεν.� 
97 134. ζσολτ〈ρ; λ〈σδ µγ α 29, 31, 100, 120, 123, 131, 133, 148. ζσολτ〈ρ σζϖεγε φλττ 
98 ∆οβσζαψ 1982: 100�112.  
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Α ςΒ. φορδτ⌠γ〈ρδ〈ϕα σ σζερκεσζτ∀ϕε µινδεν βιζοννψαλ ισµερτε εζτ α φορδτ〈στ, εννεκ ϕελειτ 
τββ ηελψεν φελττελεζηετϕκ. Ελλενβεν α τββι φορρ〈σσαλ σσζεϖετϖε αζ ισ κιτ!νικ, ηογψ σεηολ νεµ 
κϖεττε σζοροσαν, γψ α φελιρατοκ σ συµµ〈κ τεκιντετβεν σεµ. Α ςΒ. σζαβαδον φογαλµαζοττ, σ 
ηελψενκντ ελγ β∀σγεσ συµµ〈τ ταρταλµαζ, αµελψ λεγφελϕεββ ρσζβεν κϖετι α ςυλγατα ταρταλµι 
σσζεγζστ, ινκ〈ββ ζσολτ〈ρκοµµεντ〈ροκ αλαπϕ〈ν κρϖοναλαζζα αζ εγψεσ ζσολτ〈ροκ κερεσζτψν 
εγψη〈ζι ρτελµε−ζστ. Νεµ χσακ αζτ ταγλαλϕα, ηογψ µι ϖαν α ζσολτ〈ρβαν, ηανεµ σοκ ηελψεν αρρα ισ 
υταλ, ηογψ µιλψεν αλκαλοµµαλ ηασζν〈ληατϕα εζεκετ α κερεσζτψν εµβερ σ γψλεκεζετ. Ελλενβεν α 
ςΒ. αζ εγψεσ ζσολτ〈ροκ φελιρατ〈τ µινδσσζε η〈ροµ αλκαλοµµαλ ικτατϕα βε, � εζεκετ µ〈ρ λ〈ττυκ 
φντεββ � α 18, 34, σ 51. ζσολτ〈ρ φλττ, σ ιττ σεµ σζ〈µοζζα ηοζζ〈 α ζσολτ〈ρϖερσεκηεζ. Α φελιρατοκ 
ηι〈νψα µιαττ α σζοκ〈σοσ σζ〈µοζ〈στ⌠λ γψ ελτρ, 〈λταλ〈βαν εγγψελ κεϖεσεββ α ϖερσεκ σζ〈µα. Ε 
η〈ροµ φελιρατ εγψτταλ α ζσολτ〈ροκ µαγψαρ ελνεϖεζσϖελ ισ σσζεφγγ. Μ〈ρ εζεκβεν ισ αζονοστ 
τββ ελνεϖεζστ, δε νεµ κλνβζτετι µεγ εζεκ ηασζν〈λατ〈τ. Ηυσζ〈ρ Γ〈λ γψακορλατα, αµελψρ∀λ 
σζιντν ϖολτ σζ⌠ κορ〈ββαν, α κζιρατοσ γραδυ〈λοκβαν κσ∀ββ σοηα νεµ ισµτλ∀δ∀ µ⌠δον 
µαγψαρ〈ζ⌠ συµµ〈κατ ισ ιλλεσζτ α ζσολτ〈ροκ φλ αννακ ελλενρε, ηογψ σζερκνψϖετ αδοττ κι. ∨ττρ∀ 
µυνκ〈ϕ〈ϖαλ α κοραβελι �εγψγψ!� λιτυργυσοκ µεγσεγτσρε σ αζ εγψσγεσ 〈γενδα ρενδϕνεκ 
π⌠τλ〈σ〈ρα ισ τρεκεδεττ99, Βυλλινγερτ∀λ ισ εννεκ ρδεκβεν κρτ π〈λψ〈ϕα κορ〈ββι ιδ∀σζακ〈βαν 
µιντ〈τ, αµελψετ αζονβαν ∀ µαγα νεµ αλκαλµαζοττ.100 Ηυσζ〈ρ Γ〈λ συµµ〈ι γψ γψακραν λιτυργικυσ 
τβαιγαζτ〈σοκατ ϖαγψ κοµµεντ〈ροκατ ισ ταρταλµαζνακ. Αζ ινϖιτατοριυµ ζσολτ〈ρηοζ εζτ: 
�Κιλεντζϖεν τδικ Π!αλµυσ, αζ αζ, Ι!τεννεχ ϖαλο ενεχ αυαγψ διχζερετ µονδασ. Μελλψετ ρεγγελ α τβ 
διχζερετεχ ελττ ⇓οκταναχ ενεκελνι αζ ηιυεχ.101 Μελλψ αρρα ιντι αζ Ι!τεννεχ νπτ, ηογψ α Χηρι!τυ!τ ο 
ςραναχ Ι!τεννεχ ε!µεριε, διχζεριε εσ µαγα⇓ταλλψα: Αζ ο νευτ !εγτ!εγυλ ηιϕα, ιµαδγψα εσ 
⇓εντελλψε: Ιγειτ ηαλγα!!α, ιγαζ ηυττελ ϖεγψε, εσ σοηα µεγ νε υταλλψα: Ηα ϖγψ νεµ ακαρ ιαρνι, µιντ α 
ηιτετλεν Σιδοχ, κιχ ρεγεντε α πυ⇓ταβαν αζ ο ι!τεντελεν!εγεχ µιαττ ελ ϖε⇓τενεχ,� (ΒΗΑ 13. 2

α
). Αζ 

√γρ. σζερκεσζτ∀ι α ζσολτ〈ροκ σορσζ〈µα, σ α διϖιζι⌠κ ϕελλσε µελλεττ µ〈στ νεµ κζλτεκ, σ α τββι 
γραδυ〈λττελνεκ ισ χσυπ〈ν α λατιν χµε ταρταλµαζ νηολ λιτυργικυσ τβαιγαζτ〈στ. 

Α κζιρατοσ σ νψοµτατοττ γραδυ〈λοκ κλχσνηατ〈σ〈νακ νη〈νψ ϖον〈σ〈τ βεϖεζετσλ 〈ττεκιντϖε 
κϖεσσκ τοϖ〈ββ α σζϖεγηαγψοµ〈νψτ αζ √γρ. σ α ςΒ. τζετεσ σσζεηασονλτ〈σ〈ϖαλ. 

Α ΙΙ. φεϕεζετβεν εννεκ α κτ Πσαλτριυµνακ α ϖισζονψ〈τ 〈ττεκιντϖε φελτ〈ρυλνακ αζ ελτρσεκ σ αζ 
εγψεζσεκ. Εζτ νεµ χσυπ〈ν κισζεµελγετεττ σ α σζϖεγ σσζεφγγσβ∀λ κιραγαδοττ πλδ〈κ, ηανεµ 
τελϕεσ τερϕεδελµ! ζσολτ〈ρσζϖεγεκ σζεµλλτετικ. Εζοκβ⌠λ α κϖετκεζ∀ φεϕεζετ βεπτεττ φγγελκ ισ. 

Σζ〈µοσ αδατταλ, σζϖεγγελ µυτατϕα βε α χσακνεµ µινδενττ σζ⌠ σζεριντ εγψεζ∀ ζσολτ〈ροκτ⌠λ 
α κισεββ ϖαγψ ναγψοββ ρσζβεν ελτρ∀κν 〈τ α τελϕεσεν ελτρ∀ σζϖεγρσζεκετ ταρταλµαζ⌠ 

ζσολτ〈ροκιγ αζτ, ηογψ α ςΒ. σζϖεγε α ΞςΙ. σζ〈ζαδι σοκρτ! σζερταρτ〈σι γψακορ−  

                                                           
99 Βοττα 1991: 438�468. � Φερενχζι Ιλονα εζεκετ α λιτυργικυσ ταν〈χσοκατ ηασζν〈λτα φελ α τανυλµ〈νψι 

χλοκρα ισ σζ〈ντ προτεστ〈νσ γραδυ〈λφζετ σζερταρτ〈σι βεϖεζετ∀ικντ. ΠροτΓραδ πασσιµ. 
100 Χζεγλδψ Σ〈νδορ τισζτ〈ζτα, ηογψ νεµ φεληασζν〈λ〈σ〈τ σ 〈τϖτελτ τερϖεζτε, ηανεµ α σϖ〈ϕχι µεγολδ〈στ 

πλδακντ  〈λλτοττα α κοραβελι προτεστ〈νσ λελκσζτεστλετεκ ελ. Χζεγλδψ 1967: 377.  
101 Ερεδετιλεγ α ςενιτε (ινϖιτατοριυµ; α 95/94. ζσολτ〈ρ) α ϖιρρασζτ⌠ ζσολοζσµα (ϕϕελι οφφιχιυµ, µατυτινυµ) 

νψιτ⌠ττελε, αµελψετ Σζεντ Βενεδεκ Ρεγυλ〈ϕα µ〈ρ ργζτεττ, δε κσ∀ββ αλκαλµαζηατ⌠νακ τεκιντεττκ 
αζ ννεπλψεσσγ ρδεκβεν α ναπ β〈ρµελψ ελσ∀νεκ µεγταρτοττ ιµα⌠ρ〈ϕ〈ν.   
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λατβ⌠λ ρκλτ σζϖεγεκ σ σζ⌠βελισγ ελλενβεν µικντ νψερτ 
τερετ α µινταγραδυ〈λνακ σζ〈ντ √γρ.−βαν. 
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ΠΣΑΛΕΤΡΙΥΜ ΓΡΑ∆ΥΑΛΙΣ,  
ΑΖ √ΡΕΓ ΓΡΑ∆ΥℑΛ ΖΣΟΛΤℑΡΚ√ΝΨς⊃ΝΕΚ ΝΨΟΜΤΑΤΟΤΤ ⊃Σ Κ⊃ΖΙΡΑΤΟΣ 

ΗΑΓΨΟΜℑΝΨΑ, Α ΠΡΟΤΕΣΤℑΝΣ ΓΡΑ∆ΥℑΛΟΚ Φ!ΒΒ Κ⊃Ρ∆⊃ΣΕΙ 
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ΙΙΙ. Α ςιζσολψι Βιβλια σ αζ √ρεγ 
γραδυ〈λ Ζσολτ〈ρκνψϖε νψελϖι 

καπχσολατ〈νακ σσζεγζσε 

ΙΙΙ. 1. Αζ √ρεγ γραδυ〈λ νψελϖρλ σ 
ηελψεσρ〈σ〈ρ⌠λ 

1. Αζ √γρ.−νακ α ςΒ.−β⌠λ 〈τϖεττ (λνψεγβεν αζονοσ) ζσολτ〈ραι ζµβεν ηελψεσρ〈σι σ 
ηανγτρτνετι σζεµποντβ⌠λ ρτκεληετ! κλνβσγεκετ κν〈λνακ. Εζεκ α σζϖεγ ηαγψοµ〈νψα, α 
σζϖεγτρτνετ σζεµποντϕ〈β⌠λ νεµ δντ! αδαλκοκ, δε ϕελλεµζικ αζ √γρ. κορ〈τ. Εζ οκβ⌠λ νεµ 
ηαγψταµ ελ πλδ〈κ εµλτστ εγψεσ λνψεγβεν αζονοσ ζσολτ〈ροκν〈λ, αηολ τββνψιρε νινχσ ισ 
µ〈σ ελτρσ α σζϖεγβεν. 

2. Γελεϕι Κατονα Ιστϖ〈ν κορριγενδ〈ϕα1 α κιφορµ〈λ⌠δ⌠ νψελϖι νορµα σ µαι ηελψεσρ〈σ φελ 
ϖεζετ! τ µιαττ σ α γραδυ〈λ σζϖεγτρτνετε µιαττ ισ αλκαλµασ αρρα, ηογψ νη〈νψ ρσζλετηεζ 
ηοζζ〈φ∀ζννκ εγψεσ ϖιζσγ〈λατι ερεδµνψεκετ. 

3. ςαννακ κϖετκεζετεσεν ελτρ! σζ⌠αλακοκ σ ϖ〈λτοζτατ〈σοκ, αµελψεκ α µονδατοτ ϖαγψ σζ⌠−
σζερκεζετετ 〈λταλ〈βαν νεµ ριντικ, σοκσζορ α ραγοκατ σ ϖονζατοκατ σεµ. Α σζϖεγ β!ϖτ−
µνψει, ρϖιδτσει, α σζ⌠αλακοκ, σζερκεζετεκ σ σζϖεγρσζεκ µεγϖ〈λτοζτατ〈σα, αµελψεκετ 
Γελεϕι Κατονα µεγ σεµ εµλτ, α κϖετκεζ! φεϕεζετβεν καπνακ ηελψετ.2 Α κϖετκεζετεσεν ελτρ! 
σζ⌠αλακοκ ηασζν〈λατ〈τ Κεσερ∀ι ∆αϕκα ϕαϖτ〈σαινακ τεκιντηετϕκ.  

1. Αζ √ρεγ γραδυ〈λ ηανγϕελλσε σ ηελψεσρ〈σα; νη〈νψ ϕελλεµζ 

1. Α 35. ζσολτ〈ρ κεζδετε κλασσζικυσ πλδ〈τ κν〈λ αζ  ∼ ε() ελτρσ σζεµλλτετσρε: Π⌠ρ⌠λλψ 
Ωραµ αζ ν ϖελεµ π⌠ρλ⌠κκελ ∼ Περελλψ ςραµ αζ ν ϖελεµ περλ⌠κκελ. Α ςΒ. ελγ γψακορι �ζ! 
σζ⌠αλακϕαι ηελψεττ ναγψ τββσγβεν ε()�ζ! αλακοτ ηασζν〈λ αζ √γρ. Πλδ〈υλ: ρ⌠ττεγσβεν ∼ 
ρεττεγσβεν (2,11); ϖ⌠ττεδ ∼ ϖεττεδ (21,3); ρ⌠ττενετεσ, ρ⌠ττενετεσνεχ ∼ ρεττενετεσ, ρεττενετεσνεκ  
(76,11−12); φο

ε
λδεδηο

ε
ζ ∼ φο

ε
λδεδηεζ (85,1). Ηελψενκντ ελλενπλδ〈ϖαλ ισ ταλ〈λκοζυνκ, ολψανκορ α 

ηανγζ⌠ϕελλσ ϖ〈λτοζατλανυλ µεγµαραδτ, µιντ πλδ〈υλ ρ⌠ψτεδ ∼ ρ⌠ϕτεδ (13,1). 

2. Α ςΒ.  αλακβαν κϖετκεζετεσεν ϕελλι αζ �τ ιγεκπζ! ηοσσζ µαγ〈νηανγζ⌠ϕ〈τ. Αζ √γρ. 
σεηολ νεµ ϕελλι. Ιγεν γψακραν α ηοσσζ  µαγ〈νηανγζ⌠τ ισ µεγκλνβζτετι α ςΒ., ελλενβεν 
αζ √γρ. εζτ χσακ σζ⌠ρϖ〈νψοσαν τεσζι. Α ςΒ. µινδϖγιγ Ωρ, ωραλκοδιχ αλακοτ ηασζν〈λ. Αζ √γρ. 

                                                 
1 ΑΖ ΚΕΓΨΕΣ ΟΛςΑΣΟΚΗΟΖ ΕΣ ΕΝΕΚοΚΗοΖ ΤΕΤΕΤΕΤΤ ΡοςΙ∆ ΙΝΤΕΣ, ΕΖ ΓΡΑ∆ςΑΛΝΑΚ 

ΝΨΟΜΤΑΤΤΑΤΑΣΑΒΑΝ ΕΣΕΤΤ ςΕΤΣΕΓΕΚ ΕΣ ΑΖ ΙΓΑΖ ΜΑΓΨΑΡΑΝ ςΑΛΟ ΙΡΑΣΝΑΚ ΜΟ∆ϑΑ ΦΕΛ⌠Λ. 
2 Γελεϕι Κατονα νεµ τεηεττε µεγ, ηογψ εγσζ µονδατοκατ 〈τσζερκεσσζεν α κορρεκτρ〈βαν. Α νγψ 

εϖανγλιστα σζεριντι Πασσιο σ α ϖερζικυλυσοκ, βενεδιχαµυσοκ σοροζαταινακ σζϖεγτ ! ρτα, 
εζεκκελ α γραδυ〈λτ ρεγβτεττε, τεη〈τ νψελϖι σ εσζττικαι µεγγψ!ζ!δσνεκ ιλψεν ρτελµ∀ 
ελλεν!ρζσε οττ ϖιζσγ〈ληατ⌠. 
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κϖετκεζετεσεν ςρ, υραλκοδικ αλακοτ. Αζ ϖτ σζ⌠ ηοσσζ µαγ〈νηανγζ⌠ϕ〈τ α ςΒ. τββνψιρε ϕελλι, 
αζ √γρ. τββνψιρε νεµ. Α γψυλαφεηρϖ〈ρι νψοµδ〈νακ ϖολτακ ηοσσζ κεζετεσ βετ∀ι αζ εγψεσ 
βετ∀χσαλ〈δοκβαν3, δε χσακ σζ⌠ρϖ〈νψοσ α ηοσσζ  (α ηοσσζ  ϕελλσρε νεµ ϖολτ µ⌠δϕα, 
ηι〈νψζοττ εζ α βετ∀ϕε). Εγψεζικ πλδ〈υλ ϖταδατ ∼ ταδατ (5,8); ϖτοκον ∼ τοκβαν (14); ϖτον ∼ 
τον (36,4); ϖτ〈τ ∼ ταιτ (37,23). Μ〈σφελ!λ αζονβαν α ηοσσζ  ηελψεττ γψακορι α ρϖιδ, µιντ 
πλδ〈υλ: βσλ〈σοδβαν ∼ βυσυλ〈σοδβαν (38,1); ινδλλψον ∼ ινδυλλψον (93,1); ϖτζαινκον ∼ 
υτζ〈ινκβαν (144,14). Φελβυκκαννακ ηελψενκντ ϖ〈λτοζατοκ, µιντ: ωψ ∼ υϕ (149,1). Α ϖ τϖ∀, 
ϖαγψ ιλψεν µ〈σσαληανγζ⌠τ ταρταλµαζ⌠ ιγκ σ νϖσζ⌠κ ε ηανγζ⌠ϕα τββ ηελψεν ελµαραδ αζ 
√γρ.−βαν, νοηα Γελεϕι Κατονα µγ ακκορ ισ ερ!λτετι α ηανγζ⌠κ ϕελλστ, αµικορ µ〈ρ αζ ιγκ 
ϖαγψ νϖσζ⌠κ α νψελϖ φεϕλ!δσε σορ〈ν εζτ ελϖεσζτεττκ.4   Πλδ〈υλ φυυαλκοδοττ → φυαλκοδοττ 
(37,35);  βυσεγγελ → βσεγγελ (65, ); Βυσγεσ → Βσ!γεσ (68,9).5 

3. Α σζ⌠ϖγι �κ ηανγ ϕελλσρε εγψ〈λταλ〈ν νεµ ηασζν〈λατοσ α �χ αζ √γρ. σζϖεγβεν; ηολοττ 
εζ µ〈σ κνψϖεκ ηελψεσρ〈σ〈βαν α ΞςΙΙ. σζ〈ζαδ φολψαµ〈ν µγ σοκ〈ιγ µεγµαραδτ6, γψ Σζενχι 
Μολν〈ρν〈λ. Α γραδυ〈ληοζ νψοµτατοττ ηιβαϕεγψζκβεν ερρε Γελεϕι Κατονα νεµ ισ υταλ.  

4. Α ςΒ. ελϖτϖε κεττ!ζσσελ ϕελλι α ηοσσζ µαγ〈νηανγζ⌠τ, νµελψκορ ραγοζοττ αλακβαν ισ. 
Εζτ νεµ κϖετι αζ √γρ.: Εεγβεν ∼ γβεν (77,18); Εεγνεχ ∼ εγεκνεκ (78,23); Εεγεκνεχ φελττε 
∼ εγεκνεκ φελεττε (57,11); ι!γετ ∼ ϕεγετ (147,17), στβ. Νη〈νψ ηελψεν α ςΒ.−ϖαλ εγψεζ!εν 
µεγταρτϕα εζτ α ϕελλστ αζ √γρ. Μ〈συττ µεγϖ〈λτοζτατϕα, ϖαγψ χσακ αζ √γρ.− ταλ〈λϕυκ. Πλδ〈υλ: λ⌠ 
∼ λοο (33,17; 76,6). Χσακ αζ √γρ.βαν ϖαν εγψσζερ (α ςΒ. µ〈σκντ φορδτϕα εζτ α ϖερσετ): ηοο 
(68,14). ςεγψεσεν ϖαν: τρτλ ∼ τρτλ (141,9)  τρτ ∼ τρτ (142,3); ελλενβεν τρ ∼ τρ 
(69,22; 124,7), στβ. 

5. Γελεϕι Κατονα α κορριγενδ〈βαν νεµ εµλτι αζ εγψβε ϖαγψ κλν ρ〈σ κρδστ. Κιαλακυλτ 
γψακορλατ〈τ ϕελλεµζι, ηογψ κτ!ϕελλελ καπχσολϕα σσζε α ταπαδ⌠ σζ⌠χσκ〈κατ.7 ℑλταλ〈βαν νεµ 
εγψενλετεσ α µεγολδ〈σ, δε γψακοριββ αζ √γρ.−βαν µιντ α ςΒ.−βαν εγψρσζτ α κλν ρ〈σ, 
µ〈σρσζτ α κτ!ϕελλελ ρ〈σ. Πλδ〈υλ ιϕελισ ∼ ιϕελ�ισ (16,7); δε α κορριγ〈λ〈σ φ〈ζισαι σζεριντ ιττ ισ 
κλνβζικ ϖαγψ ινγαδοζικ α µεγολδ〈σ α ζσολτ〈ρκνψϖ κλνβζ! ρσζειβεν. ςαννακ 
εγψσγεσεν ηασζν〈λτ, σ ϖεγψεσ αλακοκ. Πλδ〈υλ α ϕ⌠ ακαρατ, ϕ⌠ακαρατ σ ϕ⌠�ακαρατ εγψαρ〈ντ 
µεγταλ〈ληατ⌠ α σζϖεγβεν. Λεηετσγεσ, ηογψ εζεκ ηασζν〈λατα καπχσολ⌠δικ α κορριγ〈λ〈σ 
φ〈ζισαιηοζ, δε ϖιλ〈γοσ ελκλνλσ νεµ φεδεζηετ! φελ.    

6. Εγψ ηενψε ηανγϕελλσ (γ ∼ γη) ελ!φορδυλ〈σαινακ ϖιζσγ〈λατα σεγτ, ηογψ α Ζσολτ〈ρκνψϖ 
νψοµτατ〈σ〈νακ σ κορριγ〈λ〈σ〈νακ φ〈ζισαιρα κϖετκεζτεσσνκ. Αζ ελσ! τϖεν ζσολτ〈ρβαν ελγ 

                                                 
3 Ιττ ισ µεγκσζνµ αζ ΟσζΚ ⁄ΡΜΝψ χσοπορτϕ〈βαν ϖγζεττ νψοµδατρτνετι κυτατ〈σοκ 

ερεδµνψρ!λ καποττ ινφορµ〈χι⌠κατ, κλνσεν Β〈νφι Σζιλϖι〈νακ σ ς. Εχσεδψ ϑυδιτνακ. 
4  ς. Σζατηµ〈ρι 1968: 246. 
5  Α ςΒ. ελϖτϖε  ρτκβεν ισ ηασζν〈λϕα ω βετ∀τ, εζ αζ √γρ.−βαν νινχσ: ωψ ∼ υϕ (149,1). Ελσζ⌠ρταν 

αζ υ µιντ α ϖ ϕελε ισ ηασζν〈λατοσ α ζσολτ〈ροκ σζϖεγβεν; πλδ〈υλ: ηιυλακ (86,7,  88,9;  119,146), 
ηιυνακ (86,5), ηιυναµ  (116,2) � εζ αζ υτ⌠ββι αζρτ ισ ρδεκεσ, µερτ µινδϕ〈ρτ µελλεττε ταλ〈ληατ⌠ 
εγψ µλτ ιδεϕ∀ ιγεαλακ: ηιϖ〈µ (116,4); λεηετσγεσ, ηογψ α κζιρατοσσ〈γ σζοκ〈σαιϖαλ 
µαγψαρ〈ζηατϕυκ αζ ολψαν σζ⌠αλακοτ ισ, µιντ !ζαυοκατ (58,5). Εγψ ζβεν ελλενπλδ〈ϖαλ ταλ〈λκοζυνκ: 
αζ 59. ζσολτ〈ρβαν α ϖερζ〈λισ ϖ µιντ αζ υ ϕελε βυκκαν φλ ςγατνακ. 

6  Α Βγρ. α ΞςΙΙ. σζ〈ζαδ κζεπν α �κχ ϕελλστ αλκαλµαζζα α γεµιν〈λτ σζ⌠ϖγι µ〈σσαληανγζ⌠ 
ϕελλσρε. 

7  ς. Σζατηµ〈ρι 1968: 242. 
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γψακορι α γη φ!κντ σζ⌠ϖγεν, δε εζ φοκοζατοσαν ριτκυλ, µαϕδ ελµαραδ σ λεγφελϕεββ νη〈νψσζορ 
βυκκαν φλ. Α Ζσολτ〈ρκνψϖ λεγελσ! ϖερσβεν µ〈ρ ταλ〈λκοζυνκ ϖελε: µεγη χσυφολοκ (1,1), 
µαϕδ: µεγη νεµ µαραδηατνακ (1,5), µεγη χσυφολλψα (2,4), Μεγη βε!ζλλεµ (2,7), µεγη ροντοδ 
(2,9). ∆ε µ〈ρ α µ〈σοδικ ζσολτ〈ρτ⌠λ φελβυκκαννακ α −η νλκλ ροττ ιγεκετ!κ ισ: µεγ νεϖετι 
(2,5), ε!ζµλλψτεκ µεγ µαγατοκατ (2,10), µεγ νε ηαραγυδγψκ (2,12). Μαϕδ: µεγ νεµ 
βντετεδ (10,13), µεγ ηαλγαττα (17,6), πενιγ ∼ πενιγ (44,20); στβ. Αζαζ µ〈ρ αζ ελεϕν ισ 
κεϖερεδνεκ α κτφλε µ⌠δον ροττ σζαϖακ. Τοϖ〈ββι πλδ〈κ: ιγα!!〈γη , 〈λνοκ!〈γη (5,9), µγη 
(7,4), µεγη λ〈τογατοδ (8,4), Εεγειδετ ∼ εγηειδετ (8,3), Μεγη τκζτεκ (9,3), γηι µαδαρακατ 
(8,8), ριζδ µεγη (12,7), Μεγ ροντψα ∼ Μεγη ροντψα (10,10), πενιγ ∼ πενιγη (11,5; 40,17); 
µιγ ∼ µιγη (39,1); ηαλ〈λιγ ∼ ηαλ〈λιγη (48,14); δυγια ∼ δυγηϕα (58,4);  πενιγη (11,5), µεγη 
νψιλτ κοπορσ⌠ (14,3), Ταρχζ µεγ ∼ Ταρτσ µεγη (16,1), γηβλ (18,16), Εεγετ ∼ εγηεκετ (18,8), 
Εεγβλ ∼ γηβλ (18,14), φεληκιγ ∼ φλψηκιγη (36,5), µιγ ∼ µιγη (39,1), πεδιγ ∼ πενιγη 
(22,6; 37,11), κϖρ!γη (37,20), π!γ ∼ π!γη (38,3), ιδειγη (39,4), µγη (42,11), στβ. Αζ 
56. ζσολτ〈ρβαν ελ!ββ: µεγη ινδυλνα−ισ (2), Μγη ηα (3), µεγη ϖιδ〈µιττψ〈κ (4) αλακοκατ λ〈τυνκ, 
δε α ζσολτ〈ρσζϖεγ µ〈σοδικ φελβεν µ〈ρ χσακ µεγ αλακβαν ροττ σζ⌠ ολϖασηατ⌠ ηατσζορ. 
Σζ⌠ρϖ〈νψοσαν µγ εζ υτ〈ν ισ ϖαν νη〈νψ πλδα, γψ: ηαλ〈λιγη (48,11), µεγη φεδλεκ (50,21), 
µεγη µαραδ (52,1), µεγη ϖοντακ (58,7), Μγη φ!λβεν (58,9). Εζ υτ〈ν ελτ∀νικ εζ αζ ρ〈σµ⌠δ, σ 
νεµ ισ τρ ϖισσζα. ∨γψ λ〈τσζικ τεη〈τ, ηογψ µιντ τββ µ〈σ (αλ〈ββ εµλτενδ!) ϕελενσγνλ, ιττ ισ 
αζ 59. ζσολτ〈ρ α ηατ〈ρ.  

2.  Γελε ϕ ι  Κατονα  Ισ τϖ〈ν  κορρ ιγενδ〈ϕα  σ  ιν τε λµει  

Α Μαγψαρ γραµατικατσκα (1645)8 φορµ〈βα ντστ, αµελψνεκ φ! ανψαγ〈τ ισ αζ ιττενι πλδ〈κ 
σζολγ〈λτατϕ〈κ, χσακνεµ εγψ ϖτιζεδδελ µεγελ!ζτε αζ √γρ. κινψοµτατ〈σα υτ〈ν κελετκεζεττ 
ηιβαϕεγψζκ, σ α ηοζζ〈 φ∀ζττ µεγοκολ〈σ. Β〈νκ⌠δικ α λιτυργυσ πσπκ α γραδυ〈λ �νψοµταττα−
τ〈!〈βαν ε!εττ ϖτ!γεκ� µιαττ �µελψεκετ εϕτεττ αζ κονψϖνψοµτατ⌠, ρ!ζ !ζερεντ ε!ζε!κεδ!εβ⌠λ α� 
µαγα ιτλετιτ κοζβ# ϖετϖν, ρ!ζ !ζερντ ταλ〈µ ρε!τ!γε µιαττ, ηογψ α� προβ〈τ, α� µιντ τολεµ ελ 
ϖιττε, µεγ ν# χορριγ〈λτα, ηαν# τσακ υγψ ηαγψτα, !�ρε!ζ !ζερντ πενιγ αζ ιροττ Γραδυ〈λ�ισ αδοττ 
οκοτ ρε〈9, µερτ υγψαν�ισ ϖτκεσ πλδ〈ρολ νεηεζ ιγαζ ηιµετ ϖαρρανι, α� µελλψβεν τσακ αµαζ ιγεν 
κοζ παρα!ζτ, σ γψερµεκι Μαγψαρ ιρ〈!νακ µ⌠δϕα κοϖεττετεττ, ν !εµ κϖ〈νταµ µινδεν 
απρ⌠λκρτ αζ !ζπ κονψϖετ µοτ!κολνι.� [ ]

1α 
Α µαγψαρ νψελϖτυδοµ〈νψ µλταττα σ 

ηασζνοστοττα ισ ε κορριγενδ〈τ.10 Εζτ αζ ϖϕελζσ σ λεϖλϕελζσ νλκλι ηιβαϕεγψζκετ Σζατηµ〈ρι 
Ιστϖ〈ν αζ √ρεγ γραδυ〈λ ελσζαϖα νϖεν µλτατϕα. ςαλ⌠ϕ〈βαν εζ νεµ ελ!σζ⌠, νεµ ισ ταρτοζκα α 
γραδυ〈λ βεϖεζετσνεκ, β〈ρ νµελψικ πλδ〈νψβαν κτηεττκ αζ αϕ〈νλ⌠λεϖλ σ α µυτατ⌠ κζ.11 
Σζατηµ〈ρι Ιστϖ〈ν α Χορπυσ γραµµατιχορυµ λαπσζ〈µαιτ κζλι, αµελψβεν α πλδ〈κ ισµτλ!δνεκ. 
Ιττ αλ〈ββ µινδιγ α [ ] φζετϕελζσ + λεϖλσζ〈µ µεγϕελλσσελ τρτνικ αζ ιδζετεκ ηελψνεκ 

                                                 
8 ⁄ΡΜΝψ 2103 [2]  
9  Νεµ α Γψυλαφεηρϖ〈ρι (ιγεν τερϕεδελµεσ, ναγψµρετ∀ σ δσζεσ) γραδυ〈λ κτετρ!λ, ηανεµ ϖαγψ α 

Κεσερ∀ι ∆αϕκα ερεδετι κζιρατ〈β⌠λ, ϖαγψ αννακ εγψ π〈ρι〈λτατοττ πλδ〈νψ〈ρ⌠λ τρτνηετεττ α 
Πσαλτεριυµ νψοµτατ〈σα. Α νψοµτατ〈σ ρσζλετειρε ϖ, µγ Κυρτα 2002: 14�23. 

10 Σζατηµ〈ρι ΡΝψελϖτ.  
11  ς. αζ ⁄ΡΜΝψ 1343 λερ〈σ〈βαν ολϖασηατ⌠ µεγ〈λλαπτ〈σοκατ. 
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µεγαδ〈σα. Γελεϕι Κατονα µεγϕεγψζσειτ αζ ερεδετι σορρενδβεν ιδζϖε12 α γραδυ〈λ σζϖεγβ!λ 
γψ∀ϕτττ πλδ〈κατ ε σζεριντ χσοπορτοστϖα ρδεµεσ 〈ττεκιντεννκ α κτ Ζσολτ〈ρκνψϖ κλνβ−
σγτ ϕελλεµζ! εγψεσ σαϕ〈τοσσ〈γοκατ.  

1. Γελεϕι Κατονα ηατ〈ροζοτταν µεγκλνβζτετι � α µαγψαρ νψελϖ σ ηελψεσρ〈σ τρτνετβεν  
ελσ!κντ νεµ χσακ ηελψεσρ〈σι γψακορλατ〈βαν, ηανεµ ελϖιλεγ ισ � αζ ι, ϕ, ψ βετ∀τ. Αζ ψ σζ〈µ〈ρα 
α λ〈γψτ⌠ϕελ φυνκχι⌠τ ελκλντι, σ κιµονδϕα, ηογψ αζ ι µαγ〈νηανγζ⌠, α ϕ πεδιγ µ〈σσαληανγζ⌠. 
�Κοζον!∃γε!εν εγψ φαλκ〈ιγ !εµµι κλοµβ!∃γ νεµ ττετεττ αζ ι, ψ, ϕ, βοτκ κοζοττ, ηανε ϖ〈λογα−
τ〈σ νλκλ εγγψικ αζ µ〈!ικρτ ϖτετεττ, ηολοττ ππεν!γγελ κλοµβ κλοµβ νεµ βοτκ λεγψε−
νεκ, !�!οκκαλ µ〈σ κππεν�ισ προνυντι〈λτα!!∃κ αζ ι, !�µ〈!κππεν αζ ϕ, αζ ψπ!ιλοντ πενιγ τσακ οττ 
κελλε!!∃κ ϖετνι αζ Μαγψαρ νψελϖβεν, αζ η⌠λ αζ χον!ον〈ν!τ, κιϖ〈λτκππεν αζ γ�ετ, αζ λ�ετ αζ ν�
ετ, σ αζ τ�ετ µολλι〈λνι, µεγ λ〈γψιτανι, κελλετικ, µιντ γψικ, γψικνψ, αϕ〈νλψυκ, νψελ, νψελϖ, τψυκ, 

!αρκαντψυ, &. ∆ισζτελενλ ιρατοττ τεη〈τ: κονιορλψ προ κονψορλλψ, ραιτυνκ προ ραϕτυνκ, µερτ 
αµυγψ εγψ σψλλαβ〈ϖαλ µινδ ναγψοββ λεννε αζ σζ⌠, ηα υγψ µονδατνκ κι; Ισµτ κονψορογψ προ 
κονψορογϕ, ϖιλ〈γψα προ ϖιλ〈γϕα, υψ προ υϕ.�  [ ]

1α 

Σζ〈µοσ πλδ〈βαν λ〈τϕυκ εννεκ αζ 〈λλ〈σποντνακ αζ ρϖνψεστστ α γραδυ〈λ λαπϕαιν. Πλδ〈υλ: 
αιακι → αϕακαι (31,18); αιακινχ → αϕακινκ (12,4); αι〈νδοκοτ → αϕ〈νδκοτ (40,6); δυγια → 
δυγηϕα (58,49); ιϕελ → ϕϕελ (77,2); ι〈ρ → ϕ〈ρτ (34,7);  Ι⌠ → ϕ⌠ (25,8); ι⌠ → ϕ⌠ (34,12; 36,4),  
ι⌠λ → ϕ⌠λ (13,5); ι⌠τ → ϕ⌠τ (14,3; 34,14); ι ννεχ → ϕνεκ [= ϕ!νεκ] (22,31);  κοπι〈τ → κοπϕ〈τ 
(46,9), στβ. Ηασονλ⌠κππεν: φεψ⇓ειτ → φεϕσζϕτ (74,5);  ηαψ → ηαϕ (40,12); ηαψλοκιυαλ → 
ηαϕλκιϖαλ (74,20); ηαψλοκοδβαν → ηαϕλκοδβαν (61,4); ηαψναλ → ηαϕναλ (46,5); ολαψ φα → 
ολαϕ φα (52,8); ραψταµ → ραϕταµ (55,7) ροψτεδ → ροϕτεδ (13,1); ροψτοδ → ρεϕτδ (31,19); ϖαψηα 
→ ϖαϕηα (14,7; 53,6), στβ. Γελεϕι Κατονα 〈λλτ〈σ〈τ ιγαζολϕα, ηογψ α ϕαϖτοττ ρ〈σµ⌠δδαλ 
ϖεγψεσεν ηελψενκντ ϖ〈λτοζατλανυλ µεγµαραδτ α ςιζσολψι Βιβλια σζοκ〈σοσ ηανγϕελλσε, µιντ 
ιϕελισ → ιϕελ�ισ (16,7); ιϕελ → ιϕελ (17,3); ραψταµ → ραψταµ (26,11); ϖιϕ → υψ (33,3); ωιϕ 
→ υψ (40,3); ιϕελ → ειϕελ (42,3); ϖαγψ πλδ〈υλ: ηαιτνακ (22,29); ϕιϕν κι (16,2), ιϕελ (16,3), 
στβ. Τββεκ κζττ α παϕζσ σζ⌠ ρ〈σα σεµ εγψσγεσ: παψ!οµ 3,3), Παι!οµ (17,2), στβ. Σ!τ, 
ελϖτϖε ελλενπλδα ισ ακαδ, αµικορ αζ √ρεγ γραυδ〈λβαν ϖαν α ηελψτελεντεττ αλακ (εζ ταλ〈ν 
ϖαλαµελψικ κζιρατοσ φορρ〈σβ⌠λ µαραδηατοττ µεγ), σ α ςιζσολψι Βιβλι〈βαν α ηελψεσελτ, µιντ 
πλδ〈υλ Τρϕ → Τ!ριϕ (6,4). Ρενδεσεν αζονβαν α ψ → ϕ ϖ〈λτοζτατ〈στ ταλ〈λϕυκ, µιντ πλδ〈υλ Τ!ρψ 
→ Τρϕ (85,4); τ!ρψ → Τρϕ (60,1), στβ. Κεϖσ πλδ〈ϕα ϖαν αζ νι → νψ ϖ〈λτοζτατ〈σνακ, δε 
ηελψενκντ εζ ισ φλβυκκαν, πλδ〈υλ: ενιϕµ → ενψιµ (50,10); νιϕλ〈υαλ → νψιλαιϖαλ (64,7); 
ιννιοχ → ιννψοκ (78,15). Α ηανγζ⌠κ ϕελλσνεκ σ µ〈σ ηελψεσρ〈σι ϕελενσγεκνεκ εζεκ αζ 
εγψενετλενσγει αζτ µυτατϕ〈κ, ηογψ α Ζσολτ〈ρκνψϖ νψοµδαι 〈τϕαϖτ〈σα τββ σζακασζβαν 
τρτντ, σ Γελεϕι Κατονα χσακ φοκοζατοσαν, ϖαγψ χσακ ηελψενκντ τυδτα ρϖνψεστενι 
ηελψεσρ〈σι ελϖειτ. Εζρτ αζτ〈ν µγ α Ζσολτ〈ρκνψϖ ϖγν ισ ταλ〈λυνκ ηιβ〈σαν ροττ σζαϖακατ. 
Πλδ〈υλ α 148. ζσολτ〈ρβαν η〈ροµσζορ ι βετ∀σ αλακ κεϖερεδεττ α τββσζρ ισµτλ!δ! σ ϕ�ϖελ ροττ 
σζαϖακ κζ: ∆ιτσριτεκ, Φειεδελµεκ, ∆ιτσριτεκ (5, 11. 12. ϖερσ). 

2. Γελεϕι εγψεσ ρϖιδεν ρανδ⌠ µ〈σσαληανγζ⌠κ µελλεττ ισ σζ⌠τ εµελ. �ςισζοντ ελλενβεν αζ 
εγγψεσ βτκ ηελψεττ κεττσκ, µιντ διτσσσγ προ διτσοσεγ, βκεσσγ προ βκεσγ, 

                                                 
12 Ε κτ υτ⌠λαγ νψοµτατοττ, ϕελζετλεν, ιττ [ ] ϕελλσσελ σ λεϖλσζ〈µµαλ µεγκλνβζτετεττ λεϖελετ 

νεµ µινδεν πλδ〈νψβαν ταλ〈λϕυκ µεγ, µερτ ϖαγψ ελϖεσζεττ, ϖαγψ ηι〈νψζοττ; ιλλετϖε νεµ 
µινδενκορ κτττκ α γραδυ〈λ ϖγρε, αµιντ φντεββ ισ εµλτεττεµ, ηανεµ πλδ〈υλ ελ!ρε.  



Φεκετε Χσαβα: Πσαλτεριυµ γραδυαλισ   
 

 

268

268

εγγψετεµβεν προ εγψετεµβεν, τλλε προ τλε &χ. µελλψρλ α� νψοµτατ⌠τ γψακραν µεγ ιντεττεµ, 
σζαµταλαν σοκ ηελψεκεν κι�ισ τρλττεµ.� [ ]

1α  
ςαλ⌠βαν νεµ σικερλτ µινδενττ κιτρλνιε α 

κορριγ〈λ⌠ πσπκνεκ α σζεριντε ηιβ〈σαν ροττ σζαϖακατ, µερτ α Ζσολτ〈ρκνψϖ ναγψοββ ρσζβεν 
ϖεγψεσεν ταλ〈ληατ⌠ πλδ〈υλ τλε σ τλλε. Αζ εγψεσ σζαϖακ ρ〈σ〈νακ ινγαδοζ〈σα σ α µεγιντσεκ 
κζττ σσζεφγγσ ϖαν, τεη〈τ φελτεηετ!λεγ α 15�25., µαϕδ αζ 59., 80., 100�119., 140. ζσολτ〈ρ 
νψοµτατ〈σα κρλι ιδ!βεν τρτνηεττεκ εζεκ α �µεγιντσεκ�.  

3. Αζ �ζ! αλακοκ ( ∼ ) κρδσβεν ισ 〈λλ〈στ φογλαλτ Γελεϕι Κατονα. �Εζ�ισ µεγ ϕεγψζενδ, 
ηογψ αζ ε�ηελψεττ σοκ σζ〈µυ ιγκβεν ι� τττ, µιντ ιγιτ προ ιγϕτ, ηολοττ ιγε, σ�νεµ ιγι α� 
τηεµ〈ϕα, ιτιλετ προ ιτλετ, ιγιρετ προ ιγρετ, κ!ιρτετ, προ κι!ρτετ�� [ ]

1α 
Α γραδυ〈λ νψοµδ〈−

σζ〈νακ τυλαϕδοντηατϕυκ τεη〈τ αζ ιλψεν ελγ γψακραν φλβυκκαν⌠ �ζ! αλακοκ τεκιντλψεσ ρσζτ, 
µιντ πλδ〈υλ εγψενε!ιτεττε : ιγψενε!ιτεττε (18,32); Ιτλλψ : Ιτιλλψ (26,1; 35,23); ιτλετετ : ιτιλετετ 
(37,29); ιτελετιδετ : ιτιλετεδετ (72,1); διχζρετετ : διχσιρετετ (57,7). Α κορριγ〈λ⌠ πσπκ ε µεγ−
ϕεγψζσε κορυνκ σζ〈µ〈ρα λιτυργικυσ σζεµποντβ⌠λ αζρτ ϕελεντ!σ, µερτ ελιγαζτηατϕα α γραδυ〈λ 
ττελειτ µα νεκλ!κετ. Νεµ κτελεζ! µινδεν �ζ! σζ⌠αλακ η∀σγεσ κϖετσε � ιλψεν πλδ〈υλ α 
διχσρετ �, µερτ εζ Κεσερ∀ι ∆αϕκα ϖαγψ Γελεϕι Κατονα σζ〈νδκ〈β⌠λ, νεµ ισ α νψοµδα−
κζιρατβ⌠λ, ηανεµ α νψοµδ〈σζ νκνψεσσγβ!λ ερεδ. Α µρλεγελσ νεµ µινδενττ κννψ∀, 
µερτ µαγα Γελεϕι Κατονα ισ ηασζν〈λ εγψεσ �ζ! αλακοκατ13, µιντ σεττ; πλδ〈υλ !εττσγβεν : 

!ετιτσ!γβεν (82,5). 

4. �Αζ σζ ηελψεττ σοκ σζ⌠κβαν λτεκ τσακ ζ�ϖελ, µιντ κερεζτψνεκ, προ κερεσζτψνεκ, 
κερεζτσγ προ κερεσζτσγ.� [ ]

1α  
Εζ α ηελψτελεντεττ ρ〈σµ⌠δ α ςΒ.−βαν ελγγ γψακορι σ κϖετ−

κεζετεσ, αζ √γρ.−βαν Γελεϕι Κατονα ντυδατοσ κορριγ〈λ〈σα (σζ⌠ελεµζ! ελϖε) κϖετκεζτβεν 
µεγλεηετ!σεν ριτκα. Αζ ελ!φορδυλ⌠ σζαϖακ τββσγε ηελψεσβτϖε ϖαν, µιντ πυζτα → πυσζτα 
(63,1; 69,25); ραγαζκοδοττ → ραγασζκοδοττ (63,8); τιζτιτοδ → τισζτιτοδ (65,3); τιζτελνεχ → 
τισζτελνεκ (67,3);  µαγαζταλ → µαγασζταλ (69,29); Μαγαζταλτασσχ → Μαγασζταλτασσ!κ (70,4); 
ϖ〈λαζτοττι → ϖ〈λασζτοττιτ (78,31); εµζτ → εµσζτ (78,32); εζτενδειεκετ → εσζτενδεϕεκετ 
(78,33); εζτενδ → εσζτενδκ (90,1); ϖιγαζταλ〈σοχ → ϖιγασζταλ〈σοκ (94,19); ϖεζτι → ϖεσζτι 
(94,23); αζταλοδ → ασζταλοδ (128,3); πυζτιτατολ → πυσζτιτατολ (137,4), στβ. Ελλενπλδα, αµελψ 
ϕαϖτατλανυλ µαραδτ: φγγεζτεττχ → φγγεζτεττκ (137,2. 

5. Α τσ, χσ, χζ ϖεγψεσ ηασζν〈λατα αζ √γρ. νψοµτατ〈σα φολψαµ〈ν ελτρ!εν ρϖνψεσλτ. Γελεϕι 
Κατονα εννεκ οκ〈τ αδϕα. �Αζ τστ�ισ ηολ τσ�ελ, ηολ χσ�ελ νψοµταττ〈κ αζ κζ ιρ〈σβαν µινδενττ 
χζ�ϖελ ϖ⌠λτ, νοηα νεµ ιγαζ〈ν, µερτ υγψαν αζον βτκκελ ιρτα α� χζλτ, αζ αχζλτ, αζ χζγρτ, σ 
τββ ιγκετ�ισ. Α� τσ αννακ λεγ ιγαζαββαν ϖαλ⌠ λε ιραττατ〈σα, µιντ σοκ σζ⌠κβ⌠λ ν κνψν κι 
ηασαδ, υγψµιντ κϖετσγ, σετιτσεγ, ϖεσζετσγ, ισµρετσγ, σκετσγ, ροµολοττσ〈γ, οµλοττσ〈γ, 
βοµλοττσ〈γ, βαρ〈τσ〈γ &χ. µελλψεκετ σενκι τσ�νλ εγψεββελ ιγαζ〈ν σοηα νεµ ιρηατνα, ηολοττ αζ 
ραδιξοκβαν, κϖετ, σετιτ, ϖεσζεττ, ισµρετ, σκετ &χ. ϖαγψον Νοηα µινδ αζον 〈λταλ νµελλψ 
σζ⌠κβαν δσ�ισ ιρατικ, µιντ εζεκβεν, ιµ〈δσ〈γ, σζαβαδσ〈γ, φ〈ραδσ〈γ, σζοµσζδσ〈γ, ρϖιδσγ, 
σζελιδσγ, βολονδσ〈γ, &χ. Α� χσ�ελ ϖαλο ιρ〈στ α Μαγψαρ νψελϖβεν ιδεγεννεκ αλιτοµ λεννι; τσακ 
εγψ σζ⌠ σεµ αδατηατικ πλδ〈ϕυλ ρ〈, αζ µελλψβεν αζ χσ�τσσεν προνυντι〈λτατνκ, µινδ αζ 〈λταλ 
σοκ ηελψτ υγψ νψοµ−ταττατοττ ιττ�ισ, ελ υνϖ〈ν µινδεντ κι τρλενι. Α� χητ, αζ µιντ�ισ ιρϕ〈κ 
νµελλψεκ, λεγ ιδεγενβνεκ ταρτοµ αζ µι νψελϖνκτλ.� [ ]

1α  
Α ςΒ.−ϖαλ εγψεζεττ Κεσερ∀ι ∆αϕκα 

                                                 
13  Σζατηµ〈ρι 1968:  249. 
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ϑ〈νοσ ϕελλσε, µιντ α χζαχ σζ⌠βαν. Αζ √γρ. ζσολτ〈ρσζϖεγβεν νηολ µεγµαραδτ α 
ηελψτελεντεττ χσακ, διχσσγ, χσελεκσζικ ετχ. Αηολ τσακ ταλ〈ληατ⌠, αζ Γελεϕι Κατονα ϕαϖτ〈σ〈νακ 
κϖετκεζµνψε. ∨γψ λ〈τσζικ, α χσ�ϖελ ρ〈σ εγψρε ινκ〈ββ 〈λταλ〈νοσσ〈 ϖ〈λτ, ηι〈βα ϖλτε εζτ 
ανψανψελϖνκτ!λ ιδεγεννεκ Γελεϕι Κατονα.14 Αζ √γρ. ζσολτ〈ραιβαν εγψρε ινκ〈ββ εζ α ηελψ−
τελεννεκ ταρτοττ ρ〈σµ⌠δ ρϖνψεσλ. Α νψοµδ〈σζ α χζ → χσ ϖ〈λτοζτατ〈στ εγψσγεσεν ϖγεζτε 
ελ, εζτ αζονβαν α Ζσολτ〈ρκνψϖ ελεϕν Γελεϕι Κατονα κϖετκεζετεσεν 〈τϕαϖτγαττα, δε ϖγλ νεµ 
γψ!ζτε, πλδ〈υλ: νινχζεν → νινχσεν (5,9); στβ. Γελεϕι Κατονα χσακ φοκοζατοσαν ρϖνψεστηεττε 
ηελψεσρ〈σι φελφογ〈σ〈τ α ζσολτ〈ροκ νψοµτατ〈σα φολψαµ〈ν. Εζ ισµτελτεν µεγµυτατκοζικ α 
ηανγϕελλσβεν. Α ζσολτ〈ρκνψϖ αλιγ εγψηαρµαδ〈ν〈λ ταλ〈λυνκ εγψ ηατ〈ρτ, αµελψεν τλ εγψ 
χσαπ〈σρα ϖ〈λτοζ〈στ σζλελνκ. Α δοξολογια κεζδ!σζαϖα ελειντε ∆ιχσ!!γη/∆ιχσ!!γ. Αζ 59. 
ζσολτ〈ρτ⌠λ κεζδϖε αζονβαν ∆ιτσ!!γ/∆ιτσ!γ. Χσακ α 119. ζσολτ〈ρ σζακασζαιβαν ϖεγψεσ (εζτ 
κορ〈ββαν λ〈ττυκ), α 119. ϖγτ!λ α 122. βεζ〈ρ⌠λαγ ∆ιχσ!γ, µαϕδ ϖισσζαϖ〈λτ αζ ιττ µ〈ρ 
〈λταλ〈νοσ �τσ� ϕελλσρε. Εζρτ ϖαν, ηογψ αζ ελσ! ζσολτ〈ρβαν α κϖετκεζ!κετ ταλ〈λϕυκ: ταν〈χσ〈ν, 
χσυφολοκ, γψµλχστ, χσελεκεσζικ, !ζερενχσσ, διχσ!!γ, διχσ!!γεσ. Α µ〈σοδικ ζσολτ〈ρβαν: 
ταν〈χσοτ ταρτονακ, χσυφολλψα, χσερεπετ, Χσοκολγα!!〈τοκ. Α ηαρµαδικβαν: Νινχσεν, διχσ!!γεµ, 
χσαπδοσοδ. ∆ε εββεν α ζσολτ〈ρβαν µ〈ρ ρϖνψεσλ α σζ⌠ελεµζσ ισ (α �τ σζ⌠ϖγ), µερτ ϖαν 
ιλψεν σζ⌠αλακ ισ: !εγιτ!εγε, !ζεντ!!γνεκ, ταρτσ µεγ.  Α ζσολτ〈ρκνψϖ ϖγν εγσζεν µ〈σ 
ηανγϕελλσσελ ταλ〈λϕυκ εζεκετ α σζαϖακατ. Α 148. Ζσολτ〈ρβαν α ∆ιτσρϕτεκ/∆ιτσριτεκ κιλενχ−
σζερ, εζεν κϖλ µγ: τσιλλαγοκ, Γψµλτσ, Τσυ!ζ⌠, διτσρετι, ∆ιτσρετ, τσακ ρ〈σµ⌠δ σζαϖακ 
ολϖασηατ⌠κ. Α 149. ζσολτ〈ρβαν: διτσρετι, ∆ιτσριτεκ, διτσρετετ, διτσ!γε!!εν, τσελεκεδγψενεκ. 
Α 150−βεν πεδιγ: ∆ιτσρϕτεκ τιζενεγψσζερ σ διτσρϕε. Εζ α µεγλεηετ!σεν λεσ ϖ〈λασζτ⌠ϖοναλ, 
αµιντ µ〈ρ λ〈ττυκ ισ νη〈νψ πλδ〈βαν, α �τ ϖγ∀ σζαϖακρα µ〈ρ ελειντε σεµ µινδενττ ρϖνψεσ, 
αζοκν〈λ α σζ⌠ελεµζ! ελϖ ρϖνψεσλ. ∆ε 〈λταλ〈βαν µγισ κιφεϕεζεττνεκ µονδηατϕυκ α 
σζ〈νδκοτ, αµελψετ Γελεϕι Κατονα µεγφογαλµαζοττ, δε αµελψετ α νψοµδ〈σζ ελλεν〈λλ〈σα σ 
ηανψαγσ〈γα µιαττ νεµ ρϖνψεστηετεττ. Τοϖ〈ββι σζεµελϖνψεκ α Ζσολτ〈ρκνψϖ ελεϕρ!λ: 
χσενδε!!!γβε (4,4), Κιχσοδα (4,6), χσαλ〈ρδυλ (5,9), χσαλατκοζζανακ µεγ (5,10), χσονταιµ (6,2), 
κιχσοδα (6,5), νινχσεν (6,5), διχσιρετετ (6,5), χσελεκεζτεκ (6,8), χσελεκεδτεµ (7,2), ∆ιχσιρεµ 
(7,17), χσυδ〈λατοσ (8,1), χσεχσεµκνεκ (8,2), χσιλλαγοκατ (8,3), Κιχσοδ〈 (8,4), διχσιρετετ 
(9,2.11), διχσιρετεδετ (9,14), Σζαβαδιτσ µεγ (9,13), Ρµτσδ (9,20), διχσεκεδικ (10,3), νινχσεν 
(10,4), !ζερενχσσ (10,5), Βοχσ〈τ (11,6). Α �τ ϖγ∀ ιγκνεκ α φελσζ⌠λτ⌠ µ⌠δ ϖαγψ κπζεττ 
αλακϕ〈τ νεµ ρϕα κιεϕτσ σζεριντ, πλδ〈υλ: ϖιδ〈µιτσ (4,1), ⊃ρτ!δ (5,1), ροντ!αδ µεγ (8,), Γψ⌠γιτσ 
µεγ (6,2), ταρτσ µεγ (6,4), Σζαβαδιτσ µεγη (12,1), µεγ σζαβαδιτσον (7,2), νεµζετ!!γτλ (12,7), 
ςιλ〈γοσιτσαδ µεγη (31,16), !εγιτ!!γνκ (46,1). Κζττκ κτσζερ εγψµ〈σ υτ〈ν ιλψεν γεµιν〈λτ 
φελσζ⌠λτ⌠ µ⌠δ αλακοτ ισ ταλ〈λυνκ: τελλψε!ιττσε µεγη (20,4�5). Τοϖ〈ββι πλδ〈κ: χσελεκεδννεκ 
(11,1), !−κιχσοδα (12,4),  νινχσεν αζ κι ϕ⌠τ χσελεκεδγψκ (14,1.3), χσελεκεδιβεν (14,4), 
ταν〈χσ〈τ µεγη χσυφολλψ〈τοκ (14,6), νεµζετ!!γε (14,5), ροντσδ µεγ (56,7), βχσλλι (15,4), 
χσαλ〈ρδσ〈γη (17,1), παρανχσολαττψ〈ρα (17,4), χσυδ〈λατοσ (17,4), διχσιρενδ (18,3), βοχσ〈τοττα 
(18,14), χσαλ〈ρδσ〈γ (32,2), χσονταιµ (32,3), Βλχσ τσζλεκ (32,8), Ηανγιχσ〈λ⌠ (33,3), χσαλ 
(33.17), διχσεκεδικ (34,2), χσαλ〈ρδ!〈γοτ (34,13), χσονταικατ (34,20), βχσλετεσ (36,7), 
χσελεκεδϕελ (37,3.7.27), κιχσιν [ηατ〈ροζ⌠] (37,16), Κλτ!ν (37,21), κλχσντ 〈δ (37,26), 
βλχσε!!γετ (37,30), κιχσιν [ϕελζ!] (42,6), Βοχσ〈!δ (43,3), βχσϕτ (44,12),χσ⌠ϖ〈λ〈σρα (44,14), 
χσυδ〈λατοσ (45,4).  

                                                 
14  Σζατηµ〈ρι 1968:  235. 
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Α Ζσολτ〈ρκνψϖ ηαρµαδα τ〈ϕ〈ν φλτ∀νικ εγψ µ〈σικ ϕελλσ: τσνδλτενεκ (46,6), µελλεττε 
αζονβαν τοϖ〈ββρα ισ: χσενδε!ζεδικ (46,6), χσελεκεδετιτ (46,8), βλχσεν (47,7), µεντσεν (50,22), 
ροντσ µεγ (54,5), ελλενβεν: βοχσ〈ττψα (57.3),  χσιν〈λτανακ (57,6), χσιγα (58,8) στβ. πλδ〈κατ 
ταλ〈ληατυνκ. Αζ 59. ζσολτ〈ρβαν µ〈ρ νεµ χσακ α �τ ϖγεκηεζ καπχσολ⌠δϖα λ〈τυνκ τσ ηανγ−
ϕελλστ: Σζαβαδιτσ µεγ, µεντσ µεγ, τσελεκεδιτλ, ταρτσ µεγ, ϖτ!!γεµ−νλκλ, τσελεκεδνεκ, 
κιτσοδα, Τσ〈τσογνακ, τσυφολοδ. Εττ!λ φογϖα α τσ ϕελλσ αζ 〈λταλ〈νοσ. Σζεµελϖνψεκ: διτσ!εγεδετ 
(63,2), διτσρϕενεκ (63,4), διτσρ (63,5), διτσεκεδικ (63,11), τσεπεγνεκ (65,11−12), τσελδδελ 
(68,6), τσεπεγνεκ ϖαλα (68,8),  διτσεκεδνεκ (68,30), τσυδ〈ϕα (71,7), τσι!ζαµοδ〈νακ (73.2), 

!ζερεντσ!εν (73,12), βτσλτετνεκ (68,63), τσυφολνακ (80,6), Ελεϖενιτσ (80,18), φετσκε 84,3), 
τσοκολλψ〈κ (85,12), τ!υδα δολγαιτ (96,3),  κετσκκνεκ (105,18), ηρτσκκνεκ (105,18), στβ. Α 
119. ζσολτ〈ρ ΞΙΞ. σζακασζ〈βαν αζονβαν ηιρτελεν ισµτ κεττ!σσγετ λ〈τυνκ. Εγψµ〈σ µελλεττ 
κτφλε ρ〈σµ⌠δδαλ υγψαναζ α σζ⌠: παραντσολατιδατ (119,145) σ παρανχσολατιδατ (119,146), 
µαϕδ παρανχσολατιδ (119,151), παρανχσολατιδατ (119,159), διχσρλεκ (119,164), 
παραντσολατιδατ (119,168), βλτσε [= βλχχσ] (119,169), διτσρετετ (119,171), διχσρϕεν 
(119,175), παρανχσολατιδατ (119,176), Μιχσοδ〈τ (120,3). Μ〈σ ηανγοκ ϕελλσβεν ισ γψ 
λ〈τσζικ, ηογψ α 100�120. ζσολτ〈ρ, ϖαλαµιντ α ζσολτ〈ροκ ϖγε τ〈ϕ〈ν ισ ϖαν εγψ ελτρ! φ〈ζισ. ∆ε 
εζυτ〈ν, α 122−τ!λ φογϖα, ισµτ α τσ ηασζν〈λατα αζ 〈λταλ〈νοσ. Πλδ〈υλ: τσενδε!!!γ (122,17), 
βλτσε!γνεκ (136,5), κιτσινψ (137,9), τσιλλαγοκνακ (147,4), νιντσεν (147,10), ∆ιτσρϕεδ 
(147,12), βοτσ〈ττψα (147,15.18.), τσελεκεδετ [µλτ ιδ!] (147,20). 

Α χσ ηανγ ϕελλσηεζ ηασονλ⌠αν α ϕ⌠ϖαλ ριτκ〈ββαν ηασζν〈λτ χ ηανγοτ σεµ ταλ〈λϕυκ 
εγψσγεσεν ρϖα, ηανεµ ϕελληετι χζ, τζ, σ µγ χ ισ. Πλδ〈υλ α λεγγψακοριββ ορχα σζ⌠ ρ〈σµ⌠δϕα 
ισ ϖ〈λτοζικ α Ζσολτ〈ρκνψϖ εγψεσ ρσζειβεν. Ελειντε α χζ 〈λταλ〈νοσ, βιζονψοσ κιϖτελεκκελ. 
Κσ!ββ µεγφορδυλ α βετ∀ηασζν〈λατ γψακορισ〈γα, α τζ υγψαν 〈λταλ〈νοσ, δε βιζονψοσ σζαϖακν〈λ 
ϖισσζατρ α χζ ισ. Ε ηανγϕελλσβεν τεη〈τ νεµ ταλ〈λυνκ ολψαν ηατ〈ροζοττ χεζυρ〈τ, µιντ α χσ 
ϕελλσβεν. Εζ εγψυτταλ αρρα ισ υταλ, ηογψ αζ 59. ζσολτ〈ρν〈λ µυτατκοζ⌠ ιγεν ηατ〈ροζοττ 
ϖ〈λασζτ⌠ϖοναλ νεµ µινδεν ηανγ ϕελλσρε ρϖνψεσ, ηανεµ ϖαννακ µ〈σ, δε ελµοσ⌠δοτταββ 
φ〈ζισοκ ισ α κορριγ〈λ〈σβαν. Α τζ−ϖελ ρ〈σ πλδ〈ι α Ζσολτ〈ρκνψϖ ελεϕρ!λ: τζακα (19,2), 
µετζενδ ϕυηοκ (44,22), µεδεντζεµ (40,8), τζ〈κνακ !ζορο!!αιν (10,8), στβ. Α χζ−ϖελ ρ〈σ 
πλδ〈ι α Ζσολτ〈ρκνψϖ ελσ! ηαρµαδ〈β⌠λ: αρχζυλ χσαπδο!οδ (3,7), ρχζ (18,34), ηαρχζολ〈!ρα 
(18,34), ηαρχζολοκκαλ (35,1), κεµενχζϕτ (21,8), χζλλ (21,11), ορχζ〈δατ (17,15; 51,9; 27,8; 
30,7), ορχζ〈δνακ (31,20; 51,10),  ορχζ〈δνακ ϖιλ〈γ〈τ (4,6), ορχζϕ〈τ (22,24), ορχζ〈ϕοκ ελτ 
(17,9), ορχζ〈ϕοκατ (17,10), ορχζ〈ϕοκνακ (17,13), ορχζ〈µ (31,9), ορχζ〈µατ (27,8), ορχζ〈µνακ 
(42,11; 43,5 σαϕτ⌠ηιβ〈σ: οραχζ〈µνακ), π〈λχζ〈ια (45,6 2⋅), στβ. Α τζ−ϖελ ρ〈σ πλδ〈ι α 
Ζσολτ〈ρκνψϖ µ〈σοδικ φελβ!λ: αρτζρα (72,11), ορτζ〈δ ελτ (89,14), ορτζ〈δ ελειβε (119,169), 
ορτζ〈δατ (80,19; 86,9), ορτζ〈ϕ〈τ (84,9), ορτζ〈ϕοκατ (83,16), τορν〈τζιβα∼ (84,2), τορν〈τζιδβαν 
(84,10), αρανψ λ〈ντζ (73,6), ορτζ〈δατ (102,2; 119,58; 119,135.), ορτζ〈ϕα ελττ (114,7), στβ. Α 
χζ−ϖελ ρ〈σ πλδ〈ι α Ζσολτ〈ρκνψϖ κζεπε τ〈ϕ〈τ⌠λ: αρχζαλ (95,6), Χζετ ηαλακνακ (74,13), 
χζιµβαλµοκκαλ (150,5 2⋅), χζιµβαλοµµαλ (92,3), νψολχζϖαν (90,10), ορχζ〈δνακ (90,8), 
ορχζ〈δοτ (104,29), ορχζ〈ϕα ελτ (96,13), στβ. Α τζ−ϖελ ρ〈σ πλδ〈ι α Ζσολτ〈ρκνψϖ µ〈σοδικ 
φελβ!λ σ ϖγρ!λ: γερλιτζδνεκ (74,19), ρτζ καπυκοτ (107,16), τµλτζβλ (142,7), υτζ〈ινκβαν 
(144,14), στβ. Α χ−ϖελ ρ〈σ πλδ〈ι κτ σζ⌠ρα κορλ〈τοζ⌠δνακ: Χετ ηαλ (104,26), Χεδρυσ (80,10), 
Χδρυσ φ〈κ (148,9), Λιβανυ!νακ χεδρυ!!α (92,12). 
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Α �τ ϖγ∀ σ τ ηανγζ⌠τ ταρταλµαζ⌠ σζαϖακ ρ〈σ〈νακ ισ φλβυκκαννακ ιλψεν σζ⌠ελεµζ! ρ〈σ 
πλδ〈ι: οκτατ!ζ (94,12), ϕ〈τζοδοζζκ (104,26), στβ. 

6. Α φελσζ⌠λτ⌠ µ⌠δ µ〈σοδικ σζεµλψ∀ ιγεαλακ ρ〈σ〈βαν ισ µαγψαρ〈ζατοτ καπυνκ. �Τυδοµ 
πενιγ ηογψ νµελλψ σζ⌠κνακ ιραττατ〈σοκ αζ ν Μαγψαρ Ορτηογραπηι〈µβαν σεµ φογ ελσ 
τεκντεττελ µινδενεκνεκ τετσζενι, δε ηα µαγοκβαν σζ〈λϖ〈ν αζ σζ⌠κνακ ερεδετεκετ φελ κεζδικ 
νψοµοζνι, ηελψβεν φογϕ〈κ ηαγψνι; µιντ ηαγψδ, ϖεγψδ, ϖγψδ, τεγψδ &χ. αζ µελλψεκβεν 
σψνχοπα ϖαγψον, προ ηαγψγψαδ, ϖεγψεδ, τεγψεδ. ςισζοντ ταρτσδ, προ ταρτσαδ, ροντσδ προ 
ροντσαδ, µελλψεκετ σζκσεγκππεν ιγψ κελ ιρνι, µικορ τερτια περσονα µελλ ττετνεκ, υγψ µιντ 
ηαγψδ ελ αζ γονοσζτ, ϖιγψδ ϖαγψ ϖεγψδ ελ αζ µι τιεδ, τεγψδ δολγοδατ, ταρτσδ µεγ αζ τρϖνψτ 
&χ. Ηα σζιντν α� προνυνχιατιοβαν υγψ κι νε Μαγψαρ〈ζηατνι�ισ αζ δ�ετ, µιντ νµελλψ σζ⌠κβαν 
αζ γ, αζ λ, αζ σ, σ τββ χονσονανσοκ υτ〈ν, µιντ λδ, 〈σδ, ϖ〈γδ, λδ, λδ, λδ, 〈σδ, ϖσδ, σδ, 
σσδ &χ. ∆ε µικορ σεχυνδα περσονα µελλ αδατνακ, ακκορ αζ δ�νεκ ελ κελλ µαραδνι; µιντ νε 
ηαγψγψ ελ µινκετ, τγψ ϕ⌠λ ϖελνκ, ταρτσ µεγ ενγεµ, νε ροντσ ελ βενννκετ &χ.�  [ ]

1β Αζ √ρεγ 
γραδυ〈λβαν ελγ κϖετκεζετεσ α ϕαϖτοττ σζϖεγ. Αηολ εττ!λ ελτρ!, οττ τεη〈τ σζιντν νεµ α 
κζιρατοκ γψακορλατ〈τ, ηανεµ α νψοµδ〈σζ φελφογ〈σ〈τ τκρζικ α Γελεϕι Κατονα 〈λταλ 
ηελψτελεντεττ, νεµ σζαβϖ〈νψοσαν ροττ σζαϖακ. ηαδγψ ∼ ηαγψ [= ηαγψϕ] (71,9); ηαγψ ∼ ηαγγψ 
(71,18);   

7. Α ϖαν ιγε κιεϕτσ σζεριντι ρ〈σα ελλεν ισ σζ⌠τ εµελ. �Εζ�ισ ιγεν υϕ δολογνακ λ〈τσζικ, ϕ⌠λ 
κπζεµ, νµελλψεκνεκ, ηογψ αζ ϖερβυµ συβσταντιυυµοτ γψ�ναλ ιρταµ ϖγ φελ νη⌠λ νη⌠λ, αζ 
µελλψελ ν κζνσγεσεν λεκ αζ µαγαµ ιρ〈σ〈βαν, υγψ�µιντ ϖαγψτοκ, ϖαγψνακ; δε νε 
γυνψολλψα µεγ ρ〈ντζτβαν σζεδεττ ορρ〈ϖαλ, ϖαγψ κι�πιττψεσζτεττ αϕακ〈ϖαλ, µιγ αζ ερεδετιτ µεγ 
νεµ τεκντι, αζ µελλψ εζ; ϖαγψτοκ ϖαγψον, α� ηονναν ιµµ〈ρ, ϖαγψνακ, ϖαγψτοκ, νεµ ϖαδνακ, 
µιντ ηα ϖ⌠λνα φενε ϖαδνακ, ϖαγψ ϖαννακ, σ ϖαττοκ.� [ ]

1β Α ϕαϖτ〈σ ερεδµνψε τεη〈τ αζ ιλψεν 
ϖ〈λτοζτατ〈σοκ τββσγε, µιντ πλδ〈υλ: ηαδτ〈λ ∼ ηαγψ〈λ (22,1); ηαδτα ∼ ηαγψτα (71,11); ςαδναχ 
∼ ϖαγψνακ (89,49). Εββ!λ α µεγϕεγψζσβ!λ αζ ισ λ〈τηατ⌠, ηογψ Γελεϕι Κατονα νεµ γψ µονδτα 
α ηανγ νεϖτ, ηογψ �γψ�, ηανεµ γψ, ηογψ �γ�ιπσιλον�.    

3. Κϖετκεζετεσεν ελτρ σζ⌠αλακοκ 

Αζ √γρ. Πσαλτεριυµ〈τ µγ φλ ϖσζ〈ζαδ σεµ ϖ〈λασζτϕα ελ α ςΒ.−τ⌠λ. Εγψνη〈νψ νψελϖι σ 
ηελψεσρ〈σι ϖον〈συκ µγισ ηατ〈ροζοτταν ελτρ!, αµιντ λ〈ττυκ. Νη〈νψ σζ⌠αλακ µγ ιδε 
κϖ〈νκοζικ.  

1. Α ϕ⌠ κζπφοκ〈νακ ρ〈σα αλαπαλακϕ〈βαν κλνσεν ελειντε ϖεγψεσ, δε α τββσγβεν λϖ! 
αλακοκ αλαπϕ〈ν α ϕ⌠ββ αλακοτ τληετϕκ νορµατϖνακ. Πλδ〈υλ: ϕ⌠ββ κεζϖελ (78,54), φελ 
µαγαζταλτατοτ α τε ϕ⌠ββ κεζεδ (89,13); ϕ⌠ββ καροδδαλ (108,6); ϕ⌠ββ κεζε φελλ (109,7); ςαλλψον; 
ϕ⌠ββ κεζεµ φελλ (110,1), ιοβ ∼ ϕ⌠ββ (144,11), στβ.  Ρϖιδ β−ϖελ ροττ αλακοκ πλδ〈ι: Ι⌠β αζ 
ιγαζνακ α κιχσιν (37,16), ϕ⌠β κεζεδ σ αζ τε ϕ⌠β καροδ (44,3), ϕ⌠β κεζεδ φελλ (45,9), ϕ⌠β κεζεδ 
(48,10), ϕ⌠β κεζεδδελ (60,5), ϕ⌠β αζ λετνλ (63,3), ϕ⌠β κεζεδνεκ φρϕφι〈ν (80,17), στβ. Λ〈τηατ⌠, 
ηογψ α Ζσολτ〈ρκνψϖ ελσ! ηαρµαδ〈ν〈λ ϖαλαµιϖελ η〈τρ〈ββ τολ⌠δικ α ηατ〈ρ, δε ιττ ισ ελµαραδ 
κσ!ββ α ϖεγψεσεν ηασζν〈λτ αλακοκ κζλ α ρϖιδ �β−ϖελ ροττ. 

2. Νεµ εσεττ κι α ζ〈ρτ σζ⌠ταγι λ α ηελψεσρ〈σ σζεριντ, δε λεηετσγεσ, ηογψ αζ νεκβεσζδ, α 
ϕοββαν ρτηετ! κιεϕτσ µιαττ ισ ραγασζκοδτακ ηοζζ〈. Μινδϖγιγ 〈λταλ〈νοσ (σ ρσζβεν εγψεζικ α 
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ςΒ. γψακορλατ〈ϖαλ), ηογψ νεµ ϖ⌠τ/ϖολτ, σζ⌠γα/σζολγα, β⌠δογ/βολδογ σζ⌠αλακ ϖ〈λτακοζικ, 
ηανεµ ελγ κϖετκεζετεσεν ηοσσζ ⌠−ϖαλ ροττ αλακοκατ ταλ〈λυνκ (αννακ ελλενρε, ηογψ αζ √γρ. 
νψοµδ〈σζα ηελψενκντ µελλ!ζι αζ κεζετεκετ): ϖ⌠λτ, !ζ⌠λγα, β⌠λδογ, στβ. Πλδ〈υλ: Β⌠δογ εµβερ 
→ Β⌠λδογ εµβερ (32,2), Β⌠δογ νπ → Β⌠λδογη νπ (33,12), Β⌠δογοχ µινδ αζοχ → Β⌠λδογοκ 
µινδ αζοκ (2,12), Β⌠λδογ εµβερ αζ (40,4), Β⌠δογοχ → Β⌠λδογοκ (119,2), Β⌠δογ → Β⌠λδογοκ 
(127,5), στβ. ςαννακ ολψαν ηελψεκ, νηα τββ ϖερσ εγψµ〈σ υτ〈ν, αµελψεκνεκ σζεδσε 
ηιβ〈σαββ, ϖαγψ ελµαραδτ α ϕαϖτ〈σ, µερτ φελτ∀ν!, ηογψ τββ κεζετ ηι〈νψζικ. Πλδ〈υλ: ϕ⌠ 
ϖολταρολ (98,3), ϖαλοκκαλ (98,7 κτσζερ), εζεν κϖλ: ολταλµαδ (91,4), ολταλµαµ (91,9), στβ. 
Κϖετκεζετεσνεκ λ〈τσζικ, σ ϖαλ⌠σζν∀λεγ νεµ χσακ αζ ρ〈σµ⌠δοτ, ηανεµ αζ εϕτστ ισ ϕελεντι α 
ηοσσζ ⌠−ϖαλ ροττ σζαϖακ δντ! τββσγε. Α ναγψ φοκοζατ ϖερζ〈λλαλ σζεδεττ ζσολτ〈ρκεζδετ, 
µιντ µινδϕ〈ρτ α λεγελσ! ζσολτ〈ρ, λ〈τσζ⌠λαγ γψενγτι εζτ αζ ρϖετ. Αζ κεζετ ηι〈νψ〈νακ αζονβαν 
αζ αζ οκα, ηογψ χσακ βιζονψοσ φοκοζατοκβαν ϖολτ α νψοµδ〈σζνακ µινδεν µελλκϕελεσ βετ∀ϕε, 
ινιχι〈λκβαν νεµ ϖολτ, σ εζρτ 〈λταλ〈νοσ, ηογψ αζ κεζεττ σζαϖακατ ιλψενκορ κεζετλενλ 
σζεδτκ. ∆ε ϖαν µ〈συττ ισ νη〈νψ κιϖτελ, µιντ Βοδογ → Βολδογη (41,1), β⌠δογ → !−βολδογ 
(41,2), Β⌠δογ → Βολδογ (89,15),  Β⌠δογ → Βολδογ (94,12). Φιγψελµεζτετ! αζονβαν, ηογψ 
εγψµ〈σ µελλεττ ισ ταλ〈λυνκ κεζεττ σ κεζετλεν αλακοτ, αµιϖελ βιζοννψαλ νεµ ϖολτ ολψαν 
σζ〈νδκα αζ εγψκορι κζρεαδ⌠νακ, ηογψ εγψικ ϖερσβεν α σζ⌠τ µ〈σκντ κελλ εϕτενι. Ιλψεν πλδα 
ϖαν εγψ ζσολτ〈ρ ελσ! κτ ϖερσβεν: Βοδογ → Βολδογ (128,1), Β⌠δογ → Β⌠λδογ (128,2). Α 
ηοσσζ ⌠ νεµ κορλ〈τοζ⌠δικ εγψετλεν σζ⌠ ρ〈σ〈ρα, ηανεµ µεγλεηετ!σεν σζλεσκρ∀ ηασζν〈λατ〈ρα 
κϖετκεζτετηετνκ, µιντ πλδ〈υλ: ολυαζτψα → ⌠λϖα!ζτψα (147,18). Α µα ρϖιδ ο−ϖαλ ροττ ηολ, 
Ηολδ, ηολτ, φολτ, ολδαλ, ολτ〈ρ, σζολγα, ϖολτ, ϖολνα σζαϖακνακ σζερτε ταλ〈λϕυκ αζ √ρεγ γραδυ〈λβαν α 
ηοσσζ ⌠−ϖαλ ροττ αλακϕ〈τ. Πλδ〈υλ: η⌠λ ϖαγψον (79,10), εζ αζ ρ〈σµ⌠δ α ςιζσολψι Βιβλι〈βαν ισ 
µεγϖαν, δε αζ √ρεγ γραδυ〈λ νµελψκορ νεµ κϖετι, ϖαγψ αζ κεζετ σαϕτ⌠ηιβα κϖετκεζτβεν 
ηι〈νψζικ, γψ πλδ〈υλ: η⌠λ → ηολ (42,3); ερρε µυτατ, ηογψ υγψανεζεν ζσολτ〈ρ 10. ϖερσβεν 
µινδκτ σζϖεγβεν η⌠λ ολϖασηατ⌠. Εγψβ πλδ〈κ: η⌠λτ ελεϖεν (88,15), αζ µεγ η⌠λτακ (115,17),  
ελλενβεν ηολτ τεστεκκελ (110,7), υϕ η⌠λδνακ ιννεπν (81,3), ⌠λδαλαδρα (45,3), ⌠λτ〈ρ〈ηοζ (43,4), 
⌠λτ〈ριδν〈λ (84,3), ⌠λτ〈ρνακ !ζαρϖ〈ιγ (118,27), φ⌠λτονκντ µεννεκ (84,7), ϖαλαη⌠ϖ〈 µεννκ 
(142,3), στβ. Υγψανεζ ταπασζταληατ⌠ αζ ⌠λταλοµ, ⌠λταλµαζ σζ⌠ϖαλ καπχσολατβαν, πλδ〈υλ: 
ϖιγαδνακ αζ κικετ µεγη ⌠λταλµασζ (5,11), τλεδ ϖ〈ροκ ⌠λταλµατ (143,9), ν ⌠λταλµαζ⌠µ (144,2), 
⌠λταλµαζζα αζ ϕϖεϖνψεκετ (146,9), στβ. Αζυτ〈ν: ⌠λϖαδ αζ ϖια!ζ (68,2), λελκεµ ελ ⌠λϖαδοτ 
(119,28), ελλενπλδα: ολϖαδοττ (22,14), ολϖαδνακ (97,5), στβ. Α ηοσσζ ⌠ ηασζν〈λατα νεµ 
γπιεσ. ℑλταλ〈νοσ α γψακορι σζ⌠λγα/σζ⌠λγ〈λ/σζ⌠λγ〈λτατ σζαϖακ ρ〈σ〈βαν α ηοσσζ ⌠, µιντ πλδ〈υλ: 
ιγα!!〈γοτ !ζ⌠λγ〈λταττ〈λ (9,4), σζ⌠λγ〈λτ ννκεµ (18,43), ιτλετετ !ζ⌠λγ〈λτατ (146,7), ταρτ⌠ζτα!δ 
µεγη αζ τε !ζ⌠λγ〈δατ (19,14), !ζ⌠λγ〈δον (31,16), !ζ⌠λγ〈ϕ〈τ (78,70), !ζ⌠λγ〈δνακ λελκτ (86,4), 
ϖ〈λα!ζτοτ !ζ⌠λγ〈ϕα (106,23), !ζ⌠λγ〈δ ϖαγψοκ (116,16), !ζ⌠λγ〈δδαλ (119,17), !ζ⌠λγαλ⌠ λε〈νψνακ 
(123,2), στβ. Ριτκα κιϖτελ: σζολγαδδαλ (89,39). Ιγεν γψακορι α ϖ⌠λτ σζ⌠, πλδ〈υλ: ηα γονο!ζ!ζαλ 
ϖ⌠λταµ (7,4), τε ϖ⌠λτ〈λ ννκεµ Ι!τενεµ (22,10), ϕ⌠ ϖ⌠λτοδ (23,6), ϕ⌠ϖ⌠λτοδβ⌠λ (31,16; 51,18), 
βετεγεκ ϖ⌠λτανακ (35,13), κζελ ϖαλ⌠ ϖ⌠λτ〈τ ηιρδετικ (75,1), ϕ⌠ ϖ⌠λτα (103,17), ϕ⌠ϖ⌠λτοδ !ζερντ 
(119,159), ϕ⌠ϖ⌠λτοδνακ ναγψ!〈γ〈νακ (145,7), εγψ σεµ ϖ⌠λτ βετεγεσ (105,37), ϖ⌠λτ〈τ (107,15), 
νεκειµ ϖ⌠λτανακ (119,53), δρ〈γα ϖ⌠λτ〈ρα τανιτσ (119,66), δε!!εκ ϖ⌠λτακ (119,103), 

!εγιτ!γνκ ϖ⌠λτ (124,8), στβ. Νη〈νψ κιϖτελ ισ ακαδ, µιντ: ϕ⌠ ϖολτοδ (94,18), στβ. Φελττελεσ 
µ⌠δ αλακοκβ⌠λ ισ β!σγγελ ϖαν πλδ〈νκ: ακαρταδ ϖ⌠λνα, τττε, ϖ⌠λνα (51,16), νζτεµ ϖ⌠λνα 
(66,18), τεστ ϖ⌠λν〈νακ (78,39),  ηαζυδτακ ϖ⌠λνα, ιδεϕε λττ ϖ⌠λνα (81,15), µεγ ελγιτεττεµ ϖ⌠λνα 
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(81,16), 〈λλοτ ϖ⌠λνα (106,23), !εγιτ!γεκ νεµ ϖ⌠λνα (107,12), Ηα αζ τε τρϖνψεδ νεµ  ϖ⌠λτ 
ϖ⌠λνα 〈µ γψνψρ!γεµ: Ελ ϖε!ζτεµ ϖ⌠λνα  (119,92), Ηα αζ ςρ νεµ ϖ⌠λτ ϖ⌠λνα µι ϖελνκ 
(124,1), νεµ ϖ⌠λτ ϖ⌠λνα µι µελλεττνκ (124,2), ελ νψελτενεκ ϖ⌠λνα, φελ γερϕεδετ ϖ⌠λνα  (124,3), 
〈λταλ µεντ ϖ⌠λνα (124,4), στβ. Εγψεσ σζαϖακ ρ〈σ〈βαν ϖαλ⌠σζν∀λεγ ινκ〈ββ α µεγσζοκ〈στ 
γψαντηατϕυκ, µιντ αζ εϕτστ. Ιλψενεκ πλδ〈υλ: Τεµπλ⌠µ〈β⌠λ (17,6), τ〈ϖολ ∼ τ〈ϖ⌠λ (139,2). 

3. Α φελη⌠ ∼ φελψη⌠ , φλψη⌠ σζ⌠ ρ〈σ〈βαν χσακνεµ κιϖτελ νλκλ κϖετκεζετεσ αζ √γρ. 
ελτρσε α ςΒ.−τ⌠λ.. Εζρτ αρρα ισ γονδοληατυνκ, ηογψ αηολ κιϖτελτ ταλ〈λυνκ, οττ α φορρ〈σβαν ισ 
γψ ϖολτ, σ 〈τϕαϖτατλανυλ µαραδτ. ℑλταλ〈νοσσ〈γβαν µεγτρτνικ αζ 〈τρ〈σ, µιντ πλδ〈υλ: 
φεληχκελ ∼ φλψηκκελ (147,8). Α Ζσολτ〈ρκνψϖ ελσ! φελβεν α φλψη, κσ!ββ α φελψη 
γψακοριββ. 

4. ϑ⌠λλεηετ ελ!φορδυλ κιϖτελεσεν ρϖιδ κεζεττελ ισ εζ α σζ⌠, 〈µδε α τββσγι πλδ〈κ αλαπϕ〈ν 
α ϖεσζτγ, ϖεσζτγελ, ϖεσζτγλσ σζ⌠αλακοκατ κελλ αζ √ρεγ γραδυ〈λ νορµ〈ϕ〈νακ τεκιντεννκ. 
Πλδ〈υλ: νινχσεν ννκεµ ϖεζτγλ!εµ (22,2), νε ϖε!ζτγελψ (28,1), ϖε!ζτγλεττενεκ (35,15), 
ςε!ζτγ!!γβεν λγψ (37,7), Μεγη νµυλκ ϖε!ζτγλ!!ελ (39,2), νεµ ϖε!ζτγελ (50,3), Νε ηαλγασ, 
οη ςρ Ι!τεν, σ νε ϖε!ζτγελψ (83,1)15, στβ.  

5. Κϖετκεζετεσ α ηαψλοχ → ηαϕλκ (26,8; 52,5; 69,25; 73,8.20; 74,8.20; 79,7; 83,12; 84,1.10; 87,2; 

90,1; 104,18; 132,3.7). 

ΙΙΙ. 2. Ηογψαν µ⌠δοστοττα αζ √ρεγ 
γραδυ〈λ α ςιζσολψι Βιβλια σζϖεγτ? 

ς〈λτοζατοσ νψελϖι εσζκζκετ αλκαλµαζ αζ √γρ. α ςΒ. σζϖεγνεκ ϕαϖτ〈σ〈ρα, ιλλετϖε αζ αττ⌠λ 
ϖαλ⌠ ελτρσεκβεν. Γελεϕι Κατονα κιαλακυλτ ελϖεκετ φογαλµαζ µεγ, αµελψεκνεκ ρϖνψεστσρε 
(φελρ⌠ϕα ισ νεκι α σζακιροδαλοµ) νµελψκορ ερ!λτετϖε, ελτλοζϖα τρεκεδεττ. ςαννακ 〈λταλ〈βαν 
ρϖνψεσλ! τενδενχι〈κ α Κεσερ∀ι ∆αϕκα µ⌠δοστ〈σαιβαν ισ, δε χσακ κισεββ µρτκβεν, σ νεµ 
〈λλαπτηατ⌠κ µεγ ολψαν εγψσγεστσρε ϖαλ⌠ τρεκϖσεκ, µιντ Γελεϕι Κατον〈ν〈λ. Εννεκ φ!κντ 
αζ αζ οκα, ηογψ Γελεϕι Κατονα ελσ!σορβαν ηελψεσρ〈στ, σζ⌠κπζστ, ραγοζ〈στ, νψελϖηελψεσσγετ 
ιλλετ! κρδσεκετ ριντ. Νεµ α σζϖεγ εγσζϖελ, µ⌠δοστ〈σ〈ϖαλ φογλαλκοζικ. Κεσερ∀ι ∆αϕκα α 
σζ⌠χσερκ, σζερκεζετχσερκ, σζϖεγρσζεκ 〈τϖτελε σ ηελψεσβτσε τερν σερνψκεδεττ. ϑαϖτ〈σαι 
κϖετκεζετεσεν ηασζν〈λτ σζ⌠αλακοκβαν ισ µεγφιγψεληετ!κ, εζεκ τββσζρ, ϖαγψ λεγτββσζρ 
υγψανγψ φορδυλνακ ελ!. Α σζϖεγ εγψβ ελτρσειβεν πεδιγ αζ τ〈ρυλ φελ, ηογψ εγψ αδοττ 
σζϖεγκρνψεζετβε ϕοββαν ιλλ! µεγολδ〈στ κερεσεττ, µικορ αλκαλµι ϕαϖτ〈σοκ σ β!ϖτσεκ 
µελλεττ δντττ. Νεµ µινδενττ εγψφορµ〈ν ϖαγψ κιϖτελ νλκλ µ⌠δοστοττ. Πλδ〈υλ α κιντορνα 
σζ⌠τ εγψσζερ µεγϖ〈λτοζταττα µυσικα σζερσζ〈µρα (33,2), µ〈σκορ πεδιγ ! ικταττα βε εζτ α 
ηανγσζερνεϖετ αζ √γρ. σζϖεγβε ηεγεδ∀ ηελψεττ (92,3).  

                                                 
15  Ιττ Βενχδι Σζκελψ Ιστϖ〈νν〈λ α ϖε⇓τεγλ� φελσζ⌠λτ⌠ αλακοτ ταλ〈λϕυκ. 
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Α δολγοζατ ελ!ζ! φεϕεζετειβεν ναγψσζ〈µ ολψαν πλδ〈τ µυταττα βε σ κοµµεντ〈λταµ, 
αµελψεκ αζ √γρ. ζσολτ〈ρσζϖεγεινεκ α ςΒ.−τ!λ ϖαλ⌠ ελτρσειτ µυτατϕ〈κ. Ιττ µοστ εζεκβ!λ χσακ 
σσζεφογλαλ〈σσζερ∀εν εµλτεµ µεγ α φ!ββ τπυσοκατ.16 

1. Α. Σζ⌠χσερκ (ιγκ χσερϕε) 

ΙΓΕ   ΙΓΕ 

!∀ε%ηιτεδ αζ τενγερεκνεχ ζγ〈σ〈τ ∼ µεγ φενψιτεδ αζ τενγερνεκ βυ!υλ〈!〈τ (65,7) 
!∀φελ ροη〈νταναχ ∼ φελ τσνδλτενεκ. (46,6) 
!∀ι⇓αµοδ〈ναχ ∼ τσισζαµοδ〈νακ (73,2) 

κι ⇓αγγαττατνχ ∼ φελ ηυζαλκοδικ (129,6). 
!∀Μεγ κεσιτεδ αζ ε⇓τενδοτ ∼ Μεγ κορον〈ζοδ αζ εσζτενδοτ (65,11) 
!∀νψακρα φρε ϖετεδ ∼ νψακρα φρε η〈νψοδ αλ〈 (73.15) 
!∀Ροττεντσ µεγ ∼ Ρµτσδ µεγη (9,20). 
!∀⇓⌠λοχ ∼ πανα!ζολκοδοµ (55,16).  
!∀Τ∃ριϕ ηοζζ〈µ� µενχζ κι αζ ν λελκεµετ, σ ⇓αβαδιχζ µεγ ενγεµετ� ∼   

Τρϕ ηοζζ〈µ� !ζαβαδιτσδ µεγ αζ ν λελκεµετ : Εσ ταρτσ µεγ� (6,4). 
!∀ςεγψετεχ νεκλξ ⇓ερ⇓〈µοκατ, ϖεγψετεχ δοβοτ� ∼  

ςεγψετεκ νεκλξ σζερσζ〈µοκατ: Ραγαδγψατοκ δοβοτ� (81, 2). 

ΙΓΕ  (ΙΓΕΠℑΡ)  ΙΓΕΠℑΡ 

!∀ορυενδεζεχ σ ορυλεχ τε βεννεδ  ∼ Εορϖενδεζεκ σ ϖιγαδοκ τε βεννεδ (9,2) 
!∀τι⇓τελι ∼ ιγεν !ζερετι σ βοχσλλι (15,4) 

ΑΖ ΙΓΕΙ ςΟΝΖΑΤ ΜΕΓςℑΛΤΟΖΤΑΤℑΣΑ:  

!∀γψογψιχζ µεγ αζ ν λελκεµετ , µερτ ϖτκε⇓τεµ τε νκεδ ∼   
Γψ⌠γιτ!δ µεγ αζ ν λελκεµετ µερτ ϖτκεζτεµ τε ελλενεδ (41,4) 

ΧΣΕΛΕΚς& ΙΓΕ → ΗΑΤ ΙΓΕ:  

!∀Σf〈ιοχ ϖαγψον αζοκναχ σ νεµ ⇓⌠λναχ ∼  
Σζ〈ϕοκ ϖαγψον αζοκνακ, σ νεµ σζ⌠ληατνακ (135,16).  

ΙΓΕΚ√Τ& →  ΙΓΕΚ√Τ& 

!∀µεγ τοροδ ∼ οσζϖε τοροδ (2,9). 
!∀ο⇓υε γψυλνεχ ∼ εγψβεν γψυλνεκ (2,2);  

ΧΣΕΛΕΚς& ΙΓΕ → ΣΖΕΝςΕ∆& ΙΓΕ 

!∀τε νκεδ αδγψ〈χ αζ φογαδ〈!τ ∼ τενκεδ τελλψε!ιττετικ µεγ αζ φογαδ〈σ (65,1). 

 

 
                                                 

16 Λ〈σδ µγ Σζατηµ〈ρι 1968: 234�70. 
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ΙΓΕΙ∆&Κ ΜΕΓςℑΛΤΟΖΤΑΤℑΣΑ 

Μ∨ΛΤ Ι∆& → ϑΕΛΕΝ Ι∆&  

!∀Εσ γονδολκοδ〈µ µινδεν χζελεκεδετιδρολ ∼  
Γονδολκοδοµ, µονδοµ, µινδεν τσελεκεδετι[δ]ρ⌠λ (77,12). 

!∀Μεγ ⇓αβαδιτοττα αζ ν λετεµετ ∼ Μεγ !ζαβαδιττψα αζ ν λετεµετ (55,17) 
!∀Μινδενεχ κιχ ενγεµετ λ〈τταναχ, µεγ χζφολταναχ ενγεµετ ∼  

Μινδενεκ κικ ενγεµετ λ〈ττανακ µεγ χσυφολνακ (22,7) 

ΒΕΦΕϑΕΖΕΤΤ Μ∨ΛΤ   ΕΛΒΕΣΖ⊃Λ& Μ∨ΛΤ 

!∀αζ τε νψιλαιδ ⇓λλελ φυτκο!ταχ ∼ αζ τε νψιλαιδ !ζλλελ φυτκο!〈νακ.(77,17) 
!∀Αζ ΩΡ ιγαζ, ελ ⇓αγγαττα ∼ ∆ε αζ ςρ ιγαζ : Ελ ζαγγατ〈 (129,4);   
!∀φυτκοσταχ ∼ φυτκοσ〈νακ (77,17) 
!∀κοντο!οµρε !ορ!οτ ϖετεττεχ ∼ κοντο!οµρε !ορ!οτ ϖετνεκ (22,18) 

ΕΛΒΕΣΖ⊃Λ& Μ∨ΛΤ ΒΕΦΕϑΕΖΕΤΤ Μ∨ΛΤ 

!∀ρακ〈σβα 〈λλατ〈 αζ ϖιζεκετ ∼ ρακ〈σβαν 〈λλαττα αζ ϖιζεκετ (78.13) 

ϑΕΛΕΝ Ι∆&  Μ∨ΛΤ Ι∆&:  

!∀κξτελεκετ ελ ⇓ακαζτψα ∼ κξτελεκετ ελ σζακασζτ〈 (107,14). 
!∀µεγ τανιτοµ ∼ µεγ τανιτοτταµ (132,12). 
!∀µινδεν δολγαιµ ελοττ κ⇓ιτεµ µαγαµ τε ηοζζ〈δ ∼  

Μινδεν δολγαιµ ελοτ κ!ζιτεττεµ µαγαµ τε ηοζζ〈δ (5,3) 
!∀νψαϖαλψ〈ιοκβ⌠λ µεγ ⇓αβαδιττψα ξκετ ∼ νψαϖαλψ〈ϕοκβ⌠λ µεγ σζαβαδιτ〈 ξκετ (107,13) 

ΣΖℑΜ ⊃Σ ΣΖΕΜ⊃ΛΨ ΜΕΓςℑΛΤΟΖℑΣΑ ΑΖ ΙΓΕΑΛΑΚΒΑΝ 

Τ√ΒΒΕΣ ΣΖℑΜ ΕΓΨΕΣ ΣΖℑΜ 

!∀ηιρδετιχ, βε⇓λλιχ ∼ ηιρδετεµ, βεσζλλεµ (145,6) 

ΜℑΣΟ∆ΙΚ ΣΖΕΜ⊃ΛΨ  ΗΑΡΜΑ∆ΙΚ ΣΖΕΜ⊃ΛΨ 

!∀µεγ ⇓αβαδιτοττ〈λ� µεγ µεντ⌠ττελ� κι ραγαδτ〈λ ∼  
µεγ σζαβαδιτοττ� µεγ µεντεττ� κι ραγαδοττ (18,48) 

ΗΑΡΜΑ∆ΙΚ ΣΖΕΜ⊃ΛΨ ΜℑΣΟ∆ΙΚ ΣΖΕΜ⊃ΛΨ 

!∀µεγ ⇓αβαδιτα ενγεµετ ∼ µεγ σζαβαδιτ〈λ εγεµετ (54,7) 
!∀⌠ ελ ταποδγψα αζ µι ελλενσγινκετ ∼ τε ελ ταποδταδ αζ µι ελλενσγνκετ (60,12) 

ΑΖ ΙΓΕΜ∆ ΜΕΓςℑΛΤΟΖΤΑΤℑΣΑ 

ΦΕΛΤ⊃ΤΕΛΕΣ Μ∆  (ΛΑΤΙΝΙΖΜΥΣ) → ΦΕΛΣΖΛ⊆Τ Μ∆ 

!∀αζτ µιυελτε ηογψ αζ ϖιζεχ κι ιοννεχ ∼ αζτ µιϖελτε ηογψ αζ ϖιζεκ κι ϕοϕϕονεκ (78,16) 
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!∀ηαγψ〈µ ξκετ� ηογψ ι〈ρν〈ναχ αζ ξ ταν〈τσοκβαν ∼  
ηαγψ〈µ ξκετ� Ηογψ ϕ〈ρϕανακ αζ ξ ταν〈τσοκβαν (81,12). 

!∀ηονντ ινε ν νκεµ σεγιτσγεµ ∼ ηοννατ ϕϕϕν ννκεµ σεγιτσ∃γεµ (121,1). 

ΦΕΛΣΖΛ⊆Τ Μ∆ → ΚΙϑΕΛΕΝΤ& Μ∆ 

!∀�ϖερδ αρτζλ µινδεν ν ελλεν!γιµετ , φογαιτ ελλεν!γιµνεχ ροντσ ο!ζυε ∼  
�µινδεν ν ελλεν!∃γιµετ τε χσαπδο!οδ αρχζυλ :  
Εσ κι τοροδ αζ Ι!τεντολ !ζακαδτακνακ φογοκατ (3,7). 

!∀µιγλεν ταλ〈λτα!!χ αζ ο ηαµι!!〈γα γψυλο!γρε µλτ⌠ναχ ∼  
Μιγλεν µλτ⌠νακ ταλ〈λτατικ αζ ο ηαµι!!〈γοκ γψυλολ!∃γρε (36,2) 

ΚΙϑΕΛΕΝΤ& Μ∆  ΦΕΛΣΖΛ⊆Τ Μ∆ 

!∀� κι µεγ ⇓αβαδιτα  ⇓ ενγεµετ ∼ � !ζαβαδιτσ µεγ� (9,13) 
!∀Αζρτ τε φελ κελυν κο

ε
νψο

ε
ρυλ⇓ αζ Σιονον ∼  

Κελψ φελ, ςραµ, σ κονψορυλλψ αζ Σιονον (102, 13). 
!∀διχζρλεχ τγεδετ οροµµελ ∼ διχσιρϕλεκ τγεδετ (43,4) 

1. Β. Σζ⌠χσερκ (νϖσζ⌠κ χσερϕε) 

Φ&Ν⊃ς → Φ&Ν⊃ς   
!∀χζελεκεδετιβεν ορυενδεζεχ ∼ µυνκαιβαν ορυενδεζεκ (92,4) 
!∀ελευενεν ⇓〈λλψαναχ αζ κοπορ!⌠βα ∼ !ζ〈λλψανακ ελεϖενεν αζ ποκολρα (55,14) 
!∀Ι!τενεχ ελοττ νεκετ µονδοχ ∼ ηαταλµα!οκ ελοτ νεκετ µονδοκ (138,1) 
!∀µλ γεσ κοπορ ⌠β⌠λ ∼ µιλψ γεσ ιρβ⌠λ (86,13) 
!∀Τιζ ηρ ηεγεδουελ ∼ Τιζ ηυρυ κιντορν〈ϖαλ (92,3) 
!∀Αζ ποκολναχ κοτελι κορνψυλ ϖοττενεχ ϖ⌠λτ ∼  

Αζ κοπορσ⌠νακ φαϕδαλµι κορνψκεζτεκ ϖ⌠λτ (18,5) 
!∀π〈λτζ〈µ ∼ !εγιτο γψ〈µολοµ (18,17) 

Α λατιν Σανχτυαριυµ  σζ⌠τ µινδιγ  µαγψαρ µεγφελελ!ϖελ αδϕα ϖισσζα:  

!∀Αζ Ιστεν ⇓⌠λοττ αζ ο Σανχτυαριοµι〈β⌠λ ∼ Αζ Ιστεν σζ⌠λλοττ αζ ο !ζεντ!∃γεσ ηελψβολ (108,7);  
!∀Αζ Ιστεν ⇓⌠λοττ αζ ο Σανχτυαριοµι〈βαν ∼ Αζ Ιστεν σζ⌠λλοτ αζ ο σζεντσ∃γνεκ ηαϕλκ〈βαν 

(60,6);  
!∀Τυ ζετ ϖετεττεχ αζ τε Σανχτυαριοµοδναχ ∼ Τυ ζετ ϖετεττεκ αζ τε !ζεντσγεσ ηελψεδνεκ 

(74,7);  
!∀Σανχτυαριυµβαν ∼ !ζεντ ηαϕλκβαν (63,2); αζ ο Σανχτυαριυµι〈ναχ κε!σγβεν ∼  

Ερο!!γ σ µελτο!αγ αζ ο !ζεντ ηαϕλεκ〈βαν (96,6);  
!∀αζ ο φνψεσ !ανχτυαριυµι〈βαν ∼ αζ ο φ∃νψεσ !ζεντ ηαϕλκ〈βαν (29,3);  
!∀αζ ν κιρ〈λψοµναχ  κι αζ Σανχτυαριυµβαν ϖαγψον ∼  

Αζ ν Ι!τενεµνεκ σ αζ ν κιρ〈λψοµνακ ϕ〈ρ〈!〈τ , κι αζ Σζ: ηελψεβεν ϖαγψον (68,24.34);  
!∀αζ τε Σανχτυαριοµοδβαν  ∼ αζ τε !ζεντσγεσ ηελψεδβεν (74,3);  
!∀Σανχτυαριοµιαβαν ∼ !ζεντ!γεσ λακ⌠ ηελψεβεν  (150,1). 
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ΗΑΤℑΡΟΖ ΣΖ → ΗΑΤℑΡΟΖ ΣΖ (ΗΑΤℑΡΟΖ ΣΖ−ΠℑΡ) 

!∀Ηα µιδ⌠ν ∼ Ηα µικορ (41,6) 
!∀οροχκ ∼ οροκκον οροκκ (15,6) 
!∀µοσταντ⌠λ φογυα µινδ ξρξχκ ∼ Μοσταντολ φογϖα µινδ ξρξκκξν ξρξκκ (131,).  

 
ΣΖΚ⊃Π ΦΕΛΟΛ∆ℑΣΑ 

!∀µεγ ερο!ιτι αζτ αζ ο βετεγεσ 〈γψ〈βαν, σ µινδεν ο 〈γψ〈τ εγε!σγρε φορδιττψα ∼  
µεγ ερο!!ιτι αζτ αζ ο βετεγεσ 〈γψ〈βαν, Εσ µινδεν ο νψαϖ〈λψ〈ιβ⌠λ εγ!!∃γρε ινδιττψα (41,3) 

⊃ΛΕΤΤΕΛΕΝ ∆ΟΛΟΓΡΑ ςΟΝΑΤΚΟΖ → ΣΖΕΜ⊃ΛΨΡΕ ςΟΝΑΤΚΟΖ  

Κ⊃Ρ∆& Ν⊃ςΜℑΣ 

!∀Μιχζοδα αζ εµβερ, ηογψ µεγ εµλεκεζελ ρ⌠λα ∼  
Κιχσοδ〈 αζ εµβερ, αζτ γονδολοµ,  ηογψ µεγη εµλκεζελ  ρολλα (8,4) 

!∀Κιχζοδα ϖ⌠λνα ∼ Μιτσοδα ϖ⌠λνα (73,25) 

ΜΥΤΑΤ Ν⊃ςΜℑΣ  ΣΖΕΜ⊃ΛΨΕΣ Ν⊃ςΜℑΣ 

!∀Νοηα εζτ ϖαλαµενρε κι!!εββ τερεµτεττεδ αζ Ανγψαλοκν〈λ� ∼  
Νοηα τετ ϖαλαµενψιϖελ κι!!εββ τερεµτεττεδ αζ Ανγψαλοκν〈λ�(8,5) 

ςΟΝΑΤΚΟΖ Ν⊃ςΜℑΣ ΣΖΕΜ⊃ΛΨΕΣ Ν⊃ςΜℑΣ 

!∀µελλψνεχ ⇓ιυε νεµ ϖ⌠λτ Ιστενη⌠ζ τ⌠κλλετεσ ∼ αζ ⌠ σζιϖε νεµ ϖ⌠λτ Ιστενηεζ τκλλετεσ (78,8) 

Τ√ΒΒΕΣ ΣΖℑΜ ΕΓΨΕΣ ΣΖℑΜ 

!∀αζ µι ιννεπινκνεχ ναπιαιν ∼ αζ µι ιννεπ⋅νκνεκ ναπϕ〈ν (81,3) 
!∀ρο

ε
ττεχ αζ ο 

ε  
νψαυαλψ〈ιοκβαν ∼ ρεττε αζ ο

ε  
νψαϖαλψ〈ϕ〈βαν (141,5). 

 

2. Μονδατρσζεκ εληαγψ〈σα 

Κεϖσ πλδα αδ⌠δικ, αµελψ ρεδυνδανχια ϖαγψ πλεοναζµυσ κερλσϖελ µαγψαρ〈ζηατ⌠. Νεµ 
µινδιγ βιζονψοσ, ηογψ τυδατοσ σζερκεσζτ!ι δντσ ερεδµνψε, ηα ηι〈νψζικ ϖαλαµελψικ 
µονδατρσζ. Ηιβ〈σ σζϖεγϖ〈λτοζατβ⌠λ ισ ερεδηετ. Α κζιρατοσσ〈γ σ αζ λ!βεσζδ τββνψιρε α 
β!ϖτστ ρσζεστι ελ!νψβεν.  

ℑΛΛ⊆ΤΜℑΝΨ ΕΛΗΑΓΨℑΣΑ 

!∀Αζ ΩΡναχ ιτλετι ιγαζ µονδ〈σ, µινδενε!τολ φογυα ιγαζαχ  ∼  
Αζ ςρνακ ιτιλετι ιγαζ µονδ〈σ µινδενε!τολ φογϖα (19,10). 

!∀Αζ Ωρναχ ⇓αυα ϖαγψον αζ ϖιζεκνεχ φολοττε, αζ διχζο!γνεχ Ι!τενε µεγ δορδυλε,  
αζ Ωρ αζ !οχ ϖιζεκνεχ φολοττε ϖαγψον ∼  
Αζ ςρνακ !ζαϖα ϖαγψον αζ ϖιζεκεν; σ αζ διχσο!∃γνεκ Ι!τενε µεγ δορδυλε  
εσ αζ ςρνακ !ζαϖα αζ !οκ ϖιζεκνεκ φελεττε (29,3). 

!∀ηι〈βα ϖαλ⌠χκ〈 λ⌠ττενεχ, (µεγ ϖε⇓τεεχ) ∼ ηι〈βα ϖαλοκκ〈 λ⌠ττενεκ (14,3) 
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!∀παρανχζολλψα ϖαλα αζ Ωρ αζ ⌠ ιργαλµασσ〈γ〈τ� νεκε ϖαλα ν ϖελεµ, σ αζ ν κ⌠νψ⌠ργσεµ 
ϖαλα αζ ν λετεµνεχ Ιστενη⌠ζ ∼  
κλδι ϖαλα αζ ςρ� Αζ ν κ⌠νψ⌠ργσεµ αζ ν λετεµνεκ Ιστενηεζ (42,9) 

ΑΛΑΝΨ ΕΛΗΑΓΨℑΣΑ 

!∀Αζ ΩΡ εζεκνεχ ερ⌠σσγεχ, σ ⌠ αζ ⌠ κιρ〈λψ〈ναχ µεγταρτ⌠ ερεϕε ∼  
Μερτ αζ ⌠ κιρ〈λψ〈νακ ερ⌠σσ∃γε σ µεγη ταρτ⌠ ερεϕε (28,8)  

ΤℑΡΓΨ ΕΛΗΑΓΨℑΣΑ 

!∀αζ Ωρ µεγ⌠ρζι αζτ σ λτετι αζτ ∼ αζ ςρ µεγη ⌠ρζι αζτ σ λτετι (41,3) 
!∀ιγαζ µονδ〈σοδατ σ αζ τε µεγταρτ〈σοδατ µεγµονδοτταµ� ιγαζ µονδ〈σοδατ αζ ναγψ 

γψλεκεζετβεν ελ νεµ τιτκολταµ ∼  
ιγαζ µοδ〈σοδατ, σ αζ τε ϕ⌠ϖ⌠λτοδατ αζ ναγψ γψλεκεζετβεν ελ νεµ τιτκολταµ (40,11)  

!∀λ〈τ〈ναχ τγεδετ αζ ϖιζεχ  ∼ λ〈τ〈νακ αζ ϖιζεκ (77, 16). 

ΒΙΡΤΟΚΟΣ ϑΕΛΖ&Ι ΣΖΕΜ⊃ΛΨΕΣ Ν⊃ςΜℑΣ ΕΛΗΑΓΨℑΣΑ 

!∀γονδολοµ ϖαλα αζ ν ηιρτελενσγεµβεν ∼ αζτ γονδολοµ ϖαλα ηιρτελενσγεµβεν (31,23) 
!∀τε ελ⌠ττεδ ϖαγψον µινδεν ν κϖ〈νσ〈γοµ ∼ τε ελ⌠ττεδ ϖαγψον µινδεν κιϖ〈νσ〈γοµ (38,10), 

στβ. 

ϑΕΛΖ& ΕΛΗΑΓΨℑΣΑ 

!∀ιγεν αλκολµασ !εγιτ!γυνχ αζ µι ναγψ νψοµορυ!〈γινκβαν ∼  
ιγεν αλκαλµατοσ !εγιτ!∃γυνκ νψοµορυ!〈γινκβαν (46,1) 

!∀διχζρλεχ τγεδετ οροµµελ ∼ διχζρλεχ τγεδετ οροµµελ (43.6) 
!∀ρχ ϖε⇓εδελµεκρε ∼ ϖεσζεδελµεκρε (74,3) 

 

3. Βϖτσεκ 

Α β!ϖτσεκβ!λ ϕ⌠ϖαλ τββ σ τββρτ∀ α πλδ〈νκ, µιντ αζ εληαγψ〈σοκβ⌠λ.   

ΑΛΑΝΨ ΒΕΤΟΛ∆ℑΣΑ 

!∀Ελ ιοννεχ σ ηιρδετιχ�ηογψ ε⇓τ χζελεκεδτε� ∼  
Ελ ϕονεκ σ ηιρδετικ� Ηογψ αζ ςρ εζτ χσελεκεδτε� (22,31) 

ℑΛΛ⊆ΤΜℑΝΨ ΒΕΤΟΛ∆ℑΣΑ 

!∀αζ Ωρ ⇓∃κι αζ Εεγεκβε ∼ αζ ςρνακ !ζκι αζ εγεκβεν ϖαγψον (11,4) 

ΤℑΡΓΨ ΒΕΤΟΛ∆ℑΣΑ 

!∀∆ιχζριτεχ ΩΡναχ ⇓⌠λγαι: ∼ ∆ιχσρϕτεκ, ςρνακ !ζ⌠λγαι, αζ ςρ Ι!τεντ (113,1) 
!∀κι〈λταναχ σ αζ ΩΡ µεγηαλγαττψα ∼ φελ κι〈λτνακ, σ αζ ςρ µεγ ηαλγαττψα ⌠κετ (34,18)  
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ΗΑΤℑΡΟΖ  ΒΕΤΟΛ∆ℑΣΑ 

!∀αζ ηιτετλεν σζεµλελι αζ ιγαζατ σ κερεσι ⌠τετ ηαλ〈λρα ∼  
αζ ηιτετλεν 〈λνοκυλ σζεµλλι αζ ιγαζατ: σ δη⌠σσεν κερεσι ⌠τετ ηαλ〈λρα (37,32) 

!∀η〈λ〈κοτ αδοχ ν τε νκεδ αζ ναγψ γψλεκεζετβεν ∼  
η〈λ〈κατ αδοκ ν τενκεδ εζρτ αζ ναγψ γψλεκεζετβεν (35,18) 

!∀ϕ⌠ σ ιγαζ αζ ΩΡ ∼ ιγεν ϕ⌠, σ ιγαζ αζ ςρ (25,8) 
!∀κονψορυλλψ ν ραψταµ ∼ Κεγψελµε!!∃γεδβυλ κονψορυλλψ ν ραψταµ (4,2) 
!∀µεγ νεµ ϖ〈λτο⇓ταττψα ∼ αζτ !εµµι τον µεγη νεµ ϖ〈λτοζταττψα (15,4) 
!∀µεγ〈λλψα ∼ ναγψ κ〈ρ〈ϖαλ−ισ µεγ 〈λλψα (15,4) 
!∀µερτ τε Ωραµ εγψεδυλ αδ⇓ ννκεµ β〈τορ!〈γοσ λακ〈!τ  ∼  

Μερτ ςραµ, τε αδ!ζ εγψεδυλ, ⊃ννκεµ β〈τορ!〈γοσ λακ〈!τ εζ φολδον (4,8) 
!∀Μικορ κι〈λτοκ ∼ Μικορ κι〈λτοκ τε ηοζζ〈δ (4,1) 
!∀µονδγψ〈χ ννκεµ ∼ µονδγψ〈κ ννκεµ χσυφολ〈σκππεν (40,16) 
!∀νε ϖεγψεν ηαταλµατ αζ εµβερ ∼ νε ϖγψεν ηαταλµατ αζ εµβερ ν ραϕταµ (9,19) 

ΜΙΝ&Σ⊃ΓϑΕΛΖ&Κ ΒΕΤΟΛ∆ℑΣΑ 

!∀Αζ ΩΡ αζ ν π〈⇓τοροµ ∼ Αζ ςρ ννκεµ λεγελτετο π〈!ζτοροµ (23,1) 
!∀Αζ τε ϖε⇓⇓οδ σ αζ τε βοτοδ ϖιγα⇓ταλναχ ενγεµετ ∼  

Αζ τε ϖε!ζ!ζοδ, σ αζ τε π〈!ζτορι βοτοδ , µεγη ϖιγα!ζταλνακ ενγεµετ (23,4) 
!∀εµβερεχ ∼ ηαλανδ⌠ εµβερεκ (9,20) 
!∀διχζο!γ ∼  ιλλενδο διχσο!∃γ (29,2) 
!∀αδγψατοχ αζ ΩΡναχ αζ ⌠ νεϖνεχ διχζ⌠σγτ ∼  

αζ ςρνακ νεϖνεκ αδγψατοκ ιλλενδ⌠ διχσ⌠σγετ (29,2) 

ΒΙΡΤΟΚΟΣ ϑΕΛΖ&Ι ΣΖΕΜ⊃ΛΨΕΣ Ν⊃ςΜℑΣ ΒΕΤΟΛ∆ℑΣΑ 

!∀βοδογ αζ, αζ κι ∼ βολδογη αζ ολλψαν εµβερ, αζ κι (41,2) 
!∀µεγ νεµ νψιτ〈µ σζ〈µοτ ∼ µεγ νεµ νψιτ〈µ αζ ν σζ〈µατ (39,1) 
!∀νε ϖεγψεν ηαταλµατ αζ εµβερ ∼ νε ϖγψεν ηαταλµατ αζ εµβερ ν ραψταµ (9,19) 
!∀σαρκ〈τ φελεµελτε ν ελλενε ∼ αζ  σαρκ〈τ φελ εµελτε ν ελλενεµ (41,10) 
!∀υτ〈λατοσ ϖ⌠λταµ βαρ〈τιµναχ ∼ υτ〈λατοσ ϖ⌠λταµ αζ ν βαρ〈τιµνακ (31,12) 

ΜΟΝ∆ΑΤ (ΜΕΓ− ⊃Σ ΦΕΛΣΖΛ⊆ΤℑΣ) ΒΕΤΟΛ∆ℑΣΑ  

Α µεγσζ⌠λτ〈σηοζ καπχσολτ ϖοχατιϖυσι φυνκχι⌠ϕ ⌠ ινδυλατσζ⌠ γψακορι β!ϖτµνψ αζ √γρ. 
σζϖεγβεν. Α ςΒ. σζϖεγβεν ισ φλβυκκαν, δε ϕ⌠ϖαλ ριτκ〈ββαν. Αζ √γρ. εµε β!ϖτµνψε 
ακκορ ρϖνψεσλ λεγινκ〈ββ, αµικορ α ζσολτ〈ρ ελσ! ϖερστ, ϖαγψ ππεν αννακ κεζδεττ 
νψοµατκοστϕα. Μ〈σκορ αζ ιµ〈δσ〈γ σζεµλψεσ ϖολτ〈τ ηανγσλψοζζα. Μυτατϕα εζτ α 
κϖετκεζ! ζσολτ〈ρκεζδετ ισ, ιλλετϖε α ϖερσ µ〈σοδικ φελβεν ισµτελτεν µεγϕελεν! ⌠ + 
µεγσζ⌠λτ〈σ. 

!∀Ι!τεν αζ τε Νευεδρτ ⇓αβαδιτσ µεγ ενγεµετ ∼  
Οη Ι!τεν αζ τε νεϖεδρτ !ζαβαδιτσ µεγ ενγεµετ (54,1)  
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!∀Ι!τεν νε ηαλγασ σ νε ϖεζτεγελψ, εσ νε νψυγοδγψ〈λ Ι!τεν ∼  
Νε ηαλγασ, οη ςρ Ι!τεν, σ νε ϖε!ζτγελψ : Οη Ι!τεν νε νψυγοδγψ〈λ (83,1). 

Τοϖ〈ββι πλδ〈κ: 8,3; 14,7;16,1; 18,1.15.49; 25,22; 30,3; 31,20; 37,27; 42,6; 44,9; 45,6; 
52,9; 55,22; 60,1; 65,1; 67,3; 68,10; 69,1; 78,38; 84,1; 92,1; 108,5; 109,26 

Ηασονλ⌠ αζ ⌠ ινδυλατσζ⌠ νλκλ βετολδοττ µεγσζ⌠λτ〈σ φυνκχι⌠ϕα: (ν) Υραµ. 
!∀∆ε κιχζοδα τυδηαττψα αζ ϖτκεκετ? ∼ ∆ε κιχσοδα τυδηαττψα, ςραµ, αζ ϖτκεκετ? (19,13). 
!∀∆ιχζρλεχ τγεδετ ∼ ∆ιτσρλεκ, ςραµ, τγεδετ (138,1). 
!∀Μερτ ναγψ ϖαγψ τε: σ χζυδα δολγοκατ χζελεκε⇓ελ εγψεδλ. ∼ 

Μερτ ναγψ ϖαγψ τε, ςραµ: Εσ τσυδα δολγοκατ τσελεκε!ζελ εγψεδλ (86,10). 
!∀Τοϖ〈ββι πλδ〈κ: 10,14;  25,16; 26,6; 27,12; 39,10; 51,26; 52,9; 87,3; 91,9; 119,53. 73. 

153; 140,7   

Α φοη〈σζκοδ〈στ κιφεϕεζ! φελσζ⌠λτ〈στ µονδατ ισ νψοµατκοστϕα: 
!∀φιγψελµεζζελ ∼ Κρλεκ φιγψελµεζζλ (54,2)  
!∀νε ηαλγασσ ∼ Νε ηαλγασ κρλεκ τγεδετ. (109,1). 

 

4. Σζ⌠ρενδι µ⌠δοστ〈σοκ 
Αζ √γρ. σζϖεγνεκ ϕαϖ〈ρα σζολγ〈λ α σζ⌠ρενδ ηελψενκντι 〈ταλακτ〈σα, αµελψ σοκσζορ νεµ ϕ〈ρ 

εγψττ σεµµι εγψβ ϖ〈λτοζτατ〈σσαλ. Σεµ σζαϖακ (µονδατρσζεκ) εληαγψ〈σ〈ϖαλ νεµ τµρτ α 
γραδυ〈λσζερκεσζτ!, σεµ ρτελµεζ! β!ϖτσεκετ νεµ ικτατ βε α µονδατβα. Α µονδατον βελλι 
〈τρενδεζσ νµελψκορ τββ ϖερσρε ισ κιτερϕεδ.  

Α σζ⌠ρενδ µ⌠δοστ〈σα αζονβαν γψακραν κιεγσζλ εγψβ ϖ〈λτοζτατ〈σοκκαλ ισ. Σοκσζορ 
ελ!φορδυλ αζ 〈λλτµ〈νψ, µ〈σκορ α ηατ〈ροζ⌠ ϖαγψ α τ〈ργψ ελ!ββρε ηελψεζσε. Αµικορ εηηεζ 
σζαϖακ (µονδατρσζεκ σ σζερκεζετεκ) χσερϕε ισ ηοζζ〈ϕ〈ρυλ, ακκορ αζ 〈ταλακυλ〈σ τετεµεσεββ, 
δε αζον α ηατ〈ρον βελλ µαραδ, αµικορ α ςΒ. σζϖεγε σ αζ √γρ. 〈ταλακτοττ σζϖεγε µγ νεµ 
φγγετλεν εγψµ〈στ⌠λ. Εζεν α ηατ〈ρον τλ µ〈ρ νεµ µ⌠δοστ〈σρ⌠λ, ποντοστ〈σρ⌠λ ϖαγψ ϕαϖτ〈σρ⌠λ 
κελλ βεσζλννκ, ηανεµ µ〈σηονναν ϖαλ⌠ 〈τϖτελρ!λ σ κλχσνζσρ!λ.    

Αζ αλ〈ββι πλδ〈βαν νεµ ελγ ϖιλ〈γοσ α ςΒ. σζϖεγε, α µονδατ ϖγν αζ ⌠(η) + µεγσζ⌠λτ〈σ 
σεµ ιγαζ〈ν ηατ〈σοσ (αµελψετ ριτκ〈ββαν ηασζν〈λ α ςΒ., µιντ αζ √γρ.): 
• Αζ τε νψελυεδδελ ⇓⌠λα⇓ µεγ γονδολτ 〈ρταλµακατ , ηα!ονλατοσ αζ λεσ βοροτυ〈ηοζ ,  
 τε 〈λνοκ!〈γναχ µε!τερε.  
� Χσυπ〈ν α ϖονατκοζ⌠ νϖµ〈σ βεσζρ〈σ〈ϖαλ, σ α µεγσζ⌠λτ〈σνακ αζ ιγει 〈λλτµ〈νψ ελ ϖαλ⌠ 
βεικτατ〈σ〈ϖαλ εζ α µονδατ σοκκαλ γρδλκενψεββ ϖ〈λικ:   
• Αζ τε νψελϖεδδελ, οη αλνο!〈γνακ µε!τερε, !ζολλα!ζ µεγη γονδολτ αρταλµακατ.  

Εσ αζ ηα!ονλατοσ αζ λεσ βερετυαηοζ (52,2) 

 Μ〈σηολ α ςΒ. φορδτ〈σα ποντοσ, α σζϖεγ νεµ εσετλεν, γψ ισ ελ λεηετ µονδανι, αηογψ ϖαν: 
• Κο νψο ρ∋λψ ν ραϕταµ Ωραµ, λ〈   !δ µεγ νψοµορ!〈γοµατ (µελλψετ ⇓ενυεδεχ) ελλεν!γιµτο λ, 

κι µεγ ⇓αβαδιτα  ⇓ ενγεµετ αζ ηαλ〈λναχ καπυιβ⌠λ.  
� Αζ 〈τρενδεζσ σορ〈ν ιττ α µελλκµονδατοτ αζ √γρ. ελ!ρε ηοζζα, α κιϕελεντ! µ⌠δοτ φελσζ⌠λτ⌠ 
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µ⌠δρα χσερλι, γψ α φολψτατ〈σ ισ τερµσζετεσεββ (λεζ〈ρτ εγψσγ µινδκτ φλϖερσ): 
• Κονψορυλψ ν ραψταµ ςραµ, σ !ζαβαδιτσ µεγ ενγεµετ, αζ ηαλ〈λνακ καπυιβ⌠λ : 

Λ〈 !δ µεγ νψοµορυ  !〈γοµατ µελψετ !ζενϖεδεκ ελλεν  !∃γιµτο λ (9,13). 

Εγψ τοϖ〈ββι πλδ〈βαν χσακ αζ ελσ! ιγει 〈λλτµ〈νψ µεγρτσε λεηετ ταλ〈ν κρδσεσ ελσ! 
ηαλλ〈σρα, δε νµαγ〈βαν α φλνεχ 〈λλτ〈σ ισ βελειλλικ α µονδατβα: 
• � ελ ραγαδ τγεδετ, κι γψοµλ〈λ τγεδετ αζ τε ηαψλοκοδβ⌠λ, σ κι ⇓αγγατ αζ λοκνεχφολδοκβολ.  

Μελλψετ αζ ιγαζαχ λ〈τυ〈ν, φλνεχ, σ τγεδετ χζυφολυ〈ν , εζτ µονδγψ〈χ�  

Α µονδατ ρενδϕνεκ 〈ταλακτ〈σα ιττ εγψττ ϕ〈ρ αζ ελσ! ιγει 〈λλτµ〈νψ χσερϕϖελ (ελραγαδ ∼ 
µεγροντ), ϖαλαµιντ εγψ ποντοστ〈σσαλ, α φλνεχ 〈λλτµ〈νψ µονδαττ〈 β!ϖτσϖελ, σ εγψ 
ηατ〈ροζ⌠ι ιγενϖ ιγρε χσερλσϖελ (τγεδετ χσφολϖ〈ν ∼ µεγχσφολνακ τγεδετ), µεγ εννεκ 
φορδτοττϕ〈ϖαλ (εζτ µονδϕ〈κ ∼ εζτ µονδϖ〈ν): 
• �µεγ ροντ τεγεδ µινδ οροκκε : Κι γψοµλαλ τεγεδετ αζ τε ηαϕλεκοδβολ, σ αζ ελοκνεκ 

φολδοκβολ κι !ζαγγατ. Μελλψετ λατϖαν αζ ιγαζακ φελικ αζ ςρ Ι!τεντ : Εσ µεγη χσυφολνακ τγεδετ, 
εζτ µονδϖαν� (55,5�6)  
Α τοϖ〈ββι πλδ〈κ εννεκ α σζϖεγσζερκεσζτ!ι µυνκ〈νακ εγψεσ ϖ〈λτοζαταιτ µυτατϕ〈κ βε.  

ΑΖ ΙΓΕΙ ℑΛΛ⊆ΤΜℑΝΨΝΑΚ ΕΛ&(ΒΒ)ΡΕ,  

Α ΜΟΝ∆ΑΤ ΕΛΕϑ⊃ΡΕ ςΑΛ ΗΕΛΨΕΖ⊃ΣΕ 

• �ελευενεν ⇓〈λλψαναχ αζ κοπορ!⌠βα ∼ �!ζ〈λλψανακ ελεϖενεν αζ ποκολρα (55,14);  
!∀Αζ τε ιγα!σ〈γοδ Ι!τεν φελ µαγαζταλτατοττ� Ι!τεν κιχζοδα ηοζζ〈δ ηα!ονλ⌠? ∼  

Φελ µαγα!ζταλτατοττ, ⌠η ςρ Ι!τεν, αζ τε ιγαζ!〈γοδ� Κιτσοδα, ςρ Ι!τεν, τε ηοζζ〈δ ηα!ονλ⌠? 
(71,19) 

!∀Κο νψο ρ∋λψ� λ〈   !δ µεγ νψοµορ!〈γοµατ (µελλψετ ⇓ενυεδεχ) ελλεν!γιµτο λ, κι µεγ ⇓αβαδιτα  
⇓ ∼ Κο νψ ο ρυλψ� σ !ζαβαδιτσ µεγ � Λ〈 !δ µεγ νψοµορυ  !〈γοµατ µελψετ !ζενϖεδεκ (9,13) 

• Μικορ κι〈λτοχ, ηαλλγα!σ µεγ ενγεµετ ν ιγα!!〈γοµναχ Ι!τενε ∼  
Ηαλγασ µεγ ενγεµετ ν ιγα!!〈γοµνακ Ι!τενε: Μικορ κι〈λτοκ τε ηοζζ〈δ (4,1) 

!∀νεµ µινδ ορο χκ φελεδεκεν ! γβε λ  ⇓εν αζ ⇓εγνψ� νε  µινδ ο ρο χκ ελ ϖ∃  ⇓ ∼  
νεµ λ !ζεν µινδ ο ρο −κ φελεδκεν !∃γβεν αζ !ζεγνψ � νεµ ϖ !ζ ελ µινδ ο ρο κκ (9.18) 

!∀Τε πεδιγ Ωραµ ννκεµ παι!οµ ϖαγψ ∼  ∆ε τε ϖαγψ ςραµ ννκεµ παψ!οµ (3,3) 

Α ΤℑΡΓΨΝΑΚ ΑΖ ℑΛΛ⊆ΤΜℑΝΨ ΥΤℑΝ ςΑΛ ΗΕΛΨΕΖ⊃ΣΕ  

!∀Κυλδγψεν τε νκεδ !εγιτ!γετ ∼ Κυλδγψον !εγιτ!∃γετ τενκεδ (20,2) 
!∀ελ νεµ ηαγψοδ αζοκατ κιχ τγεδετ Ωραµ κερε!νεχ ∼ ελ νεµ ηαγψοδ αζοκατ, κικ κερε !νεκ 

τγεδετ (9,10) 
!∀υλδοζζε ελλεν! γεµ αζ ν λετεµετ  ∼  υλδοζζε λετεµετ αζ ν ελλεν!εγεµ (7,7) 

Α ΤℑΡΓΨΝΑΚ ΑΖ ℑΛΛ⊆ΤΜℑΝΨ ΕΛ⊃ ςΑΛ ΗΕΛΨΕΖ⊃ΣΕ 

!∀Αδτ〈λ αζ τγεδετ φελοκνεχ ζ〈⇓λ⌠τ ∼ Ζ〈!ζλ⌠τ αδτ〈λ αζ τγεδ φλοκνεκ (60,4). 
!∀µερτ !εγτ!γολ ηιτταλαχ τγεδετ ∼ Μερτ ν τγεδετ ηιτταλακ !εγιτσγυλ (31,17) 
!∀Τε Ι!τεν χζελεκε⇓ελ χζυδα δ⌠λγοκατ ∼ Τε Ι!τεν τσυδ〈κατ τσελεκε!ζελ τσυδα δολγοκατ, (77,14) 
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Α ΗΑΤℑΡΟΖ ΕΛ&(ΒΒ)ΡΕ ςΑΛ ΗΕΛΨΕΖ⊃ΣΕ 

!∀Λγψεν Ωραµ αζ τε ιργαλµα!!〈γοδ µι ραψτυνχ ∼  
Λγψεν ςραµ µι ραϕτυνκ αζ τε ιργαλµα!!〈γοδ (33,26) 

!∀√ χζαχ νκεµ αζ ν κο ⇓ικλ〈µ  ∼ Τσακ ο ννκεµ αζ ν κο!ζικλ〈µ (62,2) 
!∀Αζ ναπναχ ⇓ερζεττ !〈τορτ αζ Εεγεκβεν ∼  

Μιϖελ αζ Ι!τεν αζ ναπνακ αζ εγεκβεν !ζερζετ !〈τορτ (19,5) 

Α ΗΑΤℑΡΟΖ  ΗℑΤΡℑΒΒ ςΑΛ ΗΕΛΨΕΖ⊃ΣΕ 

!∀Μαγαζταλτα!σ〈λ φελ� µινδ αζ εγ⇓ φολδον λεγψεν αζ τε διχζο!γεδ ∼  
Μαγα!ζταλτα!!αλ φελ� Εσ αζ τε διχσο!∃γεδ λγψεν µινδ αζ εγ!ζ φολδον (57,5) 

ΑΖ ΙΓΕΚ√Τ&ΝΕΚ ΑΖ ΙΓΕ ΕΛ⊃ ςΑΛ ΗΕΛΨΕΖ⊃ΣΕ  

!∀Πιρλλψαναχ µεγ σ ιγεν η〈βορτα!!αναχ µεγ � ∼  
Πιρυλλψανακ µεγη σ ιγεν µεγ η〈βοριττα!!ανακ� (6,10) 

 
ΑΖ ΙΓΕΚ√Τ&ΝΕΚ ΑΖ ΙΓΕ ΥΤℑΝ ςΑΛ ΗΕΛΨΕΖ⊃ΣΕ  

!∀∆ε αζ ο αττψαφιατ � µεγ νεµ ϖ〈λτηαττψα� µεγ νεµ αδηαττψα� ϖ〈λτ!〈γ〈ναχ 〈ρρ〈τ ∼  
∆ε αζ ο Αττψαφι〈τ� νεµ ϖ〈λτηαττψα µεγ� µεγ νεµ αδηαττψα� ϖ〈λτ!〈γ〈νακ 〈ρρ〈τ (49,7). 

Α ΜΕΓΣΖΛ⊆ΤℑΣ Α ΜΟΝ∆ΑΤ ς⊃Γ⊃Ρ&Λ ΑΖ ΕΛΕϑ⊃ΡΕ ςΑΛ ΗΕΛΨΕΖ⊃ΣΕ 

!∀βεννεδ βιζναχ� κιχ τγεδετ Ωραµ κερε!νεχ ∼  
βεννεδ, ςραµ, βιζνακ� κικ κερε !νεκ τγεδετ (9,10). 

Α ΜΕΓΣΖΛ⊆ΤℑΣ ΗℑΤΡℑΒΒ ςΑΛ ΗΕΛΨΕΖ⊃ΣΕ  

!∀Ι!τεν αζτ µι φυλεινχκελ ηαλλοττυχ ∼ Αζ µι φυλεινκκελ ηαλλοττυκ ςρ Ι!τεν (44,1) 

ΙΙΙ. 3. Μιρτ µ⌠δοστοττα αζ √ρεγ γραδυ〈λ 
α ςιζσολψι Βιβλια ζσολτ〈ραινακ σζϖεγτ? 

Α ζσολτ〈ρσζϖεγεκ ελτρσεινεκ ϖ〈λτοζατοσ νψελϖι µεγολδ〈σαιτ 〈ττεκιντϖε αζ οκοκατ ισ 
σσζεγεζννκ κελλ, αµελψεκ κϖετκεζτβεν α ναγψ τµεγ∀ λνψεγι αζονοσσ〈γ µελλεττ ηολ 
χσεκλψεββ, ηολ τετεµεσεββ µ⌠δοστ〈σοκ κελετκεζτεκ αζ √γρ. Ζσολτ〈ρκνψϖβεν.   

 Νψελϖι−ιροδαλµι σζεµποντοκ (στιλισζτικα, ρετορικα) 

Α ϖ〈λτοζτατ〈σοκβαν (φ!κντ α σζ⌠ρενδι 〈ταλακτ〈σοκβαν) αζ τκρζ!δικ, ηογψ Κεσερ∀ι ∆αϕκα 
ϑ〈νοσ τρεκεδεττ α φολψαµατοσ δε ταγολτ σ ϕ⌠λ µεγρτηετ! µονδατσζερκεσζτσρε. Ηοµ〈λψοσ, 
σικερλετλεν, τββσζρσεν αλ〈ρενδελτ σζερκεζετεκετ αλακτοττ 〈τ, αϖυλτνακ λ〈τσζ⌠ σζαϖακατ 
χσερλτ κι, α ηι〈νψοσ µονδατοκατ κιεγσζτεττε, σ α σζ⌠ρενδετ ελ!νψρε µ⌠δοστοττα. 
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Ε µυνκ〈ϕα µινδαζ〈λταλ α ζσολτ〈ρσζϖεγνεκ χσακ αρ〈νψλαγ σζ∀κεββ ρτεγβεν ρϖνψεσλτ. 
Σζεµβεν 〈λλ ϖελε αζ ριντετλενλ ηαγψοττ ζσολτ〈ρϖερσεκ σοκασ〈γα. (Πλδ〈υλ α 97., 124., 146. 
ζσολτ〈ρβαν χσακ εγψ σ κτ!σζ⌠ βετολδ〈σα ϖαγψ νη〈νψ ηοσσζαββ σζ⌠αλακ, εγψ−εγψ σζ⌠χσερε α 
κτ ζσολτ〈ρσζϖεγ σσζεσ ελτρσε.) Ρσζβεν πεδιγ µ〈σ οκοτ ισ κν〈λνακ α µ⌠δοστ〈σοκρα α 
φιλολ⌠γιαι ποντοστ〈σ ηελψενκντ κτσγτελεν ϕελει. Α ϖ〈λτοζτατ〈σοκ εγψικ ρσζε µ〈σκντ ισ, ϖαγψ 
µ〈σ οκκαλ ϕοββαν µαγψαρ〈ζηατ⌠, µιντ χσυπ〈ν φογαλµαζ〈σι, εσζττικαι σζεµποντοκ 
µεγϖαλ⌠συλ〈σ〈ϖαλ. Ιττ νψιλϖ〈νϖαλ⌠αν αζ ρ〈σβελισγ σ α σζ⌠βελισγ προβλµακρρε ισ ερ!σ 
ηανγσλψ εσικ. (Α ςΒ. ολϖασοττ, φελολϖασοττ, αζ √γρ. πεδιγ ρεχι〈λτ σζϖεγ.)17   

 Φιλολ⌠γιαι ποντοστ〈σ  

Α σζ⌠χσερκ, νηολ µγ α β!ϖτµνψεκ µγττ ισ φελφεδεζηετ! α τυδ⌠σ πρδικ〈τορ σζ〈νδκα, 
ηογψ ϕαϖτσον α ςΒ. σζϖεγν, ηα νεµ ταλ〈λτα ελγγ η∀σγεσνεκ. Τββ σζ⌠χσερε, ϖαγψ 
φορδυλατ η〈ττερβεν κτσγτελενλ εζ αζ οκ 〈λλ, φ!κντ ολψανκορ, ηα α σζερταρτ〈σβαν ηασζν〈λατοσ 
σζϖεγ σ α ηυµανιστα φιλολ⌠γιαι ιγνψ κζττ κλνβσγ µυτατκοζοττ. Ιλψεν οκκαλ νεµ φογαδτα 
ελ αζ √γρ., ηογψ αζ 〈γψ σζ⌠ ισµτλ!δϕκ αζ ελσ! β∀νβ〈νατι ζσολτ〈ρ εγψικ ϖερσβεν, ηανεµ 
µ〈σοδσζορ (εγψ µ〈σικ ηβερ ιλλετϖε λατιν σζ⌠ µεγφελελ!ϕεκντ) κιχσερλτε α σοκ φορδτ〈σβαν ισ 
ηασζν〈λατοσ  νψοσζολψ〈ρα.  

 Ηιτϖαλλ〈σι οκ 

Κτ ζσολτ〈ρβαν (20. σ 51.) τεττεν ρηετϕκ, ηογψ αζ √γρ. � νµιλεγ α φιλολ⌠γιαι ποντοσσ〈γ 
κ〈ρ〈ρα � α ηαγψοµ〈νψβ⌠λ φογαδοττ βε ζσολτ〈ρρσζλετεκετ, αµελψ αζ 〈λδοζατταλ σζεµβεν αζ 
ιµ〈δσ〈γοτ ηανγσλψοζζα.  

Λεηετ ηασονλ⌠αν ηιτϖαλλ〈σι οκα αζ νεκλσ (νεκεσ σζερταρτ〈σ) νη〈νψ ηελψεν ϖαλ⌠ ⌠ϖατοσ 
νψοµατκοστ〈σ〈νακ (α 45., 47., 92. ζσολτ〈ρ ελεϕν). Ζριχη ρεφορµ〈τορα, ϖαλαµιντ εγψεσ ηαζαι 
σζακαδ〈ροκ α σζερταρτ〈σι νεκλστ τελϕεσεν ελϖετεττκ, ϖελκ σζεµβεν α λιτυργι〈τ Μελιυσ π〈ρτολτα. 
Αζ √γρ. λιτυργικυσ σ ηιµνολ⌠γιαι φελφογ〈σα µεγεγψεζεττ α Μελιυσϖαλ.  Μ〈σοκ ισ εννεκ 
π〈ρτϕ〈ν 〈λλοττακ, γψ αζ √γρ. σζερκεσζτ!ιϖελ  σοκβαν εγψεζ! ϖλεµνψτ ϖαλλοττ α τυδ⌠σ 
ηυµανιστα Σζιλϖ〈σ−∨ϕφαλϖι Ιµρε.

 Φορδτ〈σι λεηετσγεκ   

Α ςΒ. σζ〈µοσ ηελψεν σζλϕεγψζεττελ υταλ α ζσολτ〈ρσζϖεγ ρτελµεζσνεκ γονδϕαιρα, σ 
νη〈νψσζορ αλτερνατϖ φορδτ〈σι λεηετ!σγεκετ ισ µεγφογαλµαζ. Α ρεϖιδε〈λ⌠ σζερκεσζτ!νεκ 
λεηετεττ ϖολνα εζζελ ηαρµονιζ〈λ⌠ ϖ〈λτοζατοκατ βεικτατνια α Ζσολτ〈ρκνψϖ εγψεσ ποντϕαιν. Σεηολ 
νεµ τεττε. Α ϕελεντ!σεββεν ελτρ! σζϖεγϖ〈λτοζατοκρα νεµ ιλψεν ηελψεκεν βυκκανυνκ. 
Εγψετλεν ηελψ ϖαν, αηολ ϕοββ φορδτ〈σ〈τ κζλι εγψ ηοµ〈λψοσ ϖερσνεκ αζ √γρ. (αζ 58,9−βεν). 
ℑµδε ιττ σεµ α ςΒ. 〈λταλ εµλτεττ φορδτ〈σϖ〈λτοζατοκατ κϖετι, ηανεµ ολψαν σζϖεγετ κζλ, 
αµελψ εγψετλεν ισµερτ φορδτ〈σσαλ σεµ αζονοσ. Νεµ τυδϕυκ, ηογψ ϖολτ−ε ιλψεν α 
ηαγψοµ〈νψβαν, τεη〈τ 〈τϖεττε, ϖαγψ νεµ ϖολτ, γψ σαϕ〈τ αλκοτ〈σα.   

 Πσαλµοδια 

                                                 
17 Νψρι−Σζχσι (1998): πασσιµ; ϖ. µγ Σζικσζαιν 1999: 372−6, πασσιµ. 
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Α γρεγορι〈ν σζϖεγκζποντ. Νεµ κϖετελ µεγ νυµερυστ, ϖερσλ〈βακατ, µιντ αζ αντικ πρ⌠ζα 
ζ〈ρλαται. Α µεδιατιο σ α τερµινατιο λατινρα σζαβοττ ηανγσλψτρϖνψει ϖισζοντ µαγψαρυλ 
τελϕεστηετετλενεκ. Αζρτ, µερτ µαγψαρβαν µινδιγ αζ ελσ! σζ⌠ταγ ηανγσλψοσ. Α ζσολτ〈ροκ 
µονδαταινακ ϖγρε πεδιγ τββσζρ κερλ τ ϖαγψ ηατ σζ⌠ταγοσ κιφεϕεζσ, τεη〈τ α ηανγσλψοσ 
σζ⌠ταγ ολψαν ηελψεν ϖαν, αµελψ λατινβαν νεµ φορδυλ ελ!. Νινχσ σεηολ νψοµα, ηογψ αζ √γρ. α 
ρεχιτ〈λ〈σ φλζ〈ρλαται σ ζ〈ρλαται µιαττ ϖ〈λτοζτατοττ ϖολνα α σζϖεγεν. Α κζπκορι ηιµνυσζοκ 
ρεφορµ〈χι⌠ κοραβελι φορδτ〈σαι σεµ, σ Κεσερ∀ι ∆αϕκα ϑ〈νοσ 〈τδολγοζοττ ηιµνυσζαι σεµ 
τρεκεδτεκ α κλασσζικυσ ιδ!µρτκεσ σοροκ µεγϖαλ⌠στ〈σ〈ρα. 

Α ζσολτ〈ρ σζϖεγνεκ ρτελµεσεν φλϖερσεκρε ταγολ〈σα µιαττ αζονβαν τρτντεκ µ⌠δοστ〈σοκ. 
Εζ τρτνηετεττ α σζ⌠ρενδ 〈ταλακτ〈σ〈ϖαλ; ηολ κτ!σζαϖακ, ινδυλατσζαϖακ, ηατ〈ροζ⌠κ ϖαγψ α 
ηι〈νψζ⌠ 〈λλτµ〈νψ βετολδ〈σ〈ϖαλ, ηολ εγψ µ〈σοδικ  〈λλτµ〈νψ βεικτατ〈σ〈ϖαλ ϖαγψ ισµτλσσελ. Αζ 
ιλψεν ϖ〈λτοζτατ〈σοκ γψακραν εγψβεεσνεκ εγψεσ στλυσϕαϖτ〈σκντ µαγψαρ〈ζηατ⌠ ϕελενσγεκκελ.  
Κτσγτελεν, ηογψ αζ ιλψεν µ⌠δοστ〈σοκ ερεδµνψε µινδενκορ ταγολταββ, ηανγοσαν ϕοββαν 
µονδηατ⌠, σ κννψεββεν φελφογηατ⌠ σζϖεγ. ⊃ππεν εζ γρεγορι〈ν εσζµνψε. Ιττ α νψελϖι, 
ιροδαλµι σ σζερταρτ〈σι µεγ ϖαλλ〈σι κϖετελµνψεκ ταλ〈λκοζνακ. 

 Σζακασζολ〈σ  

Α λιτυργικυσ γψακορλατβαν ρσζεκρε ταγολτ σ κλν ηασζν〈λατοσ ζσολτ〈ροκ µεγκϖ〈ντ〈κ 
ηελψενκντ α κεζδ!ϖερσ 〈ταλακτ〈σ〈τ, ϖαγψ πεδιγ λεηετ!σγετ κν〈λτακ α σζϖεγ ρτελµεσ 
µ⌠δοστ〈σ〈ρα. 

Ζαϖαρ⌠ ϖολνα εγψ ζσολτ〈ρ ιλψεν ελκεζδσε: ο µινδ αζ 〈λταλ ιργαλµασ σ κεγψελµεσ ϖαλα αζ ο 

βυνοκνεχ, σ νεµ ϖεζτ ελ οκετ� � Εζρτ αζ √γρ. α ζσολτ〈ρ ΙΙ. σζακασζ〈νακ κεζδεττ γψ 
φορµ〈λτα 〈τ ⌠(η) + ινδυλατσζ⌠ σ ταγµονδατ βεικτατ〈σ〈ϖαλ, ϖαλαµιντ σζ⌠ρενδι µ⌠δοστ〈σσαλ: Οη 
µελψ ιγεν ιργαλµασ σ κεγψελµεσ αζ ςρ Ι!τεν, αζ βυνο!οκηοζ: ςγψ µιντ κι νεµ ϖε!ζτ ελ [αζ ] 
ατψ〈κατ αζ πυ!ζτ〈βαν � (78,38) 

⊃ρτελµεσεν γψ σεµ κεζδ!δηετ εγψ ννεπλψεσ σζερταρτ〈σι ττελ: Μερτ τε γψυιτοδ µεγ αζ ν 
⇓ουετνεκεµετ : τε ν ΩΡαµ Ι!τενεµ� Α ζσολτ〈ρ ΙΙ. σζακασζα αζ 〈ταλακτ〈σ υτ〈ν µεγσζ⌠λτ〈σσαλ 
κεζδ!δικ: Εν ςραµ Ι!τενεµ τε γψϕτοδ µεγ αζ ν !ζοϖτνεκεµετ� (18,28). Μγ αζ ιλψεν σ 

ηασονλ⌠ σζ⌠ρενδι 〈ταλακτ〈σοκν〈λ σ β!ϖτσεκνλ ισ σζεµλλετεσεββ µεγολδ〈στ ταλ〈λυνκ κτ 
ζσολτ〈ρβαν (104 σ 109). Αζ εγψικ α ςΒ. σζϖεγβεν γψ κεζδ!δττ: Εζ ναγψ σ ⇓!λεσ τενγερ, 
µελλψβεν ϖαδναχ ⇓〈µλ〈ληατατλαν ⇓⌠ 〈λλατοχ� Α σζακασζ 〈ταλακτοττ κεζδετε αζ √γρ. σζεριντ: 
Αλδγψαδ, ν λελκεµ, αζ ςρατ, κι ιγεν φελ µαγασζταλτατοτ α� σζλεσ τενγερεν: Μελλψβεν ϖαγψνακ 
σζ〈µλαληατατλαν υσζ⌠ 〈λλατοκ� (109,25). Εζ α µ⌠δοστ〈σ γψ κελετκεζεττ, ηογψ α ζσολτ〈ρ 
λεγελεϕν ελκεζδϖε φολψταττα α ζσολτ〈ρ µ〈σοδικ σζακασζ〈τ � µινδεν ϖ〈λτοζτατ〈σ νλκλ � αζ 
νµαγ〈βαν εσετλεν ϖερσσελ, αµελψ γψ µεγφελελ! κοντεξτυσβα ιλλεσζκεδικ. 

Αζ √γρ.−βαν ταλ〈ληατ⌠ τιζεννγψ σζακασζολτ ζσολτ〈ρνακ ϖαγψ εγψικ ϖαγψ τββνψιρε µινδκτ 
κεζδ!ϖερσε ελτρ α ςΒ. σζϖεγτ!λ. Νηολ χσακ µινιµ〈λισαν, µ〈συττ αζονβαν τετεµεσ α 
κλνβσγ. Ε µ⌠δοστ〈σοκ κζττ α λιτυργιατρτνετ εγψεδλ〈λλ⌠ µεγολδ〈σ〈ϖαλ ισ ταλ〈λκοζυνκ: α 
ζσολτ〈ρ κεζδ!ϖερσνεκ α ΙΙ. σζακασζ ελεϕν ϖαλ⌠ τελϕεσ µεγισµτλσϖελ. 
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Εζ αζ οκ αζ αλκαλµαζοττ νψελϖσζετ ϕελεντκεζσνεκ ισ τεκιντηετ!. Νεµ νµαγ〈ρτ ϖαλ⌠ 
στιλισζτικαι ϖαγψ νψελϖελµλετι κϖετελµνψεκ µεγϖαλ⌠στ〈σ〈ρα, ηανεµ αζ πκζλ〈β, µονδηατ⌠ 
σ ρτηετ! ζσολτ〈ρσζϖεγ ρδεκβεν αλκαλµαζτα αζ 〈τδολγοζ〈στ αζ √γρ.  

 Ηαγψοµ〈νψ 

Α Ζσολτ〈ρκνψϖ εγψεσ µ⌠δοστοττ σζϖεγρσζλετει κτσγτελενλ α κζιρατοσ γραδυ〈λοκ 
ηαγψοµ〈νψ〈ηοζ καπχσολ⌠δνακ, σζϖεγσζερ∀εν ισ εζζελ µαγψαρ〈ζηατ⌠κ. Σζεµλληετ! εζ κτ 
τελϕεσεν ϖαγψ χσακνεµ τελϕεσ εγσζβεν ελτρ! ζσολτ〈ρσζϖεγεν, αζ ελσ! σ αζ τϖενεγψεδικ 
ζσολτ〈ρβαν. Νη〈νψ τοϖ〈ββι εγψεζσ ισ µεγγονδολ〈σρα σαρκαλλ βενννκετ. Φελτεηετ!εν α ΞςΙΙ. 
σζ〈ζαδ ⌠τα ελπυσζτυλτ, δε αζ √γρ. ιδεϕν µγ λτεζεττ σ φελ ισ ηασζν〈λτ γραδυ〈λοκβαν σοκκαλ 
τββ σζϖεγρσζ ϖολτ αζονοσ αζζαλ α µ⌠δοστ〈σσαλ, αµελψετ αζ √γρ−βαν ταλ〈λυνκ, σ αµελψ 
(χσεκλψεββ ϖαγψ ϕελεντ!σεββ µρτκβεν) ελτρ α ςΒ. σζϖεγτ!λ. Αζ ρατλαν ηαγψοµ〈νψ, α 
σζερταρτ〈σ ηελψι γψακορλατ〈βα ϖαλ⌠ βελεσζοκ〈σ ισ ηατοττ. Εννεκ ηατ〈σ〈ρα αζ 〈τδολγοζ⌠ 
νκντελενλ ισ αλκαλµαζηατοττ πλδ〈υλ εγψ σζ⌠π〈ρτ α σζϖεγ ϖαλαµελψ ποντϕ〈ν, µερτ α σζϖεγ 
σσζεφγγσε ελ!ηϖτα α βεννε γψ λ! φορδυλατοτ, ηισζ ! ισ γψ σζοκτα ϖολτ µονδανι. 

Ηα νεµ ισ λεηετ µινδεν µ⌠δοστ〈σ ϖαλαµιλψεν ελπυσζτυλτ φορρ〈σβ⌠λ ϖαλ⌠ 〈τϖτελ, δε µιντα, 
µεγγονδολ〈σ, σ γψακορλατι ηασζν〈ληατ⌠σ〈γ σζεµποντϕ〈β⌠λ ισ κν〈λκοζτακ α ρεϖιδε〈λ⌠ Κεσερ∀ι 
∆αϕκ〈νακ α ηελψι σ α Μαγψαρορσζ〈γρ⌠λ βεκρτ γραδυ〈λοκβαν φελτ〈ρυλ⌠ ηι〈νψοκ σ ερνψεκ. 
Λεγινκ〈ββ εζ αζ λ! ηαγψοµ〈νψ µαγψαρ〈ζηατϕα α ναγψ τερϕεδελµ∀ σ τελϕεσεν ϖ〈λτοζατλανυλ 
µεγηαγψοττ ϖαγψ χσακ νηολ µ⌠δοστοττ σζϖεγρσζεκ κζττ αζ εγσζεν ελτρ! φορδυλατοκατ, 
ϖερσεκετ. Ηελψενκντ νεµ ισ φορδτ〈σοκ εζεκ α ρσζλετεκ, ηανεµ ρϖιδ σζακασζοκον παραφρ〈ζιστ 
κπϖισελνεκ. 

Α ηαγψοµ〈νψ κτ ϕελενσγβεν κλνσεν σζεµλλετεσ: εζ α τββεσ σζ〈µ ηασζν〈λατα σ αζ 
ζσολτ〈ροκ κεζδετε. 

(Α) Α κζσσγετ (κζσγετ), α γψλεκεζετ χσελεκϖ! σζερταρτ〈σι ρσζϖτελτ αζζαλ ισ 
ηανγσλψοζτ〈κ α προτεστ〈νσ γραδυ〈λοκ, ηογψ ηελψενκντ (ακ〈ρ α φιλολ⌠γιαι η∀σγ ροϖ〈σ〈ρα) 
τββεσ σζ〈µοτ ηασζν〈λτακ εγψεσ σζ〈µ ελσ! σζεµλψ ηελψεττ. ϑ⌠λ σζεµλλτετι εζτ αζ ιµα⌠ρ〈κ 
µινδµ〈ιγ ϖ〈λτοζατλαν νψιτ⌠φοη〈σζα, αµελψ κτ ζσολτ〈ριδζετ σσζεκαπχσολ〈σα.18 Κζλκ α 

                                                 
18 Ζσολτ 51,15 + 70,1 

√σσζεηασονλτ〈συλ λ〈σσυκ αζ  εγψεσσζ〈µ αλακοτ α ζσολοζσµ〈βαν µα ηασζν〈λατοσ φορδτ〈σσαλ εγψττ:  

ςΒ. √γρ. 

ΩΡαµ αζ ν αιακαιµατ νι!δ µεγ, 

σ αζ ν ⇓〈µ ηιρδετι αζ τε διχζρετεδετ. 
Ι!τεν αζ ν ⇓αβαδιτ〈!οµρα (ιυελ) 

ΩΡαµ αζ ν !εγιτ!γεµρε !ιεσ. 

 

Νψι!δ µεγ ςραµ αζ ν αϕακιµατ : 

Εσ αζ ν !ζ〈µ ηιρδετι αζ τε διχσιρετεδετ. 

Ιϕ ελ, ν Ι!τενεµ, αζ ν !ζαβαδιτ〈!οµρα : 

Σιεσ, ςραµ, αζ ν !εγιτ!∃γεµρε.  

Λατ−ηυνγ. (∆ιυρναλε) ςυλγ. 
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µ〈σοδικ, αµελψ ερεδετιλεγ αζ νεκεσεκ σ α τελϕεσ γψλεκεζετ ϖ〈λασζα ϖολτ α λελκσζ 
νψιτ⌠ϖερσρε, µινδµ〈ιγ ηασζν〈λατοσ ρεφορµ〈τυσ γψλεκεζετι νεκ αλακϕ〈βαν (ινϖοκ〈χι⌠κ σ 
αδϕυτοριυµοκ κζττ), σπεδιγ τββεσ σζ〈µ ϖ〈λτοζατ〈βαν.19 Εζ α τββεσ σζ〈µρα ϖ〈λτοζτατοττ 
σζερταρτ〈σι ττελ µ〈ρ Ηυσζ〈ρ Γ〈λ ελ!ττ κιαλακυλτ (1574−βεν γψ κζλι α Κοµγρ., σ αζ σσζεσ 
κσ!ββι προτεστ〈νσ γραδυ〈λ, γψ α Β/Ργρ. σ αζ √γρ. ισ). Α Ζσολτ〈ρκνψϖ φντεββ µεγµονδοττ 
ϖερσειβεν µαγµαραδτ αζ εγψεσ σζ〈µ. 

Λελκσζ: 

ςΡ Ι!τεν νψι!δ µεγ ◊ µι  αιακινκατ,  

⊃νεκκαρ: 

Εσ ◊ µι  ⇓〈νχ ηιρδετι ◊ τε διχζερετεδετ. 

Λελκσζ: 

ςΡ Ι!τ# φιγψελµεζζελ ◊ µι  !εγεδελµυνκρε. 

⊃νεκκαρ (σ γψλεκεζετ): 

ςραµ Ι!τεν !ιεσ µινκε τ  µεγ !εγιτενι µινδεν ⇓υκ!εγυνκβεν,  
Χηρι!τυσ Ιε!υ!ερτ µι  ςρυνκερτ εσ µεγ ϖαλτονκερτ.20 

Α τββεσ σζ〈µ ηασζν〈λατα µελλεττ α σζϖεγ φολψαµατοσσ〈γα ρδεκβεν νηολ α ηαρµαδικ 
σζεµλψ ηελψεττ α µ〈σοδικ σζεµλψ ηασζν〈λατοσ, εζ ιµ〈δσ〈γβαν α µεγηιττσγ σ α σζεµλψεσ 
καπχσολατ κιφεϕεζσρε αλκαλµασαββ. 

(Β) Αζ √γρ. 〈λταλ ϖ〈λασζτοττ (σ α ςΒ. σζϖεγτ!λ ελσζακαδ⌠) ζσολτ〈ρκεζδετ (ινχιπιτ) τββσζρ 
αζονοσ α κζιρατοσ γραδυ〈λοκβαν µεγµαραδτ ζσολτ〈ρϖ〈λτοζατοκ ελεϕϖελ. Νεµ τυδυνκ κιµυτατνι 
ϖαλαµεννψι ηελψεν (λεγαλ〈ββισ α κυτατ〈σ µοστανι 〈λλ〈σα σζεριντ) ιλψεν κζϖετλεν φγγστ, δε 
〈ρυλκοδ⌠ ϕελ, ηα εγψ ζσολτ〈ρνακ λνψεγβεν αζονοσ α σζϖεγε, χσυπ〈ν α κεζδετε ελτρ!. ςαγψ 
ακκορ, ηα α κεζδ!ϖερσβεν ταλ〈λϕυκ αζ ιγαζ〈ν ϕελεντ!σ ελτρστ α ςΒ. σζϖεγτ!λ. Εζτ µγ αζ ισ 
τ〈µογατϕα, αµιντ νη〈νψ ιδζεττ ζσολτ〈ρσζϖεγβεν λ〈τηατ⌠, ηογψ α κζιρατοσ γραδυ〈λοκ εγψεσ 
ζσολτ〈ραινακ αζ ελεϕε νεµ τρ ελ ϕελεντ!σεν, ϖαγψ χσακ αλιγ ελτρ!, αζαζ µεγλεηετ!σεν κζελ ϕ〈ρ 
α ςΒ. σζϖεγηεζ. Υγψανεννεκ α ζσολτ〈ρνακ α φολψτατ〈σα ϖαγψ α µ〈σοδικ φελε αζτ〈ν µ〈ρ 
ποντατλαναββ, παραφραζε〈λ, κρισζτιανιζ〈λ, κτετλενλ β!ϖτι αζ ερεδετιτ.  

∗ 

ςγλ µγ ϖαν εγψ ϕελενλεγ νεµ ιγαζοληατ⌠, δε φελτ∀ν! ϖον〈σα αζ √γρ. ζσολτ〈ρσζϖεγεινεκ, 
αµελψ σζιντν α µγ λ! ηαγψοµ〈νψ κϖετκεζµνψεκντ µαγψαρ〈ζηατ⌠. Κεϖσ ηι〈νψζ⌠ ϖερσ 
ϖαγψ φλϖερσ φορδυλ ελ! α σζϖεγβεν (πλδ〈υλ α 21. σ α 106. ζσολτ〈ρβαν). Εζ τερµσζετεσεν 
λεηετ µινδ α νψοµτατ〈σ σορ〈ν ελκϖετεττ ηιβα. Εζεκ α ϖερσεκ αζονβαν σζιντε µινδενττ ολψαν 
ζσολτ〈ροκβαν ταλ〈ληατ⌠κ, αµελψεκβεν τββ αζ ελτρσ, ϖαγψ ππεν τββ ϖερσεν 〈τ ελτρ! σοροκρα, 

                                                                                                                                                         
Υραµ, νψισδ µεγ αϕκαµατ, ∗ 

σ σζ〈µ α τε διχσρετεδετ ηιρδετι. 

Ιστε, φιγψελµεζζ αζ ν σεγτσγεµρε, ∗ 

Υραµ, σιεσσ µεγσεγτενι ενγεµ! 

∆οµινε, λαβια µεα απεριεσ: ∗ 

ετ οσ µευµ αννυντιαβιτ λαυδεµ τυαµ. 

∆ευσ, ιν αδϕυτοριυµ µευµ ιντενδε: ∗ 

∆οµινε, αδ αδϕυϖανδυµ µε φεστινα. 
 

19 Αζ 1948 ⌠τα ηασζν〈λατοσ νεκεσκνψϖβεν α 151. σορσζ〈µ; αζ �ρεγ δεβρεχενι� νεκεσκνψϖβεν 
α ΞςΙΙ. σζ〈ζαδ ϖγτ!λ 1816−ιγ 355. σορσζ〈µ ϖολτ αζ αδϕυτοριυµοκ κζττ. Εγψετλεν σζαϖα 
ϖ〈λτοζοττ µεγ α ΞςΙΙ. σζ〈ζαδβαν: µινδεν σζκσγνκβεν ∼ ιλψ ναγψ σζκσγνκβεν. 

20 Κοµγρ. 1α�β 
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σζακασζοκρα βυκκανυνκ, αϖαγψ πλδ〈υλ ηιρτελεν τββεσ σζ〈µρα ϖαγψ µ〈σοδικ σζεµλψρε ϖ〈λτ 〈τ 
α ζσολτ〈ρ, σ αηολ νεµ τεκιντηετϕκ εγψµ〈σσαλ ταρταλµιλαγ αζονοσνακ α µεγφελελ! κτ 
ζσολτ〈ρϖερσετ. Φελττελεζηετϕκ ιλψεν ηελψεκεν, ηογψ α ηι〈νψ α κζιρατοσ µ〈σολ〈σ(οκ) 
φολψαµατ〈βαν κελετκεζεττ, σ α στανδαρδ σζϖεγ κιαλακτ〈σα σορ〈ν ελκερληεττε αζ √γρ. 
σζερκεσζτ!ϕνεκ φιγψελµτ, µερτ τββ κζιρατοσ φορρ〈σβαν (φορρ〈σχσαλ〈δβαν) ισ µεγισµτλ!δττ. 

Αζ √γρ. ελφογαδτα νορµ〈υλ α ςΒ. Ζσολτ〈ρκνψϖτ, δε α εγψυτταλ α σαϕ〈τ Ζσολτ〈ρκνψϖε ισ 
µιντ〈υλ σ νορµ〈νακ σζ〈ντ λιτυργικυσ σεγδλετκντ κσζλτ ελ. Κεσερ∀ι ∆αϕκα α Ζσολτ〈ρκνψϖ 
σζϖεγνεκ µεγ〈λλαπτ〈σ〈τ α ςΒ.−ρε αλαποζτα. Εζ〈λταλ ελισµερτε αννακ νψελϖι−φιλολ⌠γιαι ρανγϕ〈τ 
σ τεκιντλψτ, ιλλετϖε ηοζζ〈ϕ〈ρυλτ αηηοζ, ηογψ εζ α τεκιντλψ α σζερταρτ〈σι γψακορλατβαν ισ 
µεγσζιλ〈ρδυλϕον. Εζ αζ ιροδαλµι νψελϖ, αζ ροττ µαγψαρ νψελϖ σζεµποντϕ〈β⌠λ γψ ισ φοντοσ, 
ηογψ α ςΒ. ολϖασοττ σζεντ κνψϖκντ ηατοττ σζλεσ νπρτεγεκβεν σζ〈ζαδοκον 〈τ. Ηατ〈σ〈τ 
τεκιντϖε αζονβαν γψ ισ φοντοσ, ηογψ α σζερταρτ〈σοκον εληανγζ⌠ ζσολτ〈ροζ〈σ 〈λταλ µιντ 
λιτυργικυσ νεκβεσζδ ισ ϕελεν ϖολτ ννεπι σ ητκζναπι σζερταρτ〈σοκον µινδαδδιγ, αµεδδιγ α 
προτεστ〈νσ ηαγψοµ〈νψνακ εζ αζ 〈γα ελ νεµ σορϖαδτ, τεη〈τ α ΞςΙΙΙ. σζ〈ζαδ µ〈σοδικ φελιγ. 

Α ζσολτ〈ρσζϖεγ εµε ϖγλεγεσ αλακϕ〈ν Γελεϕι Κατονα χσακ νψελϖηελψεσσγι σ ηελψεσρ〈σι 
σζεµποντβ⌠λ τρεκεδεττ ϖ〈λτοζτατ〈σοκρα α κορρεκτυρα αλκαλµ〈ϖαλ. Σζ〈νδκ〈τ χσακ κορλ〈τοζϖα 
σικερλτ µεγϖαλ⌠στανια. Εγψεσ σζ⌠αλακοκ σ ηελψεσρ〈σι µεγολδ〈σοκ α νψοµδ〈σζτ⌠λ ερεδνεκ. 
Γελεϕι Κατον〈νακ αζ υτ⌠λαγ 〈τολϖασοττ σζϖεγηεζ φ∀ζττ µεγϕεγψζσει σ ηιβαϕεγψζκε ερρ!λ 
τανσκοδικ. Τζετεσ σσζεηασονλτ〈στ σεµ ϖγεζηετεττ ελ (πλδ〈υλ α ςΒ. σζϖεγϖελ εγψττ), 
µερτ ακκορ α ηι〈νψζ⌠ ϖερσεκετ φελτεηετ!εν π⌠τολτα ϖολνα, ϖαγψ λεγαλ〈ββ νεµ ηαγψτα ϖολνα α 
ηι〈νψοκατ εµλτετλενλ.  

Α ϖ〈λτοζτατ〈σοκ σ µ⌠δοστ〈σοκ τεη〈τ ζµβεν Κεσερ∀ι ∆αϕκα ϑ〈νοστ⌠λ ϖαλ⌠κ. Εζ αζονβαν 
νεµ αζτ ϕελεντι, ηογψ εζεκετ µινδ ! αλκοττα ϖαγψ µαγα κλτττε. Σοκατ 〈τϖεττ.  

Α ςΒ. φορδτ⌠ιτ⌠λ σεµ α ϕ⌠ ιροδαλµι στλυσ, σεµ α µαγψαροσσ〈γ, σεµ α λιτυργικυσ ηασζν〈λατ 
νεµ ϖολτ ιδεγεν, δε α δολογ τερµσζετε µιαττ α Βιβλια σζϖεγε (µιντ ηυµανιστα φιλολ⌠γιαι− 
φορδτ⌠ι τελϕεστµνψ) µγισ ινκ〈ββ αζ εµελκεδεττ κνψϖνψελϖ φελ ηαϕλικ. 

Α σζερταρτ〈σι ηασζν〈λατρα κιαλακυλτ ζσολτ〈ρφορδτ〈σοκ νψελϖε κεϖσβ ϖολτ τυδ⌠σ τελϕεστµνψ. 
Ηα τερϕενγ!σεββ ϖολτ ισ, αζ ελϖοντ ταρταλµατ ταντ〈σι χλλαλ, τεη〈τ κννψεββεν ρτηετ!, κϖετηετ! 
σ τετσζετ!σεββ µ⌠δον φογαλµαζτα µεγ. Ηαλλγατ〈σρα, ηαλλ〈σβ⌠λ ϖαλ⌠ µεγρτσρε αλκαλµασαββ 
ϖολτ. Νψελϖεζετβεν γψ ισ µεσσζε µεγηαλαδτα α κ⌠δεξεκ κορ〈νακ ζσολτ〈ρφορδτ〈σαιτ (αµελψεκ 
σζερταρτ〈σι ηασζν〈λατρα αλιγ λεττεκ ϖολνα αλκαλµασακ), σ κιαλακτοττα α νψελϖι µεγολδ〈σοκνακ 
αζτ α τ〈ρη〈ζ〈τ, αµελψρε α ζσολτ〈ροκ κζρτηετ! τολµ〈χσολ〈σα αλαποζηατοττ. 

#∃#   
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Α ςΒ. ελσ! σορβαν φελολϖασ〈σρα σζ〈ντ σζϖεγτ αζ √γρ. αλκαλµασαββ〈 τεττε αζ λ!σζ⌠βαν ϖαλ⌠ 
εληανγζ〈σρα. Α ςΒ. σζϖεγτ τββ σζ〈λ κτι αζ ροττ, αζ √γρ. σζϖεγτ πεδιγ α βεσζλτ νψελϖηεζ.  

Κεσερ∀ι ∆αϕκα ϑ〈νοσ σζερκεσζτ!ι µυνκ〈ϕα σορ〈ν εζτ α µγ λ! σζ⌠βελισγετ, α λιτυργικυσ 
νεκβεσζδετ κπϖισελ! κζιρατοσ ηαγψοµ〈νψτ σζεµβεστεττε α ςΒ. σζϖεγϖελ, σ α 
ϖ〈λτοζτατ〈σοκβαν ενγεδτε ισ, ηογψ ηελψενκντ ρϖνψεσλϕενεκ. Εζζελ κιαλακυλτ εγψ σζερενχσσ 
εγψενσλψ α σζερταρτ〈σι νψελϖ σζεµποντϕ〈β⌠λ. Εννψιβεν αζ √γρ. Ζσολτ〈ρκνψϖνεκ σζϖεγε 
µεγηαλαδτα α ςΒ. σζϖεγτ. 

%#& 

∆αυιδ Ι!τενι διτ!ρετινεχ ⌠⇓υεηα!ονλτγατ〈!α ιττ ϖγρε ρτ 

Γλορια ∆εο ϖενια Ρεο.21 
 

                                                 
21 Αζ √γρ. ∆εβρεχενβεν !ρζττ σοµορϕαι πλδ〈νψ〈βαν εζζελ α µονδ〈σσαλ ζ〈ρυλ α σζερταρτ〈σι ηασζν〈λατ 

ττελειτ φελτντετ! κζιρατοσ ϕεγψζκ. 
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ΙΙ. 2. 2. ϑελεντσεββ µρτκβεν ελτρ!ζσολτ〈ροκ 
2, 4, 7, 10, 17, 19, 23, 37, 49, 52, 55  

 

ςαλαµεννψι ζσολτ〈ρσζϖεγ, α βεκερετεζεττ σορσζ〈µακ, τελϕεσ τερϕεδελµβεν κϖετκεζικ αλ〈ββ. 
Π〈ρηυζαµοσαν εγψ ηαρµαδικ ηασ〈ββαν α Β/Ργρ. σζϖεγε ισ οττ λ〈τηατ⌠ αζοκ µελλεττ, αµελψεκνεκ  
α ϖελκ, α κζιρατοσ ηαγψοµ〈νψ ϖονατκοζ⌠ ρσζϖελ ϖαλ⌠ καπχσολατα εζτ µεγκϖ〈νϕα. 

2 Θυαρε φρεµυερυντ γεντεσ 

 ςΒ. 

 
Β/Ργρ. √γρ. 

 
ΙΙ. 

1 Μιερτ διηο!κοδνεχ  
αζ πογ〈νψοχ,  
σ αζ νπεχ γονδολναχ  
ηε〈βα ϖαλ⌠κατ? 

2 Αζ φολδνεχ κιρ〈λι  
ο⇓υε γψυλνεχ,  
σ αζ φειεδελµεχ  
ταν〈χζοτ ταρταναχ  
αζ ΩΡ ελλεν,  
σ αζ ο Χηρι!τυ!α ελλεν,  
(εζτ µονδυ〈ν.) 

3 Σζαγγα!!υχ ελ  
αζ ο κοτελεκετ , 
σ ρ〈ζζυχ λε ρ⌠λυνχ  
αζ ο ιγ〈ιοκατ. 

4 Αζ κι λακοζιχ αζ !γεκβεν  
νευετι , 
σ αζ ΩΡ  
µεγ χζφολλψα οκετ. 

5 Αζκορ ⇓⌠λ αζ ο ηαραγι〈βαν  
ο νκιεχ ,  

σ β!λ〈!〈βαν  
µεγ ροτττεντι1 οκετ, 
(εζτ µονδυ〈ν.) 

6 Εν πεδιγ ϖ〈λα⇓τοτταµ  

Πσαλµ 2. 

Μιερτ δωηο!κοδνεχ  
αζ πογα∀οχ: 
Εσ αζ νεπεκ µιερτ γονδολνακ
ηιαβαν ϖαλοκατ 

(2) Αζ ορ!ζαγβελι κιραλ�οχ 
φελ ταµαττανακ:  
Εσ αζ φειεδελµεκ  
εγµα!!αλ ταναχζκο!ζναχ  
αζ ∨ρ ελλεν  
εσ αζ ο Χηρι!τυ!α ελλεν. 

(3) Σζαγα!!υκ ελ  
αζ ο κοτοζε!εκετ:  
Εσ ϖε!!ωκ ελ µι ρολυνκ  
αζ ο ιγαιοκατ. 

(4) ∆ε αζ κι µε∀βεν λακιχ  
νευετι οκετ: 
Εσ αζ ∨ρ Ι!τεν  
µεγ χζυφολλ�α οκετ. 

(5) Αχκορον βε!ζελ ο ϖελεκ  
ναγ ινδυλαττ�βαν : 
Εσ αζ ο ναγ ηαραγιαβαν. 

(6) Εν κεδιγλεν  
αζ εν κιραλ�οµατ  

Π!αλ. ΙΙ. 

Μιρτ δυηο!κοδνεκ  
αζ πογ〈νψοκ?  
Εσ αζ ο νπεκ µιρτ γονδολνακ 
ηιαβαν ϖαλ⌠κατ. 

Αζ φολδνεκ Κιρ〈λψι  
εγψβεν γψυλνεκ: 
Εσ αζ Φεϕεδελµεκ  
ταν〈χσοτ ταρτονακ  
αζ ςρ ελλεν,  
σ αζ ο Χηρι!τυ!α ελλεν. 

Σζαγγα!!υκ ελ, υγψ.µονδ,  
αζ ο κοτελεκετ: 

Εσ ρ〈ζζυκ λε νψακυνκρολ  
αζ ο ιγ〈ϕοκατ. 

∆ε αζ κι αζ εγεκβεν λακοζικ  
µεγη νεϖετι οκετ: 

Εσ αζ ςρ  
µεγη χζυφολλψα οκετ. 

Ακκορ αζ ο ηαραγϕ〈βαν !ζ⌠λ  
ο νκιεκ: 

Εσ βυ!υλ〈!〈βαν µεγ νεϖετι 
οκετ,  
εζτ µονδϖ〈ν. 

Εν πενιγ ϖ〈λαζτατταµ  

                                                           
1   α ττ ηελψεττ α τττ τββσζρ ελ#φορδυλ α ςΒ. ζσολτ〈ρσζϖεγβεν    
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αζ ν Κιρ〈λψοµατ Σψονον  

αζ ν ⇓εντ ηεγψεµεν. 
7 Μεγ βε⇓λλεµ  

αζ ΩΡναχ δεχρετοµ〈τ,  
κι εζτ µονδ〈 ννκεµ : 
Εν φιαµ ϖαγψ τε,  
ν µα ⇓υλτελεχ τγεδετ. 

8 Κρδ ν τυλεµ  
αζ πογ〈νψοκατ οροκσγυλ , 
σ αζ φολδνεχ ηαταριτ 
βιροδαλµλ.. 

9 Μεγ ροντοδ αµαζοκατ  
ϖασ ϖε⇓⇓ουελ , 
σ µινδ εγψ χζερεπετ  
µεγ τοροδ οκετ. 

10 Μοστ αζρτ τι κιρ〈λψοχ  
λεγψετεχ ε⇓εσσεχ ,  
τι φολδνεχ βιρ〈ι τανλλψατοχ. 

11 Σζολγ〈λλψατοχ αζ ΩΡναχ 
φλελεµβεν  
σ ορυλλψτεχ νκι ροττεγσβεν. 
12 Χζ⌠κολγα!!〈τοχ αζ Φιατ, 

ηογψ µεγ νε ηαραγοδγψχ  
σ ελ νε ϖε⇓ε!!εν  
αζ τι ϖτοτοκβαν, 
µερτ ηαµαρ φελ γεριεδ  
αζ ο ηαραγια , 
Β⌠δογοχ µινδ αζοχ,  
κιχ βιζναχ ο βεννε. 

βε !ζαλλιτοµ: 
Αζ εν !ζεντ ηεγεµρε Σιονρα. 

(7) Εν ιλλ�εν  

!ζερζε!τ ηιρδετεκ  
ηογ αζ ∨ρ εννεκεµ αζτ µοντα:

Φιαµ ϖαγ τε νεκεµ  
µα !ζωλτελεκ εν τεγεδετ. 

(8) Κεριεδ εν τολεµ εσ τε 
νεκεδ αδοµ αζ πογαν νεκεπετ 

οροκ!εγωλ : 
Εσ εζ ϖιλαγαχ ϖεγετ 

βιροδαλµυλ. 
(9) Τορδ ο!ζυε οκετ  

ϖα!βολ χζιναλτ  
κιραλλι παλχζαδδαλ: 
Εσ µικεππεν αζ χζερεπετ  
τορδ ο!ζυε οκετ. 

(10) Μο!τ εννεκ οκαερτ  
τι κιραλ�οχ ακαριατοχ τανυλνι : 
Αζ τανιτα!τ βε ϖεγετεκ 
τι φολδον ϖαλο βιρακ. 

(11) Σζολγαλλ�τοκ αζ Υρνακ 
φελελεµβεν : 
Εσ ϖιγαδγατοκ ρε!ζκετε!βεν. 

(12) ςεγετεκ αζ ο τυδοµα∀ατ  
ηογ νε ηαραγυδγεκ : 
Εσ τι ελ νε ϖε!!ζετεκ  
αζ ιγαζ υτρολ. 

(13) Μερτ ηαµαρ φελ  γεριεδ  
αζ ο ηαραγια : 
δε βοδογοχ  
κικ ο βεννε βιζναχ. 

δι:

αζ ν κιρ〈λψοµοτ Σιονον: 
Εσ ηελψηεζτεττεµ οτετ,  
αζ εν !ζεντ ηεγψεµεν. 

Μεγη βε!ζλλεµ  
αζ ςρνακ δεχρετοµ〈τ  

κι εζτ µονδ〈 νκεµ: 
Εν Φιαµ ϖαγψ τε,  
ν µα !ζυλτελεκ τγεδετ. 

Κρϕεδ ν τολεµ  
αζ πογ〈νψοκατ οροκ!!γυλ,  

σ τενκεδ αδοµ: 
Εσ αζ φολδνεκ ηατ〈ριτ 
βιροδαλµυλ. 

Μεγη ροντοδ οκετ  
ϖασ ϖε!ζ!ζοϖελ: 

σ µιντ εγψ χσερεπετ ο!ζϖε 
τοροδ οκετ. 

Μο!ταν αζρτ τι Κιρ〈λλψοκ  
ε!ζµλλψτεκ µεγ µαγατοκατ: 
Εσ τι φολδνεκ βιρ〈ι  
αζ τανιτ〈!τ βε ϖεγψ!τεκ. 

Σζ⌠λγ〈λλψατοκ αζ ςρνακ 
φ!λελεµβεν 
Εσ ορυλλψετεκ νκι ρεττεγ!βεν. 

Χσοκολγα!!〈τοκ αζ Φιατ,  
ηογψ µεγ νε ηαραγυδγψκ: 
Εσ ελ νε ϖε!ζε!!εν τιτεκετ  
αζ τι τατοκβαν. 

Μερτ ηαµαρ φελ γερϕεδ  
αζ ο ηαραγϕα: 

Β⌠λδογοκ µινδ αζοκ κικ ο 
ηοζζα ραγαζκοδνακ. 

∆ιχσοσ!γη: Μικππεν:

Αζ √γρ. σ  Β/Ργρ. εγσζεν α 4. ϖερσ κζεπιγ ηασονλ⌠, ϖαγψ ηελψενκντ αζονοσ. Αζυτ〈ν α 
τββι ϖερσβεν εγψρε ινκ〈ββ ελτρ# α Β/Ργρ. Κζβεν ισ ακαδνακ φλϖερσεκ, αηολ α ηασονλ⌠σ〈γ ϖαγψ 
αζονοσσ〈γ φιγψελεµρε µλτ⌠.  Α Β/Ργρ. ζ〈ρ⌠ϖερσε αζτ〈ν νεµ αζ √γρ., ηανεµ α ςΒ. σζϖεγϖελ � 
εγψ κτ#σζ⌠τ κιϖϖε � αζονοσ: �Μερτ ηαµαρ φελ γεριεδ αζ ο ηαραγια : δε βοδογοχ κικ ο βεννε 
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βιζναχ.�. (Σζκελψ Ιστϖ〈νν〈λ σ α Κοµγρ.−βαν σζιντν γψ ϖαν:  βεννε βιζναχ). Ιττ, α ζ〈ρ⌠ϖερσβεν 
τεη〈τ αζ √γρ. σζϖεγε τρ ελ α ςΒ. (σ α Β/Ργρ.) σζϖεγτ#λ. 

Ε ρϖιδ (µεσσι〈σι) ζσολτ〈ρβαν σσζεσεν νγψ ϖερσβεν µυτατκοζνακ ρδεµι ελτρσεκ α ςΒ. σ αζ 
√γρ. σζϖεγε κζττ (4�5, 10, 12). Α ζσολτ〈ρ τββι ϖερσβεν ισ ταλ〈λυνκ σζ⌠χσερτ, β#ϖτµνψ (2�3, 
6�9). Χσοµασζ Τ⌠τη Κ〈λµ〈ν κεζδετι ϖιζσγ〈λαται αλαπϕ〈ν γψ ταλ〈λτα, ηογψ α προτεστ〈νσ γραδυ〈λοκ ε 
ζσολτ〈ρ σζϖεγβεν �Λεγτββεν, αζ √Γ ισ ΒΑ−ϖαλ εγψφορµ〈κ, ϖαγψ αλιγ τρνεκ ελ αττ⌠λ� (23); 
τοϖ〈ββ〈 �ΒΑ−ηοζ ΚΓ σζϖεγε ισ κζελ 〈λλ; ηελψενκντ √Γ σ ΚΓ εγψττ τρνεκ ελ ΒΑ−τ⌠λ, τεη〈τ 
√Γ αζ ελτρσεκβεν ΚΓ−τ κϖετι�.2 Μικορ εζεκετ λερτα (1960−βαν), ακκορ µγ κρδ#ϕελ νλκλ 
ελφογαδοττ ϖολτ, ηογψ ϖαλαµεννψι προτεστ〈νσ νεκσζϖεγ #σε α ΞςΙ. σζ〈ζαδινακ γονδολτ ΒαττηψΚ., 
αµελψετ µα µ〈ρ ΞςΙΙ. σζ〈ζαδι γραδυ〈λκντ ισµερνκ.3 Α φεντι σσζεηασονλτ〈σ σζεριντ αζ √γρ. σ α 
κζιρατοσ γραδυ〈λοκ σζϖεγε κζττι ροκονσ〈γ ϖαλ⌠σ.   

Αζ 5. ϖερσβεν ϕαϖτατλαν ηιβα α µεγνεϖετ ισµτλσε. Α µεγρεττεντ ηελψεσ (Τρεµ: περτυρβατ, 

βα!αρν ψεβαηαλµ; ςυλγ ιν φυρορε συο χοντυρβαβιτ εοσ), νινχσ σζ⌠ κινεϖετσρ#λ, µιντ αζ 
ελ#ζ# ϖερσβεν:  

ςΒ. 

 

√γρ. 

 

Αζ κι λακοζιχ αζ εγεκβεν νεϖετι 
� 
σ βσλ〈σ〈βαν µεγ ροττεντι οκετ. 
⊃ν πεδιγ ϖ〈λα⇓τοτταµ αζ ν Κιρ〈λψοµατ  
Σψονον αζ ν ⇓εντ ηεγψεµεν. 
 

∆ε αζ κι αζ εγεκβεν λακοζικ µεγ νεϖετι οκετ 
� 
⊃σ βυσυλ〈σ〈βαν µεγ νεϖετι οκετ, εζτ µονδϖ〈ν: 
σ ηελψηεζτεττεµ οτετ, αζ ν σζεντ ηεγψεµεν. 
 

Α 6. ϖερσ βεϕελεντι α κιρ〈λψ φελκενστ (Ηυσζ〈ρ Γ〈λ: Εν κεδιγ µεγ κεντεµ αζ εν Κιραλψοµατ� 
ηβερ: �ανι νασακτι µαλκι; Τρεµ: εγο ινυνγενσ ρεγεµ µευµ; ςυλγ εγο αυτεµ χονστιτυτυσ συµ αβ 
εο�), νεµ (ηιϖαταλβα) ηελψηεζτετστ (β〈ρ α φελκενσ βεικτατ⌠ σζερταρτ〈σ ϖολτ). Β/Ργρ.: αζ ν 

κιρ〈λοµατ βε σζ〈λιτοτταµ (α κζιρατοσ ηαγψοµ〈νψρα ηατοττ α λατιν). Σζκελψ Ιστϖ〈ν: ⇓ερζεττεµ αζ εν 

κιραλ�οµοτ.  Α 12. ϖερσετ � α λιτυργικυσ σζοκ〈σσαλ εγψεζ#εν, σ α ςΒ. βεοσζτ〈σ〈τ⌠λ νµιλεγ 
ελτρ#εν � κτ ρϖιδεββ σορπ〈ρρα ταγολϕα αζ √γρ., α ϖερσ ελσ# φελβεν ηοζζ〈αδϕα α φορδυλατηοζ α 
σζεµλψεσ νϖµ〈στ.  

Ιγεκτ# χσερϕε: ο⇓υε γψυ  λνεχ ∼ εγψβεν γψυ  λνεκ (2); µεγ τοροδ ∼ οσζϖε τοροδ (9). Σζ⌠χσερε: 
ρ⌠λυνχ ∼ νψακυνκρ⌠λ (3). ςονατκοζ⌠ νϖµ〈σ → σζεµλψεσ νϖµ〈σ: αµαζοκατ ∼ ∀κετ (9). 
Σζεµλψεσ νϖµ〈σ εληαγψ〈σα: ννκεµ ∼ νκεµ (7). Ταλ〈ν α ποντοστ〈σ µελλεττ α σζϖεγ 
ργιεσεββ ϖολτα ισ µοτιϖ〈λτα α µ⌠δοστ〈σοκατ. Αζ ελτρσεκ χσακ ρσζβεν µαγψαρ〈ζηατ⌠κ ολψαν 
σζ〈νδκκαλ, ηογψ κννψεββεν µονδηατ⌠ λεγψεν α σζϖεγ. 

4 Χυµ ινϖοχαρεµ εξαυδιϖιτ µε ∆ευσ 
                                                           

2  Χσοµασζ Τ⌠τη 1960: 23; γπιρατ〈βαν ηασζν〈λτ ρϖιδτσεκ:  ΒΑ = Βαττηψ〈νψ γραδυ〈λ [Βγρ.], � ΚΓ = 
Κ〈ρολψι Γ〈σπ〈ρ, αζαζ α ςΒ. Ζσολτ〈ρκνψϖνεκ σζϖεγε, � √Γ = √γρ.  

3  Χζεγλδψ 1961: πασσιµ; Χζεγλδψ 1963: πασσιµ. 
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ςΒ. 

 

√γρ. 

 

Ις. 

1  Μικορ κι〈λτοχ, ηαλλγα!σ µεγ ενγεµετ  
ν ιγα!!〈γοµναχ Ι!τενε, 

αζ νψοµορυ!〈γβαν ϖιδαµιχζ µεγ ενγεµετ, 
κονψορυλλψ ν ραψταµ  
εσ ηαλγα!δ µεγ αζ ν κονψοργ!εµετ. 

2  Εµβερεκνεχ φιαι,  
µεδδγ λ⇓εν αζ ν διχζο!γεµ γψαλαζατβαν? 
(µεδδγ) ⇓ερετιτεχ αζ ηιω!〈γοτ,  
σ κερε!ιτεχ αζ ηαζυγ!〈γοτ ? 

3  ∆ε λγψεν τυδτοτοκρα  
ηογψ µαγ〈ναχ ϖ〈λα⇓τοττ αζ Ωρ ενγεµετ,  
κινεχ κεδυεσ ϖαγψοχ : 
Αζ Ωρ µεγ ηαλγατ ενγεµετ  
Μικορ κονψοργοχ ο  νκι. 

4  Ηαραγοδγψατοχ σ νε ϖτκοζζετεχ, 
⇓⌠λλψατοχ ⇓ιυετεκβεν, 
αζ τι 〈γψασ η〈ζατοκβαν  
λεγψετεχ χζενδε!!γβεν.  

5  Αλδοζζατοχ ιγα!!〈γναχ 〈λδοζαττψ〈τ,  
σ βιζζατοχ αζ Ωρβαν. 

6  Σοκαν µονδγψ〈χ : 
Κιτ!οδα µιυεληετι αζτ  
ηογψ ϖαλαηα ι⌠τ λ〈!!υνχ ? 
∆ε τε Ωραµ µυτα!δ µεγ µι νκυνχ  
αζ τε ορχζ〈δναχ ϖιλ〈γ〈τ. 

7  (Εσ ιγψ) ναγψοβ οροµετ αδ⇓  
αζ ν  ⇓ιυεµβεν,  
ηογψ νεµ µιντ µικορ αζ ο βοροχ  
σ βυζ〈ιοχ µεγ !οκα!οδναχ. 

8  Βκε!!γβεν  ελ νψυγο⇓οµ  
σ ελ αλυ⇓οµ,  
µερτ τε Ωραµ εγψεδυλ αδ⇓ ννκεµ  
β〈τορ!〈γοσ λακ〈!τ.   

 

Π!αλ. Ις. 

Ηαλγασ µεγ ενγεµετ  

ν ιγα!!〈γοµνακ Ι!τενε: 
Μικορ κι〈λτοκ τε ηοζζ〈δ, 
ϖιδ〈µιτσ µεγ ενγεµετ αζ νψοµορυ!〈γβαν, 

Κεγψελµε!!!γεδβυλ κονψορυλλψ ν ραψταµ: 
Εσ ηαλγα!δ µεγη αζ ν ιµ〈δ!〈γιµατ. 

Οη εµβερνεκ κεµνψ !ζιϖυ Φιαι, 
Μεδδιγ λ!ζεν αζ ν διχσο!!γεµ γψαλ〈ζατβαν : 
Μεδδιγη !ζερετιτεκ αζ ηυ!〈γοτ, 
σ κοϖετιτεκ αζ ηαµι!!〈γοτ. 

∆ε λγψεν  τυδτοτοκρα  
Ηογψ µαγ〈νακ  ϖ〈λα!ζτοττ αζ ςρ ενγεµετ : 

Εσ αζ ν κονψοργ!εµετ µεγη ηαλγαττψα 
ϖαλαµενψι!ζερ  ο ηοζζ〈 φελ κι〈λτοκ. 

Ηαραγυδγψατοκ δε νε ϖτκεζζετεκ : 
Βε!ζλγε!!ετεκ !ζιϖειτεκβεν, 
σ αζ τι 〈γψασ η〈ζατοκβαν  
λεγψετεκ χσενδε!!!γβ∃. 

Αλδοζζατοκ ιγα!!〈γνακ 〈λδοζαττψ〈ϖαλ : 
σ βιζζατοκ αζ ςρβαν. 

Σοκαν µονδγψ〈κ εζτ ο κοζοττοκ: 
Κιχσοδα µυταττψα µεγη µινκυνκ 
αζ Ι!τεννεκ ϕαϖαιτ? 
∆ε τε, ςραµ, µυτα!!αδ µεγη µινκυνκ 
αζ τε ορχζ〈δνακ ϖιλ〈γ〈τ: 

Εσ ιγψ ναγψυβ οροµετ αδ!ζ  
αζ ν !ζιϖεµβεν, 
ηογψ νεµ µιντ µικορ αζ  βοροκ,  
σ βυζ〈ϕοκ µεγ!οκα!οδνακ. 

Βκε!!γγελ ελ νψυγο!ζοµ,  
σ ελ αλυσζοµ : 
Μερτ ςραµ, τε αδ!ζ εγψεδυλ, 
⊃ννκεµ β〈τορ!〈γοσ λακ〈!τ εζ φολδον. 

∆ιχσο!!γη Ατψ〈νακ σ Φιυνακ, χ.

Α 7. ϖερσ κιϖτελϖελ µινδεν ϖερσβεν ϖαννακ κισεββ−ναγψοββ ϖ〈λτοζτατ〈σοκ.  
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Αζ ελσ# ϖερσ κλνβσγει αζ ελτρ# σζ⌠ρενδ: Μικορ κι〈λτοχ, ηαλλγα! σ µεγ ενγεµετ ν 

ιγα!! 〈γοµναχ Ι! τενε ∼ Ηαλγασ µεγ ενγεµετ ν ιγα!! 〈γοµνακ Ι!τενε; ιλλετϖε α β#ϖεββ φογαλµαζ〈σ: 
κι〈λτοχ ∼ Μικορ κι〈λτοκ τε ηοζζ〈δ;  κονψορυ λλψ ν ραψταµ ∼ Κεγψελµε!! #γεδβυ  λ κονψορυ λλψ ν 

ραψταµ. Α 2. ϖερσβεν τββεσ σζ〈µ ηελψεττ εγψεσ σζ〈µ ϖαν (εµβερεκνεκ ∼ εµβερνεκ), σ αζ ⌠ 

ινδυλατσζ⌠ βετολδ〈σα µελλεττ µγ β#ϖτσ: φιαι ∼  κεµνψ ! ζιϖυ  Φιαι. Β#ϖτσ µγ: µονδγψ〈χ ∼ 

µονδγψ〈κ εζτ ο κοζοττοκ (6). Α 6. ϖερσ κρδ# µονδατα νεηζκεσ α ςΒ.−βαν: Κιτ! οδα µιυεληετι αζτ 

ηογψ ϖαλαηα ι⌠τ λ〈!!υνχ ? Αζ √γρ. σζερενχσσ 〈ταλακτ〈σα (ϖαγψ α ηαγψοµ〈νψ 〈τϖτελε) α ηελψν 
ολϖασηατ⌠ ϖ〈λτοζατ: Κιχσοδα µυταττψα µεγη µινκ⋅νκ  αζ Ι! τεννεκ ϕαϖαιτ? 

Σζ⌠χσερκ: κερε!ιτεχ ∼ κοϖετιτεκ (2); ⇓⌠λλψατοχ ∼ Βε!ζλγε!!ετεκ (4), ηαζυγ!〈γοτ ∼ ηαµι!!〈γοτ (2); 
Μικορ ∼ ϖαλαµενψι! ζερ (3). Α ζ〈ρ⌠ϖερσβεν α σζ⌠ρενδ ϖ〈λτοζικ τε Ωραµ εγψεδυ λ αδ⇓∼ ςραµ, τε 

αδσζ εγψεδυ λ. Υγψανιττ α ηατ〈ροζ⌠ϖαλ κιεγσζλτ µονδατ ϕοββαν ηανγζικ: β〈τορ! 〈γοσ λακ〈! τ. ∼ 

β〈τορ! 〈γοσ λακ〈! τ εζ φολδον. Α 3. ϖερσβεν αζ ελτρσ τετεµεσεββ. Ηι〈νψζικ αζ √γρ. σζϖεγβ#λ: 
κινεχ κεδυεσ ϖαγψοχ. Νινχσ σζ⌠ αρρ⌠λ, ηογψ αζονοσ σζερκεζετβεν κιχσερλ σζαϖακατ, ελτρ# 
σζϖεγρσζεκ 〈λλνακ εγψµ〈σσαλ σζεµβεν: Αζ Ωρ µεγ ηαλγατ ενγεµετ µικορ κονψοργοχ ο νκι ∼ αζ 

ν κονψοργ!εµετ µεγη ηαλγαττψα ϖαλαµενψι!ζερ ο ηοζζ〈 φελ κι〈λτοκ. Εννεκ α ζσολτ〈ρνακ α 
Β/Ργρ.βαν ταλ〈ληατ⌠ ϖ〈λτοζατα µελλεττ Ηυσζ〈ρ Γ〈λν〈λ κτ ελτρ# φορδτ〈σ〈τ ισ µεγταλ〈λϕυκ. Αζ √γρ.−
νακ α ςΒ. σζϖεγτ#λ ϖαλ⌠ ελτρσει εγψικκελ σεµ µαγψαρ〈ζηατ⌠κ.  

7 ∆οµινε, ∆ευσ µευσ, ιν τε σπεραϖι 

 ςΒ. 

 
√γρ. 

 
ςΙΙ. 

1  Εν Ωραµ Ι!τενεµ 
τε βεννεδ ϖετεµ ρεµν!γεµετ, 
⌠ταλµαζζ µεγ ενγεµετ 
µινδεν ν η〈βοργατ⌠µ ελλεν, 
σ ⇓αβαδιχζ µεγ ενγεµετ. 

2  Ηογψ ελ νε ραγαδγψα µιντ εγψ ορο⇓λ〈∀ 
αζ ν λετεµετ, 
ελ ⇓αγγα!!α, 
σ νε λγψεν κι µεγ ⇓αβαδχζον. 

3  Εν Ωραµ Ι!τενεµ, ηα χζελεκεδτεµ ε⇓τ, 
ηα ϖαγψον ηαµι!!〈γ αζ ν κεζειµβεν. 

4  Ηα γονο⇓⇓αλ ϖ⌠λταµ  
αζ ν ϖελεµ βκυελ λακοζ⌠ναχ, 
ηα µεγ φο⇓τοτταµ  
ελλεν!γεµετ οκ νλκυλ. 

5   Β〈τορ υλδοζζε ελλεν!γεµ αζ ν λετεµετ, 
µεγ φογιον σ φολδρε ταποδγψα αζ ν λετεµετ, 

Π!αλ. ςΙΙ 

Εν ςραµ, σ ν Ι!τενεµ,  
τε βεννεδ ϖετεµ αζ ν ρεµενψ!!γεµετ : 
Ολταλµαζζ µεγ ενγεµετ  
µινδεν η〈βοργατοιµ ελλεν,  
σ !ζαβαδιτσ µεγ ενγεµετ. 
 Ηογψ ελ νε ραγαδγψ〈κ µιντ εγψ ορο!ζλ〈ν  
αζ ν λετεµετ : 
Εσ ελ νε !ζαγγα!!ανακ,  

!�νε λγψεν κι µεγη !ζαβαδιτσον. 
 Εν ςραµ Ι!τενεµ ηα εζτ χσελεκεδτεµ,  
ηα ϖαγψον ηαµι!!αγ αζ ν κεζειµβεν : 
Ηα γονο!ζ!ζαλ ϖ⌠λταµ  
αζ ν ϖελεµ βκϖελ λακ⌠νακ,  
σ ηα νεµ κεδϖεζτεµ µγη αννακ�ισ,  
αζ κι ενγεµετ οκ�νλκυλ νψοµοργατοτ. 
 Β〈τορ υλδοζζε λετεµετ αζ ν ελλεν!εγεµ, 
µεγη φογϕον, σ φολδρε ταποδγψον : 
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σ αζ ν διχζο!γεµετ πορρ〈 τεγψε. 
6   Κελψ φελ ΩΡαµ αζ τε ηαραγοδβα, 

σ µγα⇓ταλτα!!〈λ φελ  
αζ ν ελλεν!γιµνεχ διηο!!γε ελλεν, 
σ !ερκενψ φελ ν µελλεττεµ, 
αζ ιτλετρτ µελλψετ παραντ!ολτ〈λ. 

7  Ηογψ νπεκνεχ !ερεγε  
κορνψυλ ϖγψεν τγεδετ, 
σ εζρτ φελ µαγα⇓ταλτα!!〈λ. 

8  Αζ ΩΡ µεγ ιτλι αζ νπεκετ : 
Ιτλλψ µεγ Ωραµ ενγεµετ  
Αζ ν ιγα!!〈γοµ σ 〈ρτατλανσ〈γοµ ⇓εριντ. 

9  Σζυννψχ µεγ κρλεχ  
αζ ηιτετλενεκνεχ γονο!!〈γοχ, 
σ εροσχζ µεγ αζ ιγαζατ, 
µερτ τε ϖαγψ ⇓ιυεκνεχ σ ϖε!εκνεχ  
ιγαζ λ〈τ⌠ Ι!τενε. 
10 Αζ ν παι!οµ αζ ΩΡ, 

κι µεγ ⇓αβαδττψα  
αζ ιγαζ ⇓ιυο εµβερεκετ. 

11 Αζ ΙΣΤΕΝ αζ ιγαζατ µεγ ριζι, 
σ αζ Ι!τεν  
ναπονκντ ηαραγ⇓ιχ. 

12 Ηα µεγ νεµ τ!ρ αζ ηιτετλεν, 
αζ ο φεγψυερτ µεγ ελε!ιτεττε, 
αζ ο κ!ζ ιυτ µεγ ϖοντα, 
σ ελ αρανψοζτα. 

13 Εσ χζιν〈λτ µαγ〈ναχ ηαλ〈λοσ νλακατ, 
αζ ο νλαιτ αζ ελλεν!γ ελλεν κ⇓ιτεττε. 

14  Ιµ ηαµι!!〈γοτ γονδολ, 
η〈βορυ!〈γρα ιγψεκεζιχ, 
σ ηι〈βα ϖαλ⌠!〈γοτ χζελεκε⇓ιχ. 

15  ςερµετ 〈!οττ, σ µλψεν 〈!τα αζτ, 
δε ο µαγα ε!εττ αζ ϖερεµβε µελλψετ 〈!οττ. 

16  Φορδλ αζ ο µυνκ〈ια, οµαγα φειρε, 
σ αζ ο τετειρε ⇓〈λλ µινδεν ο 〈λνοκ!〈γα. 

17 ∆ιχζρεµ αζ Ωρατ αζ ο ιγα!!〈γα ⇓εριντ, 
σ νεκλεχ αζ Φελ!γεσ Ι!τεννεχ νευνεκ. 

Εσ αζ ν διχσο!!γεµετ πορβα κεϖερϕε. 
 Τ〈µαδγψ φελ ςραµ αζ τε ηαραγοδβαν,  
σ µαγα!ζταλτα!!αλ φελ  
αζ ν ελλεν!!γιµνεκ διχσο!!γε ελλεν : 
Εσ !ερκνψ φελ ν µελλεττεµ,  
αζ ιτιλετρτ, µελλψετ παρανχσολταλ. 
 Ηογψ τγεδ νπεκνεκ !ερεγε  
Κορνψυλ ϖγψεν : 
Εσ εζρτ φελ µαγα!ζταλτα!!〈λ. 
 Αζ ςρ µεγη ιτιλι αζ νπεκετ : 
ιτιλψ µεγη ςραµ ενγεµετ  
αζ ν ιγα!!〈γοµ σ 〈ρτατλαν!〈γοµ !ζεριντ. 
 Σζυννψκ µεγη κρλεκ  
αζ ηιτετλενεκνεκ γονο!!〈γοκ,  
σ ερο!ιτσδ µεγ αζ ιγαζατ : 
µερτ τε ϖαγψ !ζιϖεκνεκ, σ ϖε!!κνεκ  
〈λταλ λ〈τ⌠ Ι!τενε. 
 Παι!οµ ννκεµ αζ Ι!τεν : 
κι µεγη !ζαβαδιττψα  
αζ ιγαζ !ζιϖυ εµβερεκετ. 
 Αζ Ι!τεν αζ ιγαζατ µεγ οριζι : 
Εσ αζ Ι!τεν  
Ναπονκντ ηαραγ!ζικ αζ γονο!ζοκρα. 
 Ηα µεγ νεµ τρνεκ  
αζ ο φεγψϖερτ µεγ λε!ιτεττε ο ελλενεκ : 
Αζ ο νψιλαιτ αζ ελλεν!!γη ελλεν κ!ζιτεττε. 
 Ηαλ〈λοσ νψιλακατ κ!ζιτετ ελλενεκ : 
Εσ αζ ο κζ ιϕ〈τ µεγη ϖοντα,  
σ ιρ〈νψοζζα οκετ. 
Ιµ ηαµι!!〈γοτ ϖι!ελ ελµϕβεν,  
µερτ γονο!!〈γγαλ ε!ετ τερεηβεν : 
Εσ ηαζυγ!〈γοτ φογη !ζυλνι. 
 ςερµετ 〈!οτ, σ µ!λλψεν 〈!τα αζτ : 
∆ε ο µαγα ε!εττ ατ ϖερεµβε µελλψετ 〈!οτ. 
 Φορδυλ αζ ο µυνκ〈ϕα αζ µαγα φεϕρε : 
Εσ αζ ο τετεϕρε !ζ〈λ µινδεν ο 〈λνοκ!〈γα. 
 ∆ιχσιρεµ αζ ςρατ αζ ο ιγα!!〈γα !ζεριντ : 
Εσ νεκλεκ αζ φελ!!γεσ ςρνακ νεϖνεκ. 
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∆ιχσο!!γ

Α κεζδ#ϖερσ ελσ# φελβεν β#ϖτσ: Εν Ωραµ Ι! τενεµ ∼ Εν ςραµ, σ ν Ι! τενεµ; βεννεδ ϖετεµ 

ρεµν! γεµετ ∼ βεννεδ ϖετεµ αζ ν ρεµενψ! #γεµετ. Α µ〈σοδικ φελβε ϖισζοντ εληαγψϕα α 
σζεµλψεσ νϖµ〈στ, αζ εγψεσ σζ〈µοτ τββεσρε ϖ〈λτοζτατϕα: µινδεν ν η〈βοργατ⌠µ ελλεν ∼ µινδεν 

η〈βοργατοιµ ελλεν. Μονδατσζερκεζετι µ⌠δοστ〈στ ταλ〈λυνκ αζ 1, 5−6, 9, 10−11, 17. ϖερσβεν.  

Αζ 5. ϖερσβεν ϖ〈λτοζικ α σζ⌠ρενδ: υ λδοζζε ελλεν! γεµ αζ ν λετεµετ  ∼  υ λδοζζε λετεµετ αζ ν 

ελλεν!εγεµ; σζ⌠ισµτλστ κερλϖε µεγρϖιδτ εγψ φορδυλατοτ: φολδρε ταποδγψα αζ ν λετεµετ ∼ 

φολδρε ταποδγψον; σ ϖαν εγψ σζ⌠χσερε ισ: διχζο! γεµετ πορρ〈 τεγψε ∼ διχσο! #γεµετ πορβα 

κεϖερϕε. Α 6. ϖερσβεν σζ⌠χσερε ϖαν: Κελψ φελ Ωραµ ∼ Τ〈µαδγψ φελ ςραµ. Α 9. ϖερσ εγψ φορδυλατοτ 
µεγ#ριζ α ηαγψοµ〈νψβ⌠λ: ⇓ιυεκνεχ σ ϖε! εκνεχ ιγαζ λ〈τ⌠ Ι! τενε ∼ ! ζιϖεκνεκ, σ ϖε! #κνεκ 〈λταλ 

λ〈τ⌠ Ι! τενε. Εζ α φορδυλατ ϖαν α Β/Ργρ.−βαν ισ; ιλλετϖε ⇓υ υεκνεχ εσ ϖε! #κνεχ αλταλ λατοια, ιγαζ Ι! τεν 
(Κοµγρ.). Α 10. ϖερσ α σζ⌠ρενδετ σ α φορδυλατοτ µ⌠δοστϕα: Αζ ν παι! οµ αζ ΩΡ ∼ Παι! οµ 

ννκεµ αζ Ι! τεν. Α 11. ϖερσ β#ϖτσε: ηαραγ⇓ιχ ∼ ηαραγ! ζικ αζ γονο! ζοκρα. ⊃ρτελµεζσβελι 
ελτρσ ϖαν α 4. ϖερσβεν. Αζ √γρ. κιφεϕεζσει νεµ τεκιντηετ#κ α ςΒ. µ⌠δοστ〈σ〈νακ, ηανεµ 
ινκ〈ββ εγψ φγγετλεν παραφρ〈ζισνακ: µεγ φο⇓τοτταµ ∼ νεµ κεδϖεζτεµ; ελλεν! γεµετ οκ νλκυ  λ ∼ 

µγη αννακ�ισ, αζ κι ενγεµετ οκ�νλκυ λ νψοµοργατοτ. Α 12�14. ϖερσ πεδιγ τελϕεσ εγσζβεν 
κλνβζικ. Αζ ολψαν σζ⌠χσερκ 〈λταλ〈νοσακ, µιντ κ#ζ ιυτ µεγ ϖοντα ∼ κζ ιϕ〈τ µεγη ϖοντα; ϖαγψ 
ελ αρανψοζτα ∼ ιρ〈νψοζζα οκετ. Ταρταλµιλαγ αζονβαν νεµ αζονοστηατ⌠ πλδ〈υλ εζ α φορδυλατ: 
η〈βορυ! 〈γρα ιγψεκεζιχ, σ ηι〈βα ϖαλ⌠! 〈γοτ χζελεκε⇓ιχ ∼ µερτ γονο!! 〈γγαλ ε! ετ τερεηβεν : Εσ 

ηαζυγ! 〈γοτ φογη ! ζ υ  λνι. Εζ α η〈ροµ ϖερσνψι σζακασζ µ〈σ φορρ〈σβ⌠λ ϖαλ⌠ 〈τϖτελ λεηετ, σ νεµ α 
ςΒ. 〈ταλακτ〈σα, αννψιρα φγγετλενεκ λ〈τσζικ α κτ σζϖεγ (ϖαγψ φορδτ〈σ) εγψµ〈στ⌠λ. Εζεν κϖλ 
µγ τυδατοσ σζ⌠ρενδι ϖ〈λτοζτατ〈σ ισ ϖαν: Ηογψ νπεκνεχ !ερεγε κορνψυ  λ ϖγψεν τγεδετ ∼ Ηογψ 

τγεδ νπεκνεκ ! ερεγε Κορνψυ λ ϖγψεν (7). Α 6. ϖερσβε ηιβ〈σ σζ⌠ κερλτ, ϖαγψ ϖαλαµιλψεν 
κζιρατοσ φορρ〈σβ⌠λ ερεδ# ελρ〈σ, ϖαγψ ινκ〈ββ εληαλλ〈σ µαραδτ µεγ α νψοµτατοττ σζϖεγβεν; � α 
ηβερ σ λατιν εγψαρ〈ντ ελλενε µονδ α ϖ〈λτοζτατ〈σνακ (ελλεν! γιµνεχ διηο!! γε ελλεν ∼ 

ελλεν!#γιµνεκ διχσο! #γε ελλεν). Α 12β�14. ϖερσ µονδατρενδϕε ελτρ, δε εζεκβεν α ϖερσεκβεν α 
ζσολτ〈ρ σζϖεγε εγψβκντ ταρταλµιλαγ χσακνεµ αζονοσ. Α ζσολτ〈ρ σζϖεγβεν ταλ〈ληατ⌠ απρ⌠ββ 
σζ⌠αλακβελι σ σζ⌠ρενδβελι κλνβσγεκ 〈λταλ〈βαν ισµτλ#δνεκ α τββι ζσολτ〈ρβαν ισ, ιλψενεκ α 
λνψεγβεν αζονοσ σζϖεγεκετ ισ ταρκτϕ〈κ. Νεµ ϕελεντενεκ ρτελµι µ⌠δοστ〈στ, σ νεµ µινδενκορ 
α λατιν ϖαγψ ηβερ ποντοσαββ κϖετσε µιαττ κελετκεζτεκ.  

10 Υτ θυιδ, ∆οµινε, ρεχεσσιστι λονγε 

 ςΒ. 

 
√γρ. 

 
Ξ. 

1 Ωραµ µιρτ 〈λλα⇓ τ〈υ⌠λ? 
Μιρτ ροψτοδ ελ µαγαδοτ  

Π!αλ. Ξ. 

 ςραµ µιρτ 〈λλα!ζ τ〈ϖολ τολυνκ : 
Μιερτ ρεϕτεδ ελ µαγαδατ  
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Κελλετεκορ〈ν αζ µι νψορυ!〈γινκβαν? 
2 Κευλ!γβεν αζ ηιτετλεν  

η〈βοργαττψα αζ ⇓εγ∀τ : 
φογαττα!σ〈ναχ µεγ αζ ο ταν〈χζοκβαν  
µελλψεκετ γονδολταναχ. 

3 Μερτ διχζεκεδιχ αζ ηιτετλεν  
αζ ο γονδολατιναχ κυ〈ν!〈γιβαν : 
σ αζ φο!υνψ 〈λδυ〈ν ο µαγ〈τ, 
κ〈ροµλψα αζ Ωρατ. 

4 Αζ ηιτετλεν αζ  ο ηαραγι〈ναχ  
κευλψ!γε µιαττ νεµ τυδακοζιχ , 
µινδεν ο γονδολατι αζοχ  
ηογψ νινχζεν Ι!τεν. 

5 Αζ ο ϖτοχ µινδεν ιδοβεν ⇓ερεντζε!εχ , 
µε!⇓ε ϖετεττχ αζ τε ιτλετιδετ  
αζ ο ⇓οµοχ ελολ, 
µινδεν ο ελλεν!γιτ χζυφολλψα. 

6 Α⇓τ γονδολλψα αζ ο ⇓ιυβεν , 

!οηα οροχκ µεγ νεµ ινδτατοµ 
µερτ νψαυαλψα  
νλκυλ λ⇓εχ. 

7 Κινεχ ⇓〈ια 〈τκοζοδ〈!σαλ ρακυα , 
χζαλ〈δ!〈γοχκαλ εσ 〈λνοκ!〈γγαλ : 
Αζ ο νψελυε αλαττ  
ℑρταλοµ εσ 〈λνοκ!〈γ. 

8 Αζ ϖτζ〈κναχ ⇓ορο!σαιν λε!ελκεδιχ, 
λεσβε µεγ λι αζ 〈ρτατλαντ , 
αζ ο ⇓εµει ϖιγψ〈ζναχ αζ ⇓εγ∀ρε. 

9 Λε!ελκεδιχ τιτκον, 
µιντ αζ ορο⇓λ〈∀ αζ βαρλανγβα , 
ηογψ ελ ραγαδγψα αζ ⇓εγ∀τ, 
µιδον αζ ο τοριβεν εψτι οτετ. 

10 Μεγ ροντψα, λε ϖοννψα , 
εσ λε ϖετι αζ ⇓εγνιεκετ αζ ο ερειυελ. 

11 Εσ µονδ αζ  ⇓ιυβε ; 
ελ φελετκοζοττ αζ Ι!τεν,  
ελ φορδιτοττα ορτζ〈ι〈τ ,  
εσ !οηα νεµ λ〈ττψα (εζεκετ). 

12  Κελλψ φελ τε Ωραµ Ι!τεν , 
εµελδ φελ κεζεδετ  

Κελλετεκορ〈ν αζ µι νψοµορυ!〈γινκβαν ? 
 Ναγ κεϖλψεν η〈βοργαττψα  
αζ ηιτετλεν αζ !ζεγνψτ : 
∆ε φογαττα!!ανακ µεγη αζ ο ταν〈χσοκβαν 
µελλψεκετ γονδολτανακ. 
 Μερτ διχσεκεδικ αζ γονο!ζ εµβερ,  
αζ ο γονδολατινακ κιϖ〈ν!〈γιβαν : 
Εσ αζ φο!ϖνψ µαγ〈νακ ηιζελκεδϖν,  
Κ〈ροµλψα αζ ςρατ. 
 Αζ ηιτετλεν αζ ο κεϖλψ!!γνεκ µιαττα,  
νεµ τυδακοζικ αζ Ι!τενρολ : 
Ηανεµ µινδεν ο γονδολατι αζοκ  
ηογψ νινχσεν Ι!τεν. 
 Αζ ο τα µινδεν υδοβεν !ζερενχσσ : 
Εσ νοηα µε!ζ!ζε ϖετεττε αζ τε ιτιλετεδετ,  
αζ ο !ζεµει ελολ,  
µινδ αζ 〈λταλ µινδεν ελλεν!!γιν γψοζοδελµεσ.
 Αζτ γονδολλψα αζ ο !ζιϖβε,  
ηογψ !οηα οροκκ µεγ νε ηανψατλικ : 
Εσ ηογψ !εµµι νψαϖαλψα  
οτετ !οηα νεµ ταλ〈λλψα. 
 Κινεκ !ζ〈ϕα, !ζιτκοζ⌠δ〈!!αλ,  
χσαλ〈ρδ!〈γγαλ, σ 〈λνοκ!〈γγαλ ρακϖα : 
Εσ αζ ο νψελϖε αλαττ  
ℑρταλοµ σ 〈λνοκ!〈γ ϖαγψον. 
 Αζ υτζ〈κνακ !ζορο!!αιν λε!ελκεδικ,  
σ µεγη ολι αζ 〈ρτατλαντ : 
Αζ ο !ζεµει χσακ αζ !ζεγνψρε ϖιγψ〈ζνακ. 
 Λε!ελκεδικ τιτκον,  
µιντ αζ Ορο!ζλ〈νψ αζ Βαρλανγβαν : 
Ηογψ ελ ραγαδγψα αζ !ζεγνψτ  
µιδον αζ ο τοριβεν εϕτι οτετ. 
 Μεγη ροντψα, σ µεγη νψοµοριττψα  
αζ !ζεγνψεκετ, αζ ο ερεϕϖελ  
εζτ µονδϖ〈ν αζ ο !ζιϖβεν : 

Ελ φελετκεζϖν αζ Ι!τεν εζεκρολ,  
ελ φορδιτοττα ορχζ〈ϕ〈τ,  
σ !οηα νεµ λ〈ττψα οκετ. 
 Κελψ φελ αζρτ, ςραµ Ι!τεν,  
σ εµελδ φελ αζ τε κεζειδετ : 
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νε φελετκοζζλ ελ αζ ⇓εγ∀ρολ. 
13  Αζ ηιτετλεν µιρτ βο⇓⇓οντψα αζ Ι!τεντ ? 

µερτ αζτ µονδγψα αζ ο ⇓ιυβεν,  
ηογψ µεγ νεµ κερε!εδ. 

14  Μαγα τε λ〈τοδ,  
µερτ µινδ αζ 〈λνοκ!〈γοτ  

!�µινδ αζ φαψδαλµατ νζεδ , 
ηογψ νκι κεζειδδελ µεγ φιζε!σ : 
Τε ρε〈δ ηαγψαττατοττ αζ ⇓εγ∀ ,  
αζ 〈ρυ〈κναχ τε λ⇓ε⇓ !εγτοιε. 

15  Ρονχζ µεγ αζ ηιτετλενενεχ  
σ αζ γονο⇓ναχ καρϕ〈τ , 
αννιρα ηογψ ηα κερε!ιχ  
αζ ο Ι!τεντελεν!γεκετ, µεγ νε ταλ〈λλψ〈χ. 

16  Αζ Ιεηουα ωραλκοδιχ µινδενηα, 
εσ µινδ οροχκεν οροχκ , 
ελ ϖε⇓νεχ αζ πογ〈νψ νπεχ αζ ο φολδοκρυλ. 

17  Αζ ⇓εγνψνεκνεχ κυ〈ν〈γοκατ  
µεγ ηαλγατοδ Ωραµ ,  
µεγ ερο!ιτεδ αζ ο ⇓ιυοκετ  
σ φυλειδδελ ρε〈ιοχ φιγψελµεζελ. 

18  Ηογψ τλετετ τγψ αζ 〈ρυ〈κναχ  
σ αζ νψοµοροδοτναχ ,  
ηογψ τοββ νε κεγψετλενκεδγψχ  
αζ φολδβολ ϖαλ⌠ εµβερ. 

 

Νε φελεδκεζζελ ελ αζ !ζεγνψρολ. 
 Αζ ηιτετλεν µιρτ βο!ζ!ζοντψα αζ Ι!τεντ : 
Μερτ αζτ µονδγψα, αζ ο !ζιϖβεν,  
ηογψ µεγ νεµ βυντετεδ οτετ. 

 Μαγα, ςραµ, µιδον λ〈τοδ  
αζ 〈λνοκ!〈γοτ, σ νψοµοργατ〈!τ,  
υγψ τετ!ζετ τενκεδ,  
ηογψ αζ τε κεζειδδελ ο νκι µεγ φιζεσσ : 
ςγψαν�ισ τε ρε〈δ ηαγψαττατοτ αζ !ζεγνψ,  
σ αζ 〈ρϖ〈κνακ τε ϖαγψ !εγιτοϕοκ. 
 Ροντσδ µεγ αζ ηιτετλεννεκ,  
σ γονοσζνακ καρϕ〈τ : 
Ηογψ αζ ο Ι!τεντελεν!!γεκ  
τοββ νε ρεγν〈λλψον. 
 Αζ ςρ, ϖραλκοδικ µινδενηα  
σ µινδ οροκκον οροκκ : 
∆ε ελ ϖε!ζνεκ αζ Ι!τεντελενεκ αζ ο φολδοκρολ. 
 Αζ !ζεγνψεκνεκ κιϖ〈ν!〈γοκατ  
µεγη ηαλγατοδ ςραµ : 
Μεγ ερο!σιτεδ αζ ο !ζιϖεκετ,  
σ φυλειδδελ ρε〈ϕοκ φιγψελµε!ζ. 
 Ηογψ ιτιλετετ τγψ αζ 〈ρϖ〈κνακ,  
σ αζ νψοµορυλτακνακ : 
Ηογψ τοββ νε κεγψετλενκεδγψκ ραψτοκ  
αζ φολδβολ ϖαλ⌠ εµβερ. 

∆ιχσο!!γη Ατψ〈νακ, σ Φιυνακ, &χ.

Ε ζσολτ〈ρ σζϖεγε ϖγιγ τελε ϖαν ελτρσεκκελ. Εζεκ κζβεν τββρε µεγµαραδ α µονδατ 
σζερκεζετε, δε α σζ⌠χσερκ σ κιεγσζτσεκ µιαττ φολψαµατοσαββ α σζϖεγ. ϑοββαν µονδηατ⌠. 
Μ〈σρσζτ εγψεσ ϖερσεκβεν α κτ σζϖεγϖ〈λτοζατ νεµ τελϕεσ µεγφελελ#ϕε εγψµ〈σνακ.  

Σικερλτ µ⌠δοστ〈σ αζ √γρ.−βαν: ηογψ νκι κεζειδδελ µεγ φιζε! σ: Τε ρε〈δ ηαγψατοττ αζ ⇓εγν, αζ 

〈ρυ〈κνακ τε λ⇓ε⇓ !εγιτοιε ∼ υγψ τετ! ζετ τενκεδ, ηογψ αζ τε κεζειδδελ ο νκι µεγ φιζεσσ: ςγψαν�ισ 

τε ρε〈δ ηαγψαττατοττ αζ !ζεγνψ, σ αζ 〈ρϖ〈κνακ τε ϖαγψ !εγιτοϕοκ (14). Ηοµ〈λψοσ α ςΒ. εγψ 
µονδατα; α ηελψεττε ολϖασηατ⌠ ϖ〈λτοζατ ϕ⌠λ κϖετηετ#: ηογψ ηα κερε! ιχ αζ ο Ι! τεντελεν! γεκετ, µεγ 

νε ταλ〈λλψ〈χ ∼ Ηογψ αζ ο Ι! τεντελεν! #γεκ τοββ νε ρεγν〈λλψον (15). 

Α κεζδ#ϖερσβεν εγψ σζ⌠ ηοζζ〈αδ〈σ ϖαν: τ〈υ⌠λ ∼ τ〈ϖολ τολυ νκ. Κτ ϖερσβεν ϖαν σζ⌠χσερε σ 
ρϖιδτσ: ηιτετλεν ∼ γονο! ζ εµβερ (3); ηαραγϕ〈ναχ κευλψ! γε µιαττ ∼ κευλψ! #γνεκ µιαττα (4). 
Εγψ ϖερσβεν ρτελµεζι α βιβλιαι κιφεϕεζστ: µεγ νεµ κερε! εδ ∼ µεγ νεµ βυ ντετεδ οτετ (13); � α 
µεγκερεσσ ρτελµε �φελελ#σσγρεϖον〈σ� (ηεβραιζµυσ). Α µονδατ α βετολδ〈σσαλ γρδλκενψεββ 
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λεττ: µε⇓⇓ε ϖετεττχ αζ τε ιτελετιδετ αζ ο ⇓οµοχ ελολ ∼ νοηα µε! ζ! ζε ϖετεττε αζ τε ιτιλετεδετ, αζ ο 

! ζεµει ελολ (5); µαϕδ υγψανεββεν α ϖερσβεν εγψ β#ϖτσ σ σζ⌠χσερε: µινδεν ο  ελλεν!γιτ 

χσυφολλψα ∼ µινδ αζ 〈λταλ µινδεν ελλεν!#γιν γψοζοδελµεσ µγ ηατ〈σοσαββ. Α 10−11. ϖερσ ηατ〈ρ〈ν 
σζιντν 〈τφογαλµαζ〈σ ϖαν. Ελ#ββρε ηοζζα α 11. ϖερσ κεζδεττ (Εσ µονδ αζ ο ⇓ιυβε), σ α 
ρ〈κϖετκεζ# ϖερσετ ορατιο ρεχτα µ⌠δϕ〈ρα ρτελµεζι: εζτ µονδϖ〈ν αζ ο !ζιϖβεν: Ελ φελετκεζϖν αζ 

Ιστεν εζεκρολ, ελ φορδιτοττα ορχζ〈ϕ〈τ. Κσ#ββ µλτ ιδ# ηελψεττ ηατ〈ροζ⌠ι ιγενεϖετ ϖ〈λασζτ: ελ 

φελετκοζοττ ∼ Ελ φελετκεζϖν (11). Η〈ροµ ϖερσσελ αλ〈ββ αζ ςραµ, ςγψαν−ισ σ µιδον σζαϖακ 
βετολδ〈σ〈ϖαλ (14) α σζϖεγ ϕοββαν φολψικ. Μγ τοϖ〈ββι ϖ〈λτοζτατ〈σ: µερτ µινδ αζ 〈λνοκ!〈γοτ !−
µινδ αζ φ〈ψδαλµατ νζεδ ∼ µιδον λ〈τοδ αζ 〈λνοκ!〈γοτ, σ νψοµοργατ〈στ... (14). Σζ⌠ρενδι 
ϖ〈λτοζτατ〈σ σ β#ϖτσ: Κευλ!γβεν αζ ηιτετλεν η〈βοργαττψα αζ ⇓εγ∃τ ∼ Ναγ κεϖλψεν η〈βοργαττψα 

αζ ηιτετλεν αζ ! ζεγνψτ (2) � αζ ελϖοντ φ#νϖ ηελψεττ α ηατ〈ροζ⌠ σζεµλλετεσεββ.  Μ〈σ φορδυλατ: αζ 

φο! υνψ 〈λδυ〈ν ο µαγ〈τ ∼ αζ φο! ϖνψ µαγ〈νακ ηιζελκεδϖν (3); ο ηαραγι〈ναχ κευλψ! γε µιαττ ∼ 

κεϖλψ! #γνεκ µιαττα (4) � εζ εγψ ηεβραιζµυσ µεγσζντετσε; νψαυαλψα νλκυ λ λ⇓εχ ∼ ! εµµι 

νψαϖαλψα οτετ ! οηα νεµ ταλ〈λλψα (6). Τββεσ σζ〈µ →  εγψεσ σζ〈µ: Αζ ο ϖτοχ µινδεν ιδοβεν 

⇓ερεντζε! εχ ∼ Αζ ο τα µινδεν υ δοβεν ! ζερενχσσ (5). Αζ ιγει 〈λλτµ〈νψ χσερϕε: µεγ νεµ 

ινδτατοµ ∼ µεγ νε ηανψατλικ (6); λε ϖοννψα , εσ λε ϖετι. ∼ µεγη νψοµοριττψα (10); µινδ αζ 

〈λνοκ!〈γοτ !�µινδ αζ φαψδαλµατ νζεδ ∼ µιδον λ〈τοδ αζ 〈λνοκ! 〈γοτ, σ νψοµοργατ〈! τ, υγψ τετ! ζετ 

τενκεδ (14). Σζ⌠χσερε σ ρϖιδτσ: ηιτετλεν ∼ γονο! ζ εµβερ (3); πογ〈νψ νπεχ ∼ Ι! τεντελενεκ 
(16); νψοµοροδοτναχ ∼ νψοµορυλτακνακ (18).  

19 Χοελι εναρραντ  

 ςΒ. 

 
√γρ. 

 
ΞΙΞ. 

1 Αζ Εεγεχ ηιρδετιχ αζ Ι!τεννεχ διχζο!γτ,  
σ αζ ο κεζεινεχ µυκ〈ι〈τ  
ηιρδετι αµαζ κι τεριε⇓τετ ερο!σγ. 

2 Αζ εγψ µασ ϖταν κουετκοζο ναποχ  

βεω!γγελ πρ!δικ〈λλι〈χ αζ ιγτ (νεκυνχ,)  
σ αζ εγψ µ〈σ ϖτ〈ν ϖαλο ττζακαχ  
τανιτναχ βολτσε!γρε. 

3 Νεµ ⇓⌠λναχ !εµ βε⇓λνεχ  

!−νεµ ηαλλαττατναχ  αζ ο ζενγ!εχ,  
σ αζ φολδνεχ κερεκ!γνεχ ηατ〈ριρα  
αζ ο βε⇓δεχ. 

4 Μγισ µινδεν φολδρε κι ηατοττ αζ ο ζενγ!εχ, 

Π!αλ. ΞΙΞ. 

Αζ Εγηεκ ηιρδετικ αζ Ι!τεννεκ διχσο!!γτ : 
Εσ αζ ο κεζεινεκ µυνκ〈ϕ〈τ,  
κι βε!ζλλι αµαζ κι τερϕεζτετεττ ερο!!!γη. 

Αζ εγψµ〈σ τ〈ν κοϖετκεζο ναποκ  
εγψικ αζ µ〈!ικνακ,  
βο!!γγελ πραεδικ〈λλψ〈κ αζ ιγτ : 
Εσ εγγψικ τζακα αζ µ〈!ικνακ  
ηιρδετ βολχ!ε!!γετ. 

Νινχσεν βε!ζδεκ νκιεκ !εµ ιγϕεκ: 
Μ!γ−ισ µεγη ηαλλατνακ αζ ο !ζαϖοκ. 

Μινδεν φολδρε κι ηατοτ αζ ο ζενγ!εκ, 

                                                           
4  σαϕτ⌠ηιβα ⇓⌠λγ〈δ 
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σ αζ φολδνεχ κερεκ!γνεχ ηατ〈ριρα 
αζ ο βε⇓δεχ. 

5 Αζ ναπναχ ⇓ερζεττ !〈τορτ  
αζ Εεγεκβεν. 

6 Εσ αζ ϖγψ−µιντ εγψ ϖο λεγ∀  
κι ιουν αζ ο 〈γψασ ηαζ〈β⌠λ, 

!ιετ µιντ εγψ εροσ φτ⌠ φρφιυ ,  
αζ ο ϖτ〈ναχ ελ ϖγεζ!ρε. 

7 Αζ ο κι ιουετελε  
αζ !γνεχ εγψιχ ϖγτολ φογυα  
αζ µ〈!ιχ ϖγιγλεν ϖαγψον , 
σ νινχζ α κι ελ ροψτο⇓ηετνχ  
αζ ο µελεγε ελοττ. 

8 Αζ ΩΡναχ τορυνψε τοκλλετεσ ,  
µεγ ελευενιτι αζ λελκοκετ, 
Αζ Ωραχ ιγαζ τανυβιζ⌠ν!〈γ ττελε, 
βολχζε!σγετ 〈δ αζ κι!δεδεκνεχ. 

9 Αζ ΩΡναχ παρανχζολατι ιγαζαχ, 
µεγ ϖιδαµιττψαχ αζ ⇓ιυετ: 
Αζ ΩΡ παρανχζολαττψ τι⇓τα,  
µεγ ϖιλ〈γο!ιττψα αζ ⇓οµοκετ. 

10 Αζ ΩΡ φλελµε τι⇓τα,  
µεγ µαραδ µινδ οροχκ, 
Αζ ΩΡναχ ιτλετι ιγαζ µονδ〈σ,  
µινδενε!τολ φογυα ιγαζαχ. 

11 Κυ〈νατο!βαχ µινδεν τιζτα αρα∀〈λ , 
σ δε!βεχ µινδεν ⇓ν µ!ζνλ. 

12 Μεγ αζ τε !⌠λγ〈δισ4 µεγ ιντετιχ αζοκβ⌠λ, 
! αζοκναχ µεγ ταρτ⌠ιναχ  

!οχ ιυταλµοχ ϖαγψον.   
13 ∆ε κιχζοδα τυδηαττψααζ ϖτκεκετ? 

αζ  τιτκοσ βυνειµτολ τιζτιχζ µεγ ενγεµετ. 
14 Ταρτοζτα!δ µε αζ τε ⇓⌠λγ〈δατ  

αζ ϖακµερο βυνοκτολ,  
νε ωραλκοδγψαναχ ν ραψταµ,  
αχκορ τοκελλετεσ λ⇓εχ,  
σ τιζτα λ⇓εχ !οχ ϖτκεκτολ. 

15 Αζ ν ⇓〈µναχ βε⇓δι  
σ αζ ν ⇓ιυεµνεχ γονδολατι  
λεγενεχ α τε κεδυεδ ⇓εριντ ϖαλ⌠χ:  

σ αζ φολδνεκ κερεκ!!γνεκ ηατ〈ριρα  
αζ ο βε!ζδεκ : 

Μιϖελ αζ Ι!τεν αζ ναπνακ  
αζ εγεκβεν !ζερζετ !〈τορτ. 

Εσ αζ υγψ µιντ εγψ ϖολεγνψ  
κι ϕοϖν αζ ο 〈γψ〈σ η〈ζ〈β⌠λ: 
Σιετ µιντ εγψ εροσ φτο φρφιυ  
αζ ο υτ〈νακ ελ ϖγεζ!ρε. 

Αζ ο κι ϕοϖετελε,  
αζ γηνεκ εγγψικ ϖγτολ φογϖα  
αζ µ〈!ικ ϖγειγλεν ϖαγψον: 
Εσ νινχσ αζ κι ελ ρεϕτεζηετνκ  
αζ ο µελεγε ελοττ. 

Αζ ςρνακ τορϖνψε τοκελλετεσ,  
σ µεγ ελεϖενειτι αζ λελκεκετ : 
Αζ ςρνακ ιγαζ τανυβιζονψ!〈γ ττελε, 
βολχσ!!γετ 〈δ αζ κι!δεδεκνεκ. 

Αζ ςρνακ παρανχσολατι, ιγαζακ; 
σ µεγη ϖιδ〈µιττψ〈κ αζ !ζιϖετ : 
Αζ ςρ παρανχσ⌠λλαττψα τι!ζτα,  
σ µεγ ϖιλ〈γο!ιττψα α !ζεµεκετ. 

Αζ ςρνακ φελελµε τι!ζτα  
σ µεγ µαραδ µινδ οροκκ: 
Αζ ςρνακ ιτιλετι ιγαζ µονδ〈σ  
µινδενε!τολ φογϖα. 

Κιϖ〈νατο!βακ µινδεν τι!ζτα αρανψν〈λ : 
Εσ δε!βεκ µινδεν !ζιν µζνλ. 

Μ!γη αζ τε !ζ⌠λγ〈δ−ισ µεγη ιντετικ αζοκβ⌠λ: 
Εσ αζοκνακ µεγη ταρτ⌠ινακ  

!οκ ϕυταλµοκ ϖαγψον. 
∆ε κιχσοδα τυδηαττψα, ςραµ, αζ ϖτκεκετ? 

Αζ ν τιτκοσ βυνειµβ⌠λ τι!ζτισ µεγη ενγεµετ. 
Ταρτοζτα!δ µεγη αζ τε !ζ⌠λγ〈δατ,  

αζ ϖακµερο βυνοκτολ, 
ηογψ νε υραλκοδγψανακ ν ραψταµ : 
Ακκορ τοκλλετεσ λ!ζεκ,  
σ τι!ζτα λ!ζεκ !οκ ϖτκεκτολ. 

Αζ ν !ζ〈µνακ βε!ζδι,  
σ αζ ν !ζιϖεµνεκ γονδολατι  
λεγψενεκ αζ τε κεδϖεδ !ζεριντ ϖαλ⌠κ: 
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Ωραµ κι ννκεµ ερο!σγεµ  
σ ⇓αβαδτ⌠µ ϖαγψ. 

ςραµ κι νκεµ ερο!!!γεµ,  
σ !ζαβαδιτ⌠µ ϖαγψ. 

∆ιχσο!!γη &χ. 

 Α κεζδ#ϖερσβεν χσυπ〈ν εγψ σζ⌠χσερε ϖαν: ηιρδετι ∼ κι βεσζλλι. 

Αζονβαν α 2−5. ϖερσβεν ϖαγψ τελϕεσ 〈τφογαλµαζ〈σ 〈λλ ελ#ττνκ, ϖαγψ ισµερετλεν φορρ〈σβ⌠λ ϖαλ⌠ 
〈τϖτελ λεηετ α σζϖεγ. Τββρ#λ ϖαν σζ⌠, µιντ πλδ〈υλ α ζενγ! εχ ∼ ! ζαϖοκ (3) σζ⌠χσερρ#λ, σ 
τελϕεσ σζ⌠ρενδι 〈τφορµ〈λ〈σρ⌠λ. Κζβεν α 4. ϖερσ εγψεζικ, δε α µονδατ ελεϕρ#λ εληαγψ εγψ µγισ 
κτ#σζ⌠τ αζ √γρ. Αζ 〈ταλακτ〈σ〈ρα ταλ〈ν ηατοττ α ςΒ. σζλϕεγψζετε, αµελψ α 2. ϖερσηεζ εζτ φ%ζι: 
�Τυδνιιλλιχ αζ Ιστεννεχ διτσοσεγερολ, αζ αζ πραεδιχαλλιαχ αζ ναποχ σ αζ ετζακαχ Ιστεν διτσοσεγετ. 

Ροµ. 10.� Εζ µαγψαρ〈ζατ λεηετ α τανιτ ∼ ηιρδετ (2) σζ⌠χσερρε. 

Α τιζεντ ϖερσεσ ζσολτ〈ρβαν αζρτ ισ φελτ%ν# νη〈νψ ϖερσ ιλψεν κλνβσγε, µερτ α σζϖεγ α 6�
15. ϖερσβεν σζ⌠ σζεριντ αζονοσ.  

23 ∆οµινυσ ρεγιτ µε 
 ςΒ. 

 
√γρ. 

 
ΞΞΙΙΙ. 

1 Αζ ΩΡ αζ ν π〈⇓τοροµ, 
αζρτ !εµµιβεν µεγ νεµ φογψ〈τκοζοµ. 

2 Γψονψορυ!γεσ σ φυυεσ ηελψεκεν  
λεγελτετ ενγεµετ , 
σ κιεσ ϖιζεχ µελλ ϖι⇓εν ενγεµετ. 

3 Αζ ν λλκεµετ µεγ ϖιδαµττψα 
σ ϖι!ελ ενγεµετ αζ ιγα!!〈γναχ ο!υνιν  
αζ ο νευειρτ. 

4 Μ!γ ηα ⇓ιντε αζ ηαλ〈λναχ 〈ρνψκ〈ναχ 
ϖολγψβεν ι〈ροκισ , 
νεµ φλεχ αζ γονο⇓τ⌠λ , 
µερτ τε ν ϖελεµ ϖαγψ: 
Αζ τε ϖε⇓⇓οδ σ αζ τε βοτοδ 
ϖιγα⇓ταλναχ ενγεµετ. 

5 Α⇓ταλτ ⇓ορζε⇓ ν ελοττεµ 
αζοχ ελλεν κιχ ννκεµ ελλεν!γιµ , 
µεγ ηιζλαλοδ ολαιϕαλ αζ ν φειεµετ, 
σ µεγ τολτεδ αζ ν ποη〈ροµατ βου!γε!!εν. 

6 Σοτ µ!γ βιζοννψαλ αζ τε ι⌠ ϖ⌠λτοδ  
σ ιργαλµα!!〈γοδ κουετνεχ ενγεµετ  
λετεµνεχ µιδεν ιδειβε, 
σ λακοζοµ ατζ Ωρναχ η〈ζ〈βαν 

Π!αλ. ΞΞΙΙΙ. 

Αζ ςρ ννκεµ λεγελτετο π〈!ζτοροµ : 
Αζρτ !εµµιβεν µεγη νεµ φογψατκοζοµ. 

Γψονψορυ!!γεσ σ !ζπ φυϖεσ ηελψεκεν  
λεγελτετ ενγεµετ: 
Εσ κιεσ ϖιζεκ µελλ ϖι!ζεν ενγεµετ. 
Αζ ν λελκεµετ µεγη ϖιδαµιττψα: 
Εσ ϖι!ελ ενγεµετ αζ ιγα!!〈γνακ ο!ϖνψν,  
αζ ο νεϖρτ. 
Μ!γη ηα !ζιντε αζ ηαλ〈λνακ 〈ρνψκ〈νακ 
ϖολγψβεν ϕ〈ροκ−ισ  
νεµ φ!λεκ αζ γονο!ζτυλ, 
µερτ τε ϖαγψ ν ϖελεµ: 
Αζ τε ϖε!ζ!ζοδ, σ αζ τε π〈!ζτορι βοτοδ ,  
µεγη ϖιγα!ζταλνακ ενγεµετ. 
Α!ζταλτ τεριτε!ζ ννκεµ  
αζ ν ελλεν!!γιµ ελοττ: 
Εσ µεγ ηιζλαλοδ ολαιϕαλ αζ ν φεϕεµετ,  
σ µεγ τολτοδ αζ ν ποη〈ροµατ !ζινιγλεν. 
Σοτ ναγψ βιζοννψαλ αζ τε ϕ⌠ ϖ⌠λτοδ,  
σ ιργαλµα!!〈γοδ κοϖετνεκ ενγεµετ  
λετεµνεκ µινδεν ιδεϕβεν : 
Εσ λακοζοµ αζ ςρνακ η〈ζ〈βαν,  
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ηο⇓⇓υ ιδειγλεν. 
 

ηο!ζ!ζυ ιδειγλεν. 
∆ιχσο!!γη Ατψ〈νακ, &χ.
 

Σζερενχσσ � β〈ρ νεµ ναγψοββ σζϖεγρσζρε κιτερϕεδ# � 〈ταλακτ〈σ ϖαγψ β#ϖτσ ταλ〈ληατ⌠ 
χσακνεµ µινδεν ϖερσβεν. Χσακ α 3. ϖερσ τελϕεσεν ριντετλεν. ⊃ρτελµεζ# β#ϖτσεκ: αζ ν π〈⇓τοροµ 
∼ ννκεµ λεγελτετο π〈! ζτοροµ (1); φ υ υεσ ∼ !ζπ φυ ϖεσ (2), βοτοδ  ∼ π〈!ζτορι βοτοδ (4).  
Σζ⌠χσερε: µ#γ βιζοννψαλ ∼ ναγψ βιζοννψαλ (6). Αζ 5. ϖερσβεν σζ⌠χσερε ισ ϖαν, σ εγψ κρλρ〈σ 
ηελψεττ εγψσζαϖασ ρϖιδτσ: Α⇓ταλτ  ⇓ορζε⇓ ν ελοττεµ αζοχ ελλεν κιχ ννκεµ ελλεν! γιµ ∼ 

Α! ζταλτ τεριτε!ζ ννκεµ αζ ν ελλεν! #γιµ ελοττ. Αζ 〈ταλακτ〈σ µιαττ α σζϖεγ µινδενττ 
γρδλκενψεββ. Σζ⌠ρενδι ϖ〈λτοζτατ〈σ: µερτ τε ν ϖελεµ ϖαγψ ∼ µερτ τε ϖαγψ ν ϖελεµ (4).  

49 Αυδιτε ηαεχ, οµνεσ γεντεσ 
 

ςΒ. 

 

Β/Ργρ. √γρ. 

 

ΞΛΙΞ. 

1 Ηαλγα!σ〈τοχ µεγ εζτ  

µινδεν νπεχ , 
ϖεγψετεχ ε⇓ετοκβεν 

µινδνψ〈ι〈ν εζ φολδνεχ λακο!ι. 
2 Τιϕσ µινδ κοζ εµβερεκνεχ 
φιαι , ! µινδ νεµε!!εκνεχ φιαι,  

εγψετεµβεν  
αζ γαζδαγ σ ⇓εγνψ. 

3 Αζ ν ⇓〈µ  
⇓⌠λλ βολχζε!!γετ, 
σ αζ ν ⇓ιυεµνεχ  
ελµελκοδ!ε ρτελµετ. 

4 Ηαψτοµ αζ ν φυλεµετ  
πλδα βε⇓δρε, 
σ κι ιελεντεµ  
αζ ν µε!εµετ  
ηεγεδοβεν. 

5 Μιρτ φλεχ  
αζ ϖε⇓οδελεµνεχ ναπι〈ν, 
µιδον κορνψυλ ϖ⇓εν 

Π!αλ. 49. (ΞΛςΙΙΙ.)  

(2) Μεγ ηαλγα!!ατοκ εζεκετ 
µινδεν νεπεκ : 

Εσ µεγ ερχζετεκ µιν∀αιαν  
κιχ ϖαττοκ εζ !ζελεσ ϖιλαγον.  
(3) Μινδ κοζ νεπεκ  

!−µινδ φειεδελµεκ : 
Μινδ γαζδαγοκ  

!−µινδ !ζεγε∀εκ. 
(4) Ι!τενι βολχζε!εγετ 
µονδυνκ τι νεκτεκ  
αζ µι !ζαιυνκαλ : 

Εσ αζ µι !ζιυωνκβολ 
µ&δγυκ τι νεκτεκ  
αζ Ι!τεννεκ Ιγειετ. 
(5) Ναγ !ζεπ πελδα βε!ζεδετ  
µονδυνκ τι νεκτεκ : 

Εσ ναγ σζεπ ενεκετ 
ενεκλωνκ τι νεκτεκ. 

(6) Μιτ φελωνκ  
αζ µι ηαβορυσαγινκβαν :  
µικορον  

Π!αλ. ΞΛΙΞ. 

Μεγ ηαλγα!!ατοκ εζεκετ 
µινδεν νπεκ: 
Εσ µεγ ρτστεκ µινδνψ〈ιϕαν 
Κικ ϖαγψτοκ  !ζλεσ ϖιλ〈γον. 
Μινδ κοζ νπεκ  
µινδ Φεϕεδελµεκ: 

Μινδ καζδαγοκ,  
σ µινδ !ζεγνψεκ. 

Ι!τενι βολχσεσγετ  
µονδυνκ τινκτεκ  
αζ µι !ζ〈ϕυνκκαλ: 

Εσ αζ µι !ζιϖυνκβολ 
µονδγψυκ τινκτεκ  
αζ Ι!τεννεκ ιγϕτ. 

Ναγ !ζπ πλδα βε!ζδεκετ  
µονδυνκ µι τινκτεκ: 
Εσ κι ϕελενττψυκ  
αζ µι νεκυνκετ  
ηεγεδυβεν τινκτεκ. 

Μιρτ φ!λννκ  
αζ ϖε!ζεδελεµνεκ ναπϕ〈ν;  

Μιδον κορνψυλ ϖε!ζνεκ 
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ενγεµετ αζ ν 
νψοµοργατ⌠ιµναχ  
ηαµι!!〈γα. 

6 ςαδναχ κιχ βιζναχ  
αζ ο γαζδαγσ〈γοκβα, 
σ αζ ο γαζδαγ!〈γοκνακ  

!οκα!〈γοκβαν διχζεκεδνεχ.  
7 ∆ε αζ ο αττψαφιατ  

!ενκι µεγ νεµ ϖ〈λτηαττψα , 

!εµ µεγ νεµ αδηαττψα  
Ι!τεννεχ 
αζ ο ϖ〈λτ!〈γ〈ναχ 〈ρρ〈τ. 

8 Μερτ αζ ο λελκνεχ  
ϖ〈λτ!〈γα δρ〈γαβ, 
ηογψ νεµ µιντ µεγ  
⇓υννεχ αζ ηαλ〈λ ο τυλε  
αζοχ 〈λταλ οροχκ. 

9 Εσ λνε µινδ οροχκ, 
σ νε λ〈τνα !οηα αζ κοπορ!⌠τ. 

10 Μερτ µινδεν εµβερ  
νψιλυαν λ〈ττψα  
ηογψ αζ βολχζεκισ  
µεγ ηαλναχ, 
σ αζ βολονδοχ  
αζ εζτελενεχκελ εγψετεµβε  
ελ ϖε⇓νεχ, 
σ αζ ο γαζδαγ!〈γοκατ  
µ〈!ναχ ηαδγψ〈χ. 

13 ∆ε µ!γισ αζ ο 
γονδολαττψοχ εζ, 
ηογψ αζ ο η〈ζοχ  
οροχκ µεγ µαραδγψον, 
σ αζ ο λακ⌠ ηελψεχ  
νεµζετ!γρολ νεµζετ!γρε  
⇓〈λλψον , 
σ αζ ο νευεχ αζ φολδον  
µινδ οροχκ  

αζ µι ρεανκ  τορο εµβερεκ  
µεγ κορ∀εκεζνεκ µινκετ. 

(7) Κιχ αζ ο  
γαζδαγσαγοκβαν βιζακοδνακ: 
Εσ αζ ο µαρηαιοκνακ 
σοκασαγαβαν διχζεκεδνεκ. 
(8) Ηα σενκι  
µεγ νεµ ϖαλτηαττ�α  
αττ�αφιατ καρηοζαττυλ :  
Εσ µεγ νεµ ενγεσζτεληετι  
αζ Υρ Ιστεντ  
γαζδαγσαγαυαλ 
(9) Μερτ ιγεν δραγαλατοσ  
αζ ο λελκενεκ αλτσαγα  
αζ Χηριστυσ :  
κιτολ οκ  
µινδ οροχκε ελ σζακαδναχ 
(10) Νοηα εζ ϖιλαγον  
ναγ σοκκαιγ ελνεκ :  
Εσ ηαµαρ µεγ νεµ ηαλνακ.  
(11) Μερτ ιολ λαττ�υκ  
ηογ αζ γαζδαγοχ  
αζ σζεγε∀εκκελ εγγωτ  
µεγ ηαλνακ :  
Εσ ελ µαραδ ο τολοχ  
αζ ο γαζδαγσαγοχ 

(12) Νοηα αζ ο ηαζοκ νεπε 
µεγ µαραδ  
εσ αζ ο οροκσεγεκ  
ραιοκ µαραδ : 
Εσ εζ φολδον  
ναγ ηιρεκ νευεκ υαγον. 

µινκετ αζ µι ρε〈νκ τορο 
ηαµισ εµβερεκ. 

Κικ αζ ο  
καζδαγσ〈γοκβαν βιζακοδνακ: 
Εσ αζ ο καζδαγσ〈γοκνακ  

!οκ!〈γ〈βαν διχσεκεδνεκ. 
∆ε αζ ο Αττψαφι〈τ  

!ενκι νεµ ϖ〈λτηαττψα µεγ 
κ〈ρηοζαττολ : 
Σεµ µεγ νεµ αδηαττψα 
Ι!τεννεκ  
αζ ο ϖ〈λτ!〈γ〈νακ 〈ρρ〈τ. 

Μερτ αζ ο λελκνεκ  
ϖ〈λτ!〈γα δρ〈γ〈β,  

Ηογψ !εµ µιντ αζοκ 〈λταλ 
µεγη µεντηετν αζτ  
αζ οροκ ηαλ〈λτολ : 

Εσ λνε µινδ οροκκ,  
⊃σ νε λ〈τν〈 !οηα αζ κοπο!⌠τ. 

Μερτ µινδεν εµβερ  
νψιλϖ〈ν λ〈ττψα, 
Ηογψ αζ βολχσεκ�ισ  
αζ καζδαγοκκαλ εγγψυτ  
µεγ ηαλνακ : 
Εσ αζ βολονδοκ αζ 
ε!ζτελενεκκελ εγψετεµβεν  
ελ ϖε!ζνεκ,  
⊃σ αζ ο καζδαγσ〈γοκατ 
µ〈!νακ ηαδγψ〈κ. 

∆ε µ!γ�ισ αζ ο 
γονδολαττψοκ εζ,  
Ηογψ αζ ο η〈ζοκ  
οροκκ µεγ µεγµαραδγψον,  

[ ηι〈νψζικ ] 

⊃σ αζ ο νεϖεκ εζ φολδον  
µινδ οροκκ  

µεγ µαραδγψον. 
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µεγ µαραδγψον.  
14 ∆ε εζ φ!λε εµβερ  

αζ ο τι⇓τε!!γβεν  
µεγ νεµ µαραδ , 
µερτ ηα!ονλατοσ  
αζ βαρµοκηοζ  
κιχ ελ ϖε⇓νεχ. 

15 Εζ ο λετεχ  
νοηα µερο βολονδ!〈γ, 
µγισ αζ ο µαραδκιοχ 
ιαυαλλψ〈χ αζ ο 
χζελεκεδετεκετ. 

14 Μιντ αζ ιυηοχ  
ποκολρα ϖεττενεχ, 
αζ ηαλ〈λ µεγεµ⇓τι οκετ, 
αζ ιγαζαχ ο ραψτοχ  
ι⌠ ρεγγελ  
ωραλκοδναχ, 
αζ ο ερο!σγεχ ελ ϖ!⇓,  
σ αζ ποκολ λ⇓εν  
αζ ο λακ⌠ ηελψεχ. 

15 ∆ε αζ Ι!τεν  
µεγ ⇓αβαδιττψα  
αζ ν λελκεµετ  
αζ ποκολναχ κεζτολ, 
σ ηοζζα ϖ⇓εν ενγεµετ.  

16 Νε φλλψ αζρτ αττυλ  
ηα κι µεγ γαζδαγυλ , 
σ αζ ο η〈ζ〈ναχ διχζ#!γε 
µεγ ορεγβυλ. 

17 Μερτ !εµµιτ αζ ηαλ〈λβα 
ϖ!λε ελ νεµ ϖι⇓εν , 

!εµ αλ〈 νεµ ⇓〈λλ ϖ!λε  
αζ ο διχζο!γε. 

18 Μερτ λετιβεν  
ελ ϖεττε αζ ο ιαυαιτ, 
διχζριχ οτετ,  

(13) ∆ε αζερτ αζ ο 
γαζδαγσαγοκβα  
εσ τισζτεσσεγεκβεν  
µεγ νεµ µαραδνακ :  
ηανεµ αχκεππεν µεγ ηαλνακ 
µιντ αζ βαρµοκ. 
(14) Εζ αζ ο καβα  
βολονδ ελετεκ :  
δε αζερτ αζ ο µαραδειοχ  
κετ κυετυεν ιγεν διχζερικ. 
(15) Αχκεππεν  
φεκωσζνεκ ποκολβαν  
µιντ αζ σερεγ ιυηοκ:  
Εσ µινδ∀αιαν  
ελ καρηοζνακ 
Εσ ηαµαρ ϖαλο ναπ 
υραλκοδναχ ο ραιτοκ  
αζ ιγαζ κερεσζτ�ενεκ :  
Εσ ποκολ λεσζεν  
αζ ο λακο ηελ�εκ. 

(16) ∆ε µινκετ  
µεγ ϖαλτοτ αζ Υρ Ιστεν 
ποκολτυλ : 
Μερτ ηοζζα φογαδοτ µινκετ. 

(17) Νε φελλ�ωνκ εζεν  
µικορ αζ ηιτετλεν εµβερ  
µεγ γαζδαγοδικ :  
Εσ µικορον ελ ηιρηεδικ  
αζ ο ηιρε νευε. 
(18) Μερτ µικορ µεγ ηαλ  
ελ νεµ ϖισζι ϖελε  
αζ ο γαζδαγσαγατ : 
Εσ εµµιτ νεµ ηασζναλ ο νεκι 
ποκολβα αζ ο γαζδαγσαγα. 

∆ε εφφ!λε εµβερεκ  
αζ ο τι!ζτε!!εγεκβεν  
µεγ νε µαραδνακ : 
Μερτ ηα!ονλατο!οκ  
αζ βαρµοκηοζ  
Κικ ελ ϖε!ζνεκ. 
Εσ ο λετεκ  
νοηα µερο βολονδσ〈γ : 
Μ!γ�ισ αζ ο µαραδκικ 
ϕοϖαλλψ〈κ αζ ο 
χσελεκεδετεκετ. 
Μιντ αζ !ερεγ ϕυηοκ  
ποκολρα ϖεττετνεκ : 
Εσ αζ οροκ ηαλ〈λ  
εµ!ζτι µεγ οκετ. 
Εσ ηαµαρ ϖαλ⌠ ναπον 
υραλκοδνακ ο ραϕτοκ  
αζ ιγαζακ: 
Μερτ αζ ο ερο!!!γεκ ελ ϖ!ζ,  
σ αζ Ποκολ λ!ζεν  
αζ ο λακο ηελψεκ. 

∆ε αζτ Ι!τεν  
µεγ !ζαβαδιτοττ  
µινκετ ποκολτολ : 
Εσ αζ µι λελκυνκετ  
µεγ ϖ〈λτϖ〈ν ηοζζ〈ϕα ϖ!ζι. 
Νε φ!λλψυνκ αζρτ αττυλ  
ηα κι µεγ καζδαγοδικ : 
Εσ αζ ο η〈ζ〈νακ διχσο!!γε 
µεγ ορεγβεδικ. 

Μερτ !εµµιτ αζ ηαλ〈λβαν  
ϖλε ελ νεµ ϖι!ζεν : 
Εσ νε ηα!ζν〈λ νκι ποκολβαν 
αζ ο καζδαγσ〈γα. 

Μερτ ιττ λετβεν  
ελ ϖοττε αζ ο ϕαϖαιτ : 
Εσ αζ µι κεδϖνεκ τετ!ζεττ  
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ηογψ µαγ〈υαλ ι⌠λ τεττ. 
19 Μαγα µγψεν  

αζ ο ελεινεχ νεµζετ!γεηοζ, 
σ !οηα οροχκ  
νεµ λ〈τ ϖιλ〈γο!!〈γοτ. 

19 Αζ εµβερ µικορ 
τι⇓τεσγβεν ϖ⌠λνα, 
νεµ ϖεττε ε⇓βεν µαγ〈τ , 
ανναχ οκαρτ  
ηα!ονλιτατιχ 
αζ βαρµοκηοζ  
κιχ ελ ϖε⇓νεχ. 

(19) Μερτ αζ ο κεδυε σζερεντ 
ελτ ιτ εζ ϖιλαγον : 
Εσ χζακ αζτ σζερζεττε  
αζ µι κεδυενεκ τεχζετ. 
(20) Αχκεππεν ποκολβα 
µεγεν αζ ο ηιτετλεν Αττ�α  
εσ αν∀α υταν :  
Εσ σοηα νεµ λαττ�α αζ 
Ιστεννεκ σζινετ. 
(21) Αννιρα νεµ ερτι µεγ  
αζ ηιτετλ∃ εµβερ  µαγατ 
µικορ  εζ ϖιλαγ& 
γζαδαγσαγβαν  
εσ τιζτεσσεγβε ϖαγ& : 
ηανεµ αχκεππεν  
µεγ ηαλ µιντ αζ βαρ&. 

δι  
 

αζτ χσελεκεδτε. 
Εκκππεν µγψεν ποκολρα  
αζ ο ελει υτ〈ν : 
Εσ !οηα οροκκ  
νεµ λ〈τ ϖιλ〈γο!!〈γοτ. 

Ιγψ αζ εµβερ µικορ 
τι!ζτε!!!γβεν ϖ⌠λνα, 
νεµ ϖοττε ε!ζβεν µαγ〈τ : 
Αννακ οκ〈ρτ  
µιντ αζ βαρµοκ 
ηα!ονλατο!κππεν  
ελ ϖε!ζνεκ. 

∆ιχσοσ!γ Ατψ〈νακ, &χ.

Εββεν α ζσολτ〈ρβαν α λεγσαϕ〈τοσαββ, ηογψ ηασονλτ κτφλε σζϖεγ (ϖαγψ ακ〈ρ σζεµλλετ) 
σσζεµοντροζ〈σ〈ηοζ. Αζ √γρ. σ α ςΒ. κζττ σζ⌠ σζεριντ εγψεζ# ϖερσεκετ (µιντ α 9�10.) ηιρτελεν 
τελϕεσεν ελτρ# σζακασζοκ κϖετνεκ. Εζεκνεκ νηολ αζ ρτελµε ισ χσακ ναγψϕ〈β⌠λ εγψεζικ Αζ ελσ# 
ηατ ϖερσ, µαϕδ α 15�20. ϖερσ τββεσ σζ〈µοτ ηασζν〈λ. Εζεκνεκ α ϖερσεκνεκ α σζϖεγε νεµ 
τεκιντηετ# α ςΒ. µ⌠δοστ〈σ〈νακ, ηανεµ βιζοννψαλ εγψφαϕτα ηαγψοµ〈νψ ηατ〈σ〈ϖαλ µαγψαρ〈ζηατ⌠, 
σ ρσζβεν αννακ 〈τϖτελβ#λ ερεδ. Ακαδνακ σζ⌠χσερκ, ϕ⌠ρσζτ αζονοσ µονδατσζερκεζετβεν, δε 
εζεκετ α ηελψεκετ ισµτελτεν ολψαν ϖερσ ϖαγψ ϖερσεκ κϖετικ, αµελψεκ νεµ α µονδατ ϖαγψ α στλυσ 
ϕαϖτ〈σ〈νακ λ〈τσζανακ, ηανεµ µ〈σ σζϖεγ ηατ〈σ〈νακ ϖαγψ 〈τϖτελνεκ.  

Εζτ σζεµλλτετι, ηογψ αζ ιττ π〈ρηυζαµοσαν λ〈τηατ⌠ Β/Ργρ. ελσ# ϖερσει λνψεγβεν αζονοσακ, σ 
µγ κτ ηελψεν εγψ−εγψ ϖερσ ιγεν ηασονλ⌠ φορδυλατοτ ταρταλµαζ. Α σερεγ ϕυηοκ ιλψεν (14). Εββεν α 
ϖερσβεν ισµτ α Β/Ργρ. σζϖεγϖελ εγψεζικ αζ √γρ., σ ελτρ α ςΒ.−τ⌠λ. Αζ ιλψεν ζσολτ〈ρ−
σζϖεγεκρ#λ σεϕτηετϕκ, ηογψ µ〈ρ βεϖεττ ϖαγψ ναγψον ισµερτ σζερταρτ〈σι ττελεκ λεηεττεκ. Αζ √γρ. α 
σζαβαδον 〈τκλτττ (παραφρ〈ζισ ϕελλεγ%) ρσζλετεκετ ηοζζ〈ιγαζτοττα α ςΒ. φιλολ⌠γιαιλαγ σοκκαλ 
ποντοσαββ σζϖεγηεζ, δε µ〈σ ηελψεκεν µεγ#ριζτε α ηαγψοµ〈νψοσ φορδυλατοκατ. Α κεζδ#ϖερσβεν 
α µεγ ερχζετεκ µιν∃αιαν κιχ ϖαττοκ εζ ! ζελεσ ϖιλαγον φορδυλατ, αµελψβεν ελτρ α ςΒ. σζϖεγτ#λ αζ 
√γρ., α κζιρατοσ γραδυ〈λοκ ηαγψοµ〈νψ〈β⌠λ ϖαλ⌠. ∨γψσζιντν αζ ιγεκτ#νεκ α µονδατ λρε 
ηελψεζσε: Ηαλγα! σ〈τοχ µεγ εζτ ∼ Μεγ ηαλγα!!ατοκ εζεκετ. Τερµσζετεσεν κρδσεσ, ηογψ α 
ηασονλ⌠ σζ⌠ρενδι ϖ〈λτοζτατ〈σοκ µγττ ϖαν−ε µ〈σκορ ισ ηαγψοµ〈νψοσ πλδα? ςαγψ πεδιγ εζεκετ 
ινκ〈ββ σζερκεσζτ#ι εµενδ〈λ〈σνακ τεκιτηετϕκ? Σζ⌠χσερε: ι⌠ ρεγγελ ∼ ηαµαρ ϖαλ⌠ ναπον (14) � εζ α 
ϖ〈λτοζτατ〈σ ισ α γραδυ〈λοκ ηαγψοµ〈νψ〈ϖαλ εγψεζικ. Εγψεσ σζ〈µ → τββεσ σζ〈µ: Νε φλλψ αζρτ 
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αττυλ  ∼ Νε φ#λλψυ νκ αζρτ αττυλ (16) � α γραδυ〈λοκρα σζιντν 〈λταλ〈νοσαν ϕελλεµζ# α τββεσ 
ηασζν〈λατα. 

52 Θυιδ γλοριαρισ ιν µαλιτια 

 ςΒ. √γρ. 

 
ΛΙΙ. 

1 Μιτ διχζεκεδελ αζ γονο⇓βαν ,  
 τε µαγα βιρ⌠ ? 

Αζ εροσ Ι!τεννεχ ι⌠ ϖ⌠λτα  
⇓%νετλεν ϖαλ⌠. 

2 Αζ τε νψελυεδδελ  
⇓⌠λα⇓ µεγ γονδολτ 〈ρταλµακατ ,  
ηα!ονλατοσ αζ λεσ βοροτυ〈ηοζ ,  
 τε 〈λνοκ!〈γναχ µε!τερε. 

3 Σfερετεδ αζ γονοζτ  
ινκ〈β ηογ νεµ αζ ι⌠τ , 
σ αζ ηαζυγ!〈γοτ  
ηογψ νεµ ⇓⌠λνι ιγα!σ〈γοτ.  

4 Σfερετεδ αζ 〈ρταλµασ βε⇓δεκετ, 
σ αζ 〈λνοχ νψελυετ. 

5 Αζ Ι!τενισ ελ ροντ τγεδετ  
µινδ οροχκ: ελ ραγαδ τγεδετ, 
κι γψοµλ〈λ τγεδετ αζ τε ηαψλοκοδβ⌠λ, 
σ κι ⇓αγγατ αζ λοκνεχ φολδοκβολ.  

6 Μελλψετ αζ ιγαζαχ λ〈τυ〈ν, φλνεχ,  
σ τγεδετ χζυφολυ〈ν , εζτ µονδγψ〈χ. 

7 Ιµ εζ αζ φρφιυ  
κι αζ Ι!τεννεχ ηαταλµα!σ〈γ〈βαν νεµ βιζοττ  
αζ ο γαζδαγ!〈γ〈ναχ !οκ!〈γ〈βαν,  
σ αζ ο ερειε ϖ⌠λτ αζ ο γονο!σ〈γ〈βαν. 

8 Εν πεδιγ ολλψαν ϖαγψοχ  
αζ Ι!τεν η〈ζ〈βαν : µιντ αζ ζλδελλ ολαψ φα: 

βιζοµ αζ Ι!τεννεχ ι⌠ ϖ⌠λτ〈βαν  
µινδ οροχκον οροχκ. 

9  Τιζτελλεχ τγεδετ µινδ οροχκ, 
µερτ τε χζελεκεδτεδ εζτ, 

Π!αλ. ΛΙΙ. 

Μιτ διχσεκεδελ αζ γονοζσ〈γβαν5,  
οη γονο!ζ εµβερ, 
κι ηαταλµασ ϖαγψ αζ αλνοκ!〈γβαν? 
Νεµ τυδοδε ηογψ αζ Ι!τεννεκ ιργαλµα!!〈γα  
Μεγη µαραδ µινδ οροκκε? 

Αζ τε νψελϖεδδελ,  
οη αλνο!〈γνακ µε!τερε, 

!ζολλα!ζ µεγη γονδολτ αρταλµακατ.  
Εσ αζ ηα!ονλατοσ αζ λεσ βερετυαηοζ. 

Σζερετεδ αζ γονο!ζτ  
ινκαβ ηογψ !εµ µιντ αζ ϕοτ: 
Εσ αζ ηαζυγ!〈γοτ !ζολλανι ινκαβ  
ηογψ !εµ µιντ αζ ιγα!!αγοτ. 

Σζερετεδ αζ αρταλµασ βεζεδεκετ: 
Εσ αζ τε νψελϖεδετ αλνοκ!〈γβαν φοργατοδ. 

Αννακ οκαρτ αζ Ιτεν−ισ µεγ ροντ τεγεδ  
µινδ οροκκε: 
Κι γψοµλαλ τεγεδετ αζ τε ηαϕλεκοδβολ,  
σ αζ ελοκνεκ φολδοκβολ κι !ζαγγατ. 

Μελλψετ λατϖαν αζ ιγαζακ φελικ αζ ςρ Ι!τεντ: 
Εσ µεγη χσυφολνακ τγεδετ, εζτ µονδϖαν: 

Ιµε εζ αζ γονο!ζ εµβερ  
κι αζ Ι!τεννεκ ηαταλµα!!〈γαβαν νεµ βιζοττ: 
Ηανεµ βιζοττ αζ ο καζδαγ!〈γανακ !οκ〈γ〈βαν,  
µεγ ερο!σοδοττ αζ ο γονοζ!!〈γ〈βαν. 

Εν πενιγη ολλψαν ϖαγψοκ  
αζ Ι!τεννεκ ηαζαβαν µιντ αζ ζολδελλο ολαϕ φα: 

Βιζοµ αζ Ιτεννεκ ϕο ϖολταβαν  
µινδ οροκκον οροκκε. 

Τι!ζτελλεκ τεγεδετ, οη ςραµ, µινδ οροκκε, 

                                                           
5  σαϕτ⌠ηιβα, ηελψεσεν: γονοσζσ〈γβαν 
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ς〈ροµ αζ τε νευεδετ, µερτ ι⌠  
Αζοχ ελοττ α� κικηοζ τε κεγψελµεσ ϖαγψ. 

ηογψ εζτ χσελεκεδτεδ εν ϖελεµ: 
ςαροµ αζ τε νεϖεδετ µερτ ιγεν ϕο  
αζοκ ελοττ αζ κικηεζ τε κεγψελµεσ ϖαγψ. 

∆ιχσο!!γη &χ.

Εννεκ α ζσολτ〈ρνακ αζ ελεϕε κπζεληετ#εν α κζιρατοσ ηαγψοµ〈νψ ηατ〈σ〈ρα τρ ελ α ςΒ. 
σζϖεγτ#λ. Φορρ〈σ〈τ ϕελενλεγ νεµ ισµερϕκ. Χσακ α 8. ϖερσ εγψεζικ µεγ ϖγιγ σζ⌠ σζεριντ α ςΒ.−
βαν σ αζ √γρ.−βαν. Α τββι ϖερσβεν απρ⌠ββ σ  ναγψοββ ελτρσεκ ϖαννακ. Αζ √γρ. σζϖεγε α 
κεζδ#ϖερσβεν κιβ#ϖλ. Α ηοσσζαββ σζϖεγ (ρτελµεζ# β#ϖτσεκ) σοκσζορ ϕελλεµζ# α κζιρατοσ 
φορρ〈σοκρα. Α βιβλιαφορδτ〈σοκ σζϖεγε σζιντε µινδιγ ρϖιδεββ (ινκ〈ββ ολϖασ〈σρα σζ〈ντ, 
κνψϖνψελϖ), αµιντ σζεµλληετ# ε πλδ〈κβαν:    

Β/Ργρ. Ηελται Γ〈σπ〈ρ 

(3) Οη γονο!ζ εµβερ  
µιερτ διχζεκεδελ αζ γονο!!αγβαν  
κι ηαταλµασ ϖαγ αζ ηαµι!!αγβαν : 
νεµ τυδοδε ηογ αζ Ι!τεννεκ ιργαλµα!!αγα  
µεγ αλλ µινδ οροχκε. 

Τε κεγψεττλεν , µιτ δυχηοκεδελ 〈 γονο!σαγβα? 

Αζ Ι!τεννεχ κεγψεσυ⌠λτα ναπονκντ µεγµαραδ.  

Αζ ελσ# σ µ〈σοδικ ϖερσβεν α µονδατ σζερκεζετε µεγϖ〈λτοζικ. Αζ √γρ. φολψαµατοσαββ, α 
λεϕτσε τετσζετ#σεββ. Α µονδατοτ γψακραν σζ⌠χσερκκελ φορµ〈λϕα α τββι ϖερσβεν ισ, πλδ〈υλ: Ιµ 

εζ αζ φρφιυ ∼ Ιµε εζ αζ γονο!ζ εµβερ (7), αζ ⌠ ερειε ϖ⌠λτ αζ γονο⇓αγαβαν ∼ µεγ ερ⌠!⌠δ⌠ττ αζ ⌠ 

γονο!!αγαβαν (7), µερτ τε χζελεκεδτεδ εζτ ∼ ηογψ εζτ χσελεκεδτεδ ν ϖελεµ (9). Φλρερτηετ# εγψ 
ϖερσ α ςΒ.−βαν. Εζτ 〈τφογαλµαζτα αζ √γρ.: Μελλψετ αζ ιγαζαχ λ〈τυ〈ν, φλνεχ ∼ Μελλψετ λατϖαν αζ 

ιγαζακ φλικ αζ ςρ Ι!τεντ (6). 

55 Εσαυδι, ∆ευσ, ορατιονεµ µεαµ 

 ςΒ. 

 
√γρ. 

 
Λς. 

1 Ηαλγα!δ µεγ Ι!τεν αζ ν ιµ〈δ!〈γοµατ : 
σ νε ροψτσ ελ τε µαγαδατ  
αζ ν κονψοργ!εµ ελοττ. 

2 Φιγψελµεζζελ ν ρει〈µ  
σ ηαλγασ µεγ ενγεµετ :  
µερτ !ιροχ αζ ν γονδολατοµβαν  
σ η〈βοργοχ. 

3 Αζ ελλεν!γνεχ  
νψοµοργατ〈!αιρτ : 

Π!αλ. Λς. 

Ηαλγα!δ µεγ Ι!τεν αζ ν ιµ〈δ!〈γοµατ : 
Εσ νε ρειτσδ ελ µαγαδατ  
αζ ν κονψοργ!εµ ελοττ. 

Φιγψελµεζζλ ρε〈µ  
σ ηαλγα!σ µεγ ενγεµετ : 
Μερτ !ιροκ αζ ν γονδολατιµβαν,  
σ ιγεν η〈βοργοκ. 

Μερτ αζ ελλεν!!γ ρ〈µ κι〈λτ,  
σ αζ ηιτετλενεκ νψοµοργατνακ ενγεµετ : 
Εσ ακαρνακ ννκεµ 〈ρτανι,  
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Μερτ ηαζυγ!〈γοτ κολτενεχ ν ρει〈µ ,  
σ ναγψ διηο!!γγελ ελλενκεζνεχ ν ϖελεµ. 

4 Αζ ν ⇓ιυεµ ροττεγ ν βεννεµ ,  
σ αζ ηαλ〈λναχ φλελµι  
κορνψλ ϖοττχ ενγεµετ. 

5 Αζ φλελεµ σ ροττεγσ ε!εττ ν ρει〈µ , 
σ κορνψυλ ϖοττ ενγεµετ αζ ροττεγσ. 

6 Μονδχ : Κιχζοδα µιυεληετν αζτ  
ηογψ νκεµ ⇓〈ρνψαιµ λεηετννεχ  
µιντ αζ γαλαµβναχ ? 
ελ ρεπυλνχ  
σ νψυγονν〈µ. 

7 Ιµ µε⇓⇓ε ελ µεννχ ,  
σ αζ πυζτ〈βαν λακοζν〈µ. 
9 Σιετνχ µεγ ⇓αβαδλνι  
εζ !εβεσ σ φοργ⌠ ⇓!λτολ. 

8 ςε⇓ε!δ ελ Ωραµ,  
σ ο⇓λα!δ ελ αζ ο νψελυεκετ : 
Μερτ λ〈τοχ βο⇓⇓υ!〈γ ττελτ  
σ η〈βοργ〈!τ 

9 Ναππαλ σ ιϕελ  
κορνψυλ ϖ⇓ιχ αζ ϖ〈ρο!τ  
κιχ αζ κο φαλοκον ϖιγψ〈ζναχ, 
ηαµι!σ〈γ σ 〈ρταλοµ ϖαγψον αββαν. 

10 Νψοµορυ!αγοχ ϖαδναχ αββαν , 
σ ελ νεµ τ〈ϖοζναχ αζ ο ϖτζαιατ⌠λ  
αζ ραυα!σ〈γ σ 〈λνοκ!〈γ. 

11 Μερτ νεµ αζ ελλεν!γ ιλλετεττ  
ενγεµ ⇓ιδαλοµµαλ, 
µερτ ελ ⇓εµυεδνµ : 
νεµ αζ ν γψυλολοµ εµελτε φελ  
µαγ〈τ ν ελλενεµ , 
µερτ ελ ροψτεττεµ ϖ⌠λνα  
µαγαµατ αζ ελοττ. 

12 Ηανεµ τε ν ηοζζ〈µ ηα!ονλ⌠  
ηαλανδ⌠ εµβερ , 
ν ϖεζ!ρεµ, σ ν βαρ〈τοµ. 

13 Κιχ εγ�γψυτ γψονψορυ!γε!εν  

µερτ ιγεν γψυλολνεκ. 
Ηαζυγσ〈γοτ κολτονεκ αζοκ ν ρε〈µ : 

Εσ ναγψ δυηο!!!γγελ ελλενκεζνεκ ν ϖελεµ. 
Αζ ν !ζιϖεµ ρεττεγ ν βεννεµ : 

Εσ αζ ηαλ〈λνακ φ!λελµι  
κορνψυλ ϖοττνεκ ενγεµετ. 

Φ!λελεµ σ ρεττεγσ ϖαγψον ν ραϕταµ : 
Εσ µεγ κορνψκεζεττ ενγεµετ αζ ι!ζονψοδ〈σ. 

Εσ εζτ µονδοµ;  
ϖαϕηα !ζ〈ρνψαµ ϖ⌠λνα νκεµ  
µιντ α γαλαµβνακ : 
Ηογψ β〈τορ!〈γοσ,  
σ νψυγοδαλµασ ηελψρε ρεπυληετνκ. 

Νψιλϖα µε!ζ!ζε ελ µεννκ,  
σ αζ πυ!ζτ〈βαν λακοζν〈µ : 
Σιετνκ µεγ !ζαβαδυλνι  
εζ !εβεσ σ φοργ⌠ !ζλτολ. 

ςε!ζε!δ ελ, ςραµ,  
σ ο!ζλασδ ελ αζ ο νψελϖεκετ : 
Μερτ λ〈τοκ ναγψ βο!ζ!ζυ!〈γ ττελτ,  
σ η〈βοργ〈!τ α ϖ〈ροσβαν. 

Ναππαλ σ ιϕελ  
κορνψυλ ϖ!ζικ αζ ϖ〈ρο!τ  
αζ κοφαλοκον ϖιγψ〈ζϖαν : 

Εσ ηαµι!!〈γ !−〈ρταλοµ ϖαγψον αββαν. 
Νψοµορυσ〈γοκ ϖαδνακ αββαν : 

Εσ ελ νεµ τ〈ϖοζνακ αζ ο υτζ〈ϕ〈ρ⌠λ  
αζ ραϖα!ζσ〈γ σ 〈λνοκσ〈γ. 

Μερτ νεµ αζ ελλεν!εγ ιλλετετττ  
ενγεµετ !ζιδαλοµµαλ, 

µελλψετ κοννψεββεν !ζενϖεδνκ : 
Νεµ αζ ν γψυλολοµ εµελτε φελ  
µαγ〈τ ν ελλενεµ,  
µερτ ελ ρεϕτεττεµ ϖ⌠λνα  
µαγαµατ αζ ελοτ. 

Ηανεµ τε ν ηοζζ〈µ ηα!ονλ⌠  
ηαλανδ⌠ εµβερ : 

Εν ϖεζρεµ, σ ν βαρ〈τοµ. 
Κικ εγγψυτ γψονψορυ!!γε!!εν  
ταν〈χσκοζυνκ ϖαλα : 
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τ〈ν〈τσκοζυνχ ϖαλα : 
σ αζ ΩΡναχ η〈ζ〈βα  
µγψυνχ ϖαλα ϖγψ µιντ τ〈ρ!αχ. 

14 Αζ ηαλ〈λ ϖεγψε κορνψυλ οκετ, 
ελευενεν ⇓〈λλψαναχ αζ κοπορ!⌠βα, 
µερτ αζοκναχ τ〈ρ!α!〈γοκβαν  

γονο!σ〈γοχ ϖαδναχ ο κοζοττοχ. 
15 Εν πεδιγ αζ Ι!τενηοζ κι〈λτοχ, 

σ αζ ΩΡ µεγ ⇓αβαδιτ ενγεµετ. 
16 Ετυε, ρεγγελ σ δ!λβε ιµ〈τκοζοµ  

σ ⇓⌠λοχ , 
µιγ νεµ µεγ ηαλγατανδγψα  
αζ ν ⇓⌠µατ. 

17 Μεγ ⇓αβαδιτοττα αζ ν λετεµετ  
αζ ν ελλενεµ ϖαλ⌠ ηαδτ⌠λ, 
ηεληεζτετυν ενγεµετ βκε!γβεν, 
µερτ !οκαν ϖαλ〈ναχ ν ελλενεµ. 

18 Μεγ ηαλλψα αζ Ι!τεν ,  
σ µεγ βυντετι οκετ, 
µιυελ ηογψ ο µινδ οροχκ µεγ µαραδ : 
Κιχ νεµ ακαρναχ ελ ϖ〈λτοζνι, 
σ νεµ φλιχ αζ Ι!τεντ. 

19 Κεζεκετ φελ εµελτχ αζοχ ελλεν  
κιχ ο ϖ!λεχ βκε!γε!εχ ϖαλ〈ναχ: 
µεγ ροντοττ〈χ αζ ο ⇓ουετ!γεκετ. 

20 Αζ ϖαιϕν〈λ λ〈γψαββαχ ϖαλ〈ναχ  
αζ ο ⇓〈ι〈ναχ βε⇓εδι , 
∆ε αζ ο ⇓ιυβεν η〈βορυ!〈γ ϖαλα: 
Λ〈γψαββαχ ϖαλ〈ναχ  
αζ ο βε⇓δι αζ ολαιν〈λ, 
ι⌠λεηετ  
λεσ ⇓αβλι〈χ ϖολν〈ναχ. 

21 ςε!σεδ αζ Ωρρα αζ τε τερηεδετ, 

σ ο γονδοτ ϖι!ελ τε ρολλαδ, 
σ νεµ ενγεδι ηογψ αζ ιγαζ εµβερ 
µινδ οροχκ η〈βοργαττα!σχ. 

22 Τε αζρτ Ι!τεν  
αζ ϖερεµβε τα⇓ιτοδ εζεκετ: 
Μερτ αζ ϖ!ρ ⇓οπ⌠χ σ 〈λνοκοχ,  

Εσ αζ ςρνακ η〈ζ〈βαν  
µεγψυνκ ϖαλα υγψ µιντ τ〈ρ!οκ. 
Κορνψκεζζε µεγ αζ ηαλ〈λ  
σ !ζ〈λλψανακ ελεϖενεν αζ ποκολρα : 
Μερτ αζοκνακ τ〈ρ!ασ〈γοκβαν  
χσακ γονο!!αγοκ ϖαδνακ. 

Εν πενιγ αζ Ι!τενηεζ κι〈λτοκ : 
Εσ αζ ςρ µεγ !ζαβαδιτ ενγεµετ. 

Ε!τϖε, δλβε, σ ρεγγελ ιµ〈δκοζοµ  
σ πανα!ζολκοδοµ : 

Μιγλεν µεγ νεµ ηαλγατ〈νδγψα  
αζ ν !ζ⌠µατ. 

Μεγ !ζαβαδιττψα αζ ν λετεµετ  
αζ ν ελλενεµ ϖαλοκτυλ ναγψ βκϖελ : 
Οη µελψ !οκαν ϖαδνακ  
αζ ν ελλεν!!γιµ. 

Μεγ ηαλγατ αζ Ι!τεν εγεµετ  
σ µεγ βυντετι αζοκατ : 

Μιϖελ ηογψ  
νεµ ακαρνακ µεγ τρνι,  
σ νεµ φ!λικ αζ Ι!τεντ. 

Μερτ κεζεκετ αζοκ ελλεν εµελτκ φελ,  
κικ ο ϖλεκ βκε!!!γε!!εκ : 

Μεγ ροντοττ〈κ αζ ο !ζοϖετ!!γεκετ. 
Αζ ϖαϕν〈λ λ〈γψαββακ ϖαλ〈νακ  
αζ !ζ〈ϕοκνακ βε!ζδι : 

∆ε αζ ο !ζιϖεκβεν η〈βορυ!〈γ ϖαλα. 
Λ〈γψαββακ ϖαλ〈νακ  
αζ ο βε!ζδικ αζ ολαϕν〈λ : 
Νοηα µινδ αζ〈λταλ ολλψανοκ ϖαλ〈νακ  
µιντ αζ λεσ !ζαβλψ〈κ. 

ςε!!εδ αζ ςρρα αζ τε τερηεδετ,  
οη Ι!τεν φ!λο εµβερ,  
σ ο γονδοτ ϖι!ελ τε ρολαδ : 
Εσ νεµ ενγεδι ηογψ αζ ιγαζ εµβερ  
µινδ οροκκ η〈βοργαττα!!!κ. 

Τε αζρτ, οη Ι!τεν,  
αζ ϖερεµβε τα!ζιτοδ εζεκετ : 

Μρτ αζ ϖρ !ζ⌠π⌠κ, σ 〈λνοκοκ  
αζ ο λετεκνεκ φ!λτ−ισ νεµ λικ µεγ;  
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αζ ο λετεκνεχ φελτισ νεµ λιχ µεγ. 
Εν πεδιγ τε βεννεδ βιζοµ. 

 

δε ν τε βεννεδ βιζοµ. 
∆ιχσο!!γ, &χ.

 

Τιζεντ ϖερσ ελτρ# α ηυσζονη〈ροµβ⌠λ (2�3, 5�8, 14, 17�20, 21β�22). ∆ε α τββι ϖερσβεν ισ 
ακαδνακ µγ απρ⌠ µ⌠δοστ〈σοκ. Εζεκ εγψικ ρσζε χσακ ποντοστ〈σ σ σζ⌠ρενδι ιγαζτ〈σ. 

Ιγεν σαϕ〈τοσ αζ α β#ϖτσ, αµελψ α 3. ϖερσβεν 〈λλ ελ#ττνκ: Αζ ελλεν! γνεχ νψοµοργατ〈! αιρτ ∼ 

Μερτ αζ ελλεν! #γ ρ〈µ κι〈λτ, σ αζ ηιτετλενεκ νψοµοργατνακ ενγεµετ : Εσ ακαρνακ ννκεµ 

〈ρτανι, µερτ ιγεν γψυ λολνεκ. Ερρε σεµµικππεν νεµ ιλλικ, ηογψ α σζϖεγετ σιµ〈ββ〈 αλακτοττα, 
ϖαγψ ρτελµεζτε αζ √γρ. Νεµ ισ τεκιντηετ# σζοροσαββ ρτελεµβεν ϖεττ φορδτ〈σνακ, ηανεµ χσακ 
παραφρ〈ζισνακ, αµιτ Γελεϕι Κατονα Ιστϖ〈ν α γραδυ〈λ ελ#σζαϖ〈βαν ηελψτελεντεττ. Εννεκ φνψβεν α 
ζσολτ〈ρ τββ 〈ταλακτοττ ϖερσε ινκ〈ββ (σζ⌠βελι) ηαγψοµ〈νψβ⌠λ, µ〈σ γραδυ〈λοκβ⌠λ µεγ#ρζττ 
ϖ〈λτοζατ, µιντσεµ σζερκεσζτ#ι στιλιζ〈λ〈σ. Εζεκ α ηασονλ⌠ µρτκβεν ελτρ# ϖερσεκ: 14., 17�18., 20. 
Εληαγψϕα α σζεµλψεσ νϖµ〈στ: Φιγψελµεζζελ ν ρει〈µ ∼ Φιγψελµεζζλ ρε〈µ (2). Εληαγψ εγψ 
µελλκµονδατοτ: µιυελ ηογψ ο µινδ οροχκ µεγ µαραδ (18).  Ηατ〈ροζ⌠ϖαλ, ϕελζ#ϖελ β#ϖτ: 
η〈βοργοχ ∼ ιγεν η〈βοργοκ (2); λ〈τοχ βο⇓⇓υ!〈γ ττελτ σ η〈βοργ〈! τ ∼ λ〈τοκ ναγψ βο! ζ! ζυ! 〈γ 

ττελτ, σ η〈βοργ〈! τ α ϖ〈ροσβαν (8); ελλενεµ ϖαλ⌠ ηαδτ⌠λ ∼ ελλενεµ ϖαλοκτυλ ναγψ βκϖελ (17). 
Σζ⌠χσερε: Ιµ ∼ Νψιλϖα (7); µιγ νεµ ∼ Μιγλεν (16);  ι⌠λεηετ ∼ Νοηα (20); ελευενεν ⇓〈λλψαναχ αζ 

κοπορ!⌠βα ∼ !ζ〈λλψανακ ελεϖενεν αζ ποκολρα (14); ⇓⌠λοχ ∼ πανα!ζολκοδοµ (16). Ελτρ# ιγεαλακ: 
κορνψλ ϖοττχ ∼ κορνψυ  λ ϖοττνεκ (4); Μεγ ⇓αβαδιτοττα ∼ Μεγ !ζαβαδιττψα (17). Ελτρ# σζερκεζετ 
σ αζ ιγει 〈λλτµ〈νψ χσερϕε: Αζ φλελεµ σ ροττεγσ ε!εττ ν ρει〈µ ∼ Φ#λελεµ σ ρεττεγσ ϖαγψον ν 

ραϕταµ (5); κορνψυ λ ϖοττ ενγεµετ αζ ροττεγσ ∼ µεγ κορνψκεζεττ ενγεµετ αζ ι! ζονψοδ〈σ (5); ελ 

ρεπυ λνχ σ νψυγονν〈µ ∼ β〈τορ! 〈γοσ, σ νψυγοδαλµασ ηελψρε ρεπυ ληετνκ (6); Κιχζοδα 

µιυεληετν αζτ ηογψ νκεµ ⇓〈ρνψαιµ λεηετννεχ ∼ ϖαϕηα ! ζ〈ρνψαµ ϖ⌠λνα νκεµ (6), Αζ ηαλ〈λ 

ϖεγψε κορνψ υ  λ ∼ Κορνψκεζζε µεγ αζ ηαλ〈λ (14); ! οκαν ϖαλ〈ναχ ν ελλενεµ ∼ ! οκαν ϖαδνακ  αζ 

ν ελλεν! #γιµ (17); νεµ ακαρναχ ελ ϖ〈λτοζνι ∼ νεµ ακαρνακ µεγ τρνι (18).  Αζ ⌠(η) ινδυλατσζ⌠ 
βετολδ〈σα (22), εγψ ϖερσβεν α τελϕεσ µονδατ σζερκεζετι 〈ταλακτ〈σ〈ϖαλ εγψττ ϕελενικ µεγ: Μεγ 

⇓αβαδιτοττα αζ ν λετεµετ αζ ν ελλενεµ ϖαλ⌠ ηαδτ⌠λ, ηεληεζτετυν ενγεµετ βκε! γβεν, µερτ 

! οκαν ϖαλ〈ναχ ν ελλενεµ ∼ Μεγ ! ζαβαδιττψα αζ ν λετεµετ αζ ν ελλενεµ ϖαλοκτυλ ναγψ βκϖελ 

: Οη µελψ ! οκαν ϖαδνακ  αζ ν ελλεν! #γιµ.  



Ελτρ κεζδετ ζσολτ〈ροκ 
11, 12, 14, 16, 18, 20, 29, 34 

44, 45?, 46�48, 50, 53�54, 56, 64�70, 75, 83, 84, 90, 92, 

102, 104, 108, 109, 114, 138 

Λνψεγεσεββεν ϖαγψ τελϕεσεν ελτρ! κεζδετκ (κεζδ!ϖερσεικ) µιαττ α ρσζβεν ελτρ! σζϖεγ∀εκ 
χσοπορτϕ〈τ⌠λ ισ ϕοββ ελκλντϖε ϖιζσγ〈λνυνκ κτ τυχατν〈λ τββ ζσολτ〈ρτ. Εζεν ζσολτ〈ρσζϖεγεκ 
εγψικ ρσζε εγψβκντ τελϕεσεν ϖαγψ λνψεγβεν αζονοσνακ τεκιντηετ! α ςιζσολψι Βιβλια σ αζ 
√ρεγ γραδυ〈λ Ζσολτ〈ρκνψϖβεν. Ελλενβεν α λιτυργικυσ ηαγψοµ〈νψαλ ϖαλ⌠ καπχσολατυκβ⌠λ 
κϖετκεζ!εν κεζδετκ (ελσ! ϖερσκ) κισεββ−ναγψοββ µρτκβεν, ϖαγψ εγσσζεν ϕελεντ!σεν µ〈σ 
φορδτ〈σι γψακορλατοτ ϖαγψ φορρ〈σσζϖεγετ τκρζ. Α Ζσολτ〈ρκνψϖ ηαρµαδικ ηαρµαδ〈β⌠λ πλ. α 108. 
ζσολτ〈ρ αζονοσ σζϖεγ∀ α βιβλιαι σ γραδυ〈λισ ϖ〈λτοζατβαν, ελλενβεν α κεζδετε, ϖαλαµιντ α ΙΙ. 
σζακασζ (διϖιζι⌠) κεζδετε µιαττ ιττ σζκσγεσ σζ〈µβαϖενννκ.  

Εζεκρ!λ α ζσολτ〈ρκεζδετεκρ!λ αζτ φελττελεζηετϕκ, α κορ〈ββαν µ〈ρ µεγισµερτ πλδ〈κ, τεη〈τ α 
κζιρατοσ ηαγψοµ〈νψοζ〈σ τερµσζετε αλαπϕ〈ν, ηογψ νεµ εγψαζον φορρ〈σβ⌠λ (σ/ϖαγψ φορδτ〈σβ⌠λ) 
σζ〈ρµαζνακ α ζσολτ〈ρ τρζσσζϖεγϖελ, ηανεµ ϖγσ! σορον α σζ⌠βελι γψακορλατβαν λ! σ 
κζρατοσαν ηαγψοµ〈νψοζοττ σζϖεγϖ〈λτοζατοτ κπϖισελικ. Α ςιζσολψι Βιβλια σζεριντ ηελψεσβτεττ, 
ϖαγψ αζ ονναν 〈τϖεττ σζϖεγ ελ!ττ ισ µεγταρτανδ⌠νακ λ〈ττα α ρεϖιδε〈λ⌠ πσπκ α ηαγψοµ〈νψοσ 
µεγολδ〈στ, ηα εγψβκντ ελφογαδτα ισ φιλολ⌠γιαιλαγ ηελψεσεββνεκ α Κ〈ρολψι σ τ〈ρσαι 〈λταλ 
κιαλακτοττ ζσολτ〈ρσζϖεγετ, ϖαγψ εννεκ ϕεγψβεν κορριγ〈λτα α κζιρατοσ ρκσγετ. Εζ α 
σζερκεσζτ!ι γψακορλατ φιγψελτ α λιτυργικυσ ιγνψεκρε σ τ〈µογαττα α µ〈ρ βεϖεττ σζοκ〈στ νµελψκορ 
µγ α φιλολ⌠γιαι σ τεολ⌠γιαι ποντοσσ〈γ κ〈ρ〈ρα ισ. 

Α κζιρατοσσ〈γγαλ ϖαλ⌠ σζοροσ σσζεφγγστ 〈λταλ〈βαν χσακ φελττελεζζκ, α κζιρατοσ γραδυ〈λοκ 
ιγεν ναγψ µρτκ∀ εληασζν〈λ⌠δ〈σα σ ελπυσζτυλ〈σα κϖετκεζτβεν κελλ!εν αδατολνι νεµ τυδϕυκ. 
Νµελψκορ αζονβαν αζ σσζεφγγσ κτσγτελεν βιζονψσ〈γοκκαλ ισ αλ〈τ〈µασζτηατ⌠. Κιϖ〈λ⌠αν 
σζεµλλτετι εζτ α 34 (33) ζσολτ〈ρ κεζδετε, αµελψετ κελλ!εν µεγοκολ α λιτυργικυσ ηασζν〈λατ: εζ α 
ζσολτ〈ρ αζ, αµελψετ α χοµµυνιοϖαλ καπχσολατοσαν α λεγργεββι ιδ!τ!λ φογϖα σσζεκαπχσολτ α 
ηαγψοµ〈νψ α Γυστατε ετ ϖιδετε θυονιαµ συαϖισ ∆οµινυσ σορα µιαττ. ⊃ρτηετ! τεη〈τ, ηα α ζσολτ〈ρ 
κεζδετε σζιλ〈ρδαν ργζ!δττ α λιτυργικυσ ηασζν〈λατβαν, εζ 〈λταλ α σζ⌠βελισγβεν σ α κζιρατοσ 
γραδυ〈λοκβαν. ⊃ππεν εζρτ µαραδηατοττ µεγ α ςιζσολψι Βιβλια τεκιντλψϖελ σζεµβεν ισ αζ ελτρ! 
κεζδετ. Α ηαγψοµ〈νψρα τ〈µασζκοδ⌠ µεγολδ〈σ µγ αζ ισ, ηογψ α σζϖεγ φολψαµατοσσ〈γα 
ρδεκβεν νµελψκορ α µ〈σοδικ σ ηαρµαδικ σζεµλψ∀ ιγεαλακοκ φελχσερλ!δτεκ. Εζεκ ισ 
µεγµαραδτακ α σζϖεγβεν. 

 



34 Βενεδιχαµ ∆οµινυµ ιν οµνι τεµπορε 

Αζ ελσ! ϖερσ σζϖεγνεκ ελτρσε µελλεττ (αµελψ α Βλλψει γραδυ〈λβαν ισ γψ ταλ〈ληατ⌠, αµιντ 
λ〈τηατ⌠ αλ〈ββ), χσυπ〈ν α ζσολτ〈ρ 13−14. ϖερσε ταρταλµαζ ελτρ! µεγολδ〈στ. Ε κτ ϖερσβεν α ηαρµαδικ 
ηελψεττ µ〈σοδικ σζεµλψρε ϖ〈λτοζτατ〈στ α ηβερ σζϖεγ νεµ ινδοκολϕα, εζτ α κορ〈ββι ϖερσβεν 
ολϖασηατ⌠ κιχσοδα� κεζδετ∀ µονδατταλ καπχσολ⌠δ⌠ σ φολψαµατοσαββ σζϖεγεζσ µιαττ 
φογαδηαττα ελ ϖαγψ ηαγψηαττα µεγ α κορ〈ββι κζιρατοσ ϖ〈λτοζατοκβ⌠λ α σζερκεσζτ!. 

Αζ ελσ! ϖερσ ϕελλεγζετεσ φορδυλατα α κζιρατοσ ηαγψοµ〈νψβαν ρκλ!δττ.1  

Κ⌠δεξεινκ ηαγψοµ〈νψ〈βαν σεµ ϖολτ εζ 〈λταλ〈νοσ, µερτ πλ. α ΚυλχσΚ. ϖ〈λτοζατα κζελ 〈λλ α 
ςιζσολψι Βιβλια σζϖεγηεζ: µÿνδενκορον ω δÿχηερετηε ϖαγÿον εν ζαµβα. Βενχδι Σζκελψ ισ 
εζτ κϖετι, δε α λτιγτ εληαγψϕα: µινδενκορτ αf  διχfιρετε αf εν ⇓αµβα.  

Αζ √ρεγ γραδυ〈λ σζϖεγε ιττ λ〈τϖ〈νψοσαν α Βαττηψ〈νψ/Ρ〈δαψ γραδυ〈λβαν λ〈τηατ⌠ ϖ〈λτοζατηοζ 
χσατλακοζικ    

ςιζσολψι Βιβλια √ρεγ γραυδ〈λ 

1 Αλδοµ αζ Ωρατ µινδεν ιδβεν, 
µινδενκορον αζ  διτ#ρετι  

αζ ν ⇓〈µβαν ϖαγψον. 
2 Αζ Ωρβαν διχζεκεδιχ αζ ν λελκεµ  

ε⇓τ µεγ ηαλλυ〈ν αζ νψοµορυλταχ  
ρλνι φογναχ. 

3 Μαγα⇓ταλλψ〈τοχ αζ Ωρατ ϖελεµ ⇓υε,  
σ µαγασζταλλψυχ αζ  νευτ εγψετεµβεν. 

4 Μεγ κερεστεµ αζ ΩΡατ  
σ µεγ ηαλγατοττ ενγεµετ, 
σ µινδεν ρττεγσεµβλ  
µεγ ⇓αβαδιτοττ ενγεµετ. 

5 Αζ κιχ  ρε〈 νζνεχ σ  ηοζζ〈 φυτναχ 
αζοκναχ ορτζ〈ιοχ µεγ νεµ πιρυλναχ. 

6 Ιµ εζ αζ ⇓εγνψ κι〈λτοττ, 
εσ αζ ΩΡ µεγ ηαλγαττα τετ , 
σ µινδεν  η〈βορυσ〈γιβ⌠λ  
µεγ ⇓αβαδτοττα τετ. 

7 Τ〈βορτ ι〈ρ αζ ΩΡ Ανγψαλα  
αζ τετ φλχ κρνψλ, 
σ µεγ ⇓αβαδττψα κετ. 

8 Κ⌠στολλψατοχ µεγ σ λ〈σσ〈τοχ µεγ , 
µελλψ ιγεν ι⌠ λγψεν αζ ΩΡ, 
β⌠δογ εµβερ αζ, αζ κι  βεννε βιζιχ. 

Αλδοµ αζ ςρατ ν µινδεν ιδβεν: 
Εσ #οηα αζ  διχσιρετι  
αζ ν #ζ〈µβ⌠λ κι νεµ #ζακαδ. 

Αζ ςρβαν διχσεκεδικ αζ ν λελκεµ : 
Εζτ µεγ ηαλϖ〈ν αζ νψοµορυλτακ  
ρλνι φογνακ. 

Μαγαζταλλψ〈τοκ αζ ςρατ ϖελεµ #ζϖε : 
Εσ µαγαζταλλψυκ αζ  νεϖτ εγψετεµβεν. 

Μεγη κερεστεµ αζ ςρατ  
σ µεγη ηαλγατοτ ενγεµετ : 
Εσ µινδεν ρεττεγσιµβλ  
µεγ σζαβαδιτοττ ενγεµετ. 

Αζ κικ  ρ〈 νζνεκ, σ  ηοζζ〈 φυτνακ: 
Αζοκνακ ορχζ〈ικ µεγ νεµ πιρυλνακ. 

Ιµ εζ αζ σζεγνψ φελ κι〈λτοττ,  
σ αζ ςρ µεγη ηαλγαττα τετ: 
Εσ µινδεν η〈βορυσ〈γιβ⌠λ  
µεγ σζαβαδιτοττα τετ. 

Τ〈βορτ ϕ〈ρτ αζ ςρνακ Ανγψαλα  
αζ τετ φ∃λκ κρνψλ : 
Εσ µεγη σζαβαδιττψα κετ. 

Κοστολλψ〈τοκ µεγη, σ λ〈σσ〈τοκ µεγ,  
µελψ ιγεν ϕ⌠ λγψεν αζ ςρ: 
Β⌠λδογη εµβερ αζ, αζ κι  βεννε βιζικ. 

                                                           
1 ς. Φεκετε Χσαβα ΜΝψϕ. ΞΞΞΙΞ, 165�176.  



9 Φλλψτεχ αζ ΩΡατ κιχ  ⇓εντι ϖαττοχ, 
µερτ σεµµι φογψ〈τκοζ〈σοχ  
νινχζεν αζ τετ φλκνεχ. 

10 Αζ ορο⇓λ〈%οκναχ κλψκει  
µεγ ηεζνεχ σ ⇓κλκδνεχ, 
δε αζ κιχ αζ ΩΡατ κερεσιχ  
σεµµι ι⌠ νκλ νεµ ⇓κλκδνεχ. 

11 Ιϕϕεττεχ ιδε φιαιµ  
σ ηαλγασσ〈τοχ ενγεµετ , 
αζ ΩΡναχ φλελµρε µεγ ταντλαχ τιτεκετ. 

12 Κιχζοδα αζ εµβερ αζ κι αζ λετετ κυ〈ννψα? 
σ κυ〈ννψα λ〈τνι αζ  ι⌠ ναπιτ. 

13 Ταρτο⇓τασδ µεγ νψελυεδετ αζ γονο⇓τ⌠λ . 
σ αζ τε αιακιδατ  
ηογψ νε ⇓⌠λλψαναχ χζαλ〈ρδσ〈γοτ. 

14 Ηαιολλψ ελ αζ γονο⇓τ⌠λ 
σ χζελεκεδγψελ ι⌠τ , 
κερεσσεδ αζ βκεσσγετ σ κυεσδ α⇓τ. 

15 Αζ ΩΡναχ ⇓εµει αζ ιγαζακον, 
σ αζ  φλει  
αζοκναχ κι〈λτ〈σοκον. 

16 Αζ ΩΡναχ τεκντετε αζοχ ελλεν ϖαγψον , 
κιχ γονο⇓τ χζελεκεδνεχ , 
ηογψ κι γψοµλ〈λλψα εζ φλδρλ 
αζοκναχ εµλεκεζετεκετ.  

17 Αζ ιγαζαχ κι〈λτναχ  
σ αζ ΩΡ µεγ ηαλγαττψα, 
σ µινδεν  νψοµορυσ〈γοκβ⌠λ  
µεγ ⇓αβαδττψα κετ. 

16 Κζελ ϖαγψον αζ ΩΡ  
αζ τρεδελµεσ ⇓ιυεκζ, 
σ αζ τρεδελµεσ λελκεκετ µεγ ταρτψα. 

19 Σοχ νψοµορυσ〈γι ϖαδναχ αζ ιγαζακναχ, 
δε µινδ αζοκβ⌠λ µεγ ⇓αβαδττψα κετ αζ ΩΡ.

20 Μεγ ριζι µινδεν  χζοντψοκατ, 
εγψ αζοχ κζζλ  
µεγ νεµ ροντατιχ.  

21 Αζ ηιτετλεντ πενιγ µεγ λι αζ γονοσσ〈γ, 
σ αζ κιχ γψλλιχ αζ ιγαζατ, ελ ϖε⇓τετνεχ. 

22 Μεγ ⇓αβαδττψα αζ ΩΡ  
αζ  ⇓⌠λγ〈ιναχ λελκεκετ , 
σ ελ νεµ ϖε⇓νεχ κιχ  βεννε βιζναχ. 

 

Φλλψτεκ αζ ςρατ κικ σζεντι ϖαδτοκ: 
Μερτ σεµµι φογψατκοζ〈σοκ  
νινχσεν αζ τετ φλκνεκ. 

Αζ οροσζλ〈νψοκνακ κλκεικ  
µεγ ηεζνεκ , σ σζκλκδνεκ : 
∆ε αζ κικ αζ ςρατ κερεσικ  
σεµµι ϕ⌠ νλκλ νεµ σζκλκδνεκ. 

Ιψϕετεκ ιδε φιαιµ,  
σ ηαλγασσατοκ ενγεµετ : 
Αζ ςρνακ φ∃λελµερε µεγη  τανιτλακ τιτκετ. 

Κιχσοδα αζ εµβερ , αζ κι λεττ κιϖ〈ννψα: 
Εσ κιϖ〈ν λ〈τνι ϕ⌠ ναποκατ? 

Ταρτοζτασσα µεγη νψελϖτ αζ γονοσζτυλ: 
Εσ αζ  αϕακαιτ,  
ηογψ νε σζ⌠λλψανακ χσαλ〈ρδσ〈γοτ. 

Τ〈ϖοζζκ ελ αζ γονοζτυλ  
σ χσελεκεδγψκ ϕ⌠τ: 
Κερεσσε αζ βκεσσγετ, σ κϖεσσε αζτ. 

Αζ ςρνακ σζεµει αζ ιγαζακρα νζνεκ: 
Εσ αζ  φλει  
αζοκνακ κι〈λτ〈σοκρα φιγψελµεζνεκ. 

Αζ ςρανακ τεκιντετι αζοκ ελλεν ϖαγψον, 
κικ γονοσζτ χσελεκεδνεκ :   
Ηογψ κι γψοµλ〈λλψα εζ φλδρλ αζοκνακ 
εµλκεζετεκετ. 

Αζ ιγαζακ φελ κι〈λτνακ,  
σ αζ ςρ µεγ ηαλγαττψα κετ: 
Εσ µινδεν  νψµορυσ〈γοκβ⌠λ  
µεγ σζαβαδιττψα κετ. 

Κζελ ϖαγψον αζ ςρ,  
αζ τρεδελµεσ σζιϖκηζ : 
Εσ & τρεδελµεσ λελκεκετ µεγ ταρτψα. 

Σοκ νψοµορυσ〈γικ ϖαδνακ αζ ιγαζακνακ: 
∆ε µινδ αζοκβ⌠λ κι σζαβαδιττψα κετ αζ ςρ. 

Μεγη ριζι µινδεν  χσονταικατ: 
ςγψ ηογψ χσακ εγψ−ισ αζοκ κζζυλ  
µεγ νεµ ροντατικ. 

Αζ ηιτετλεντ πενιγ µεγ λι αζ γονοσσ〈γ : 
Εσ αζ κικ γψλλικ αζ ιγαζατ ελ ϖεσζτετνεκ. 

Μεγη σζαβαδιττψα αζ ςρ  
αζ  σζ⌠λγαινακ λελκεκετ: 
Εσ ελ νεµ ϖεσζνεκ αζ κικ  βεννε βιζνακ. 

∆ιχσσ∃γ Ατψ〈νακ, σ Φιυνακ, &χ.

 



11 Ιν ∆οµινο χονφιδο  

  
ΞΙ. 

1 Αζ Ωρβαν βιζοµ,  
ηογψ ηογψ µονδγψ〈τοχ ταηατ αζ ν λελκεµνεχ , 
φυσσ αζ τι ηεγψετεκρεα µιντ αζ µαδαρ ? 
2 Μερτ ιµ αζ ηιτετλενεχ  
αζ  ιϕοκατ µεγ ϖοντ〈χ , 
νψιλοκατ αζ ιδεγβε ϖετεττχ, 
ηογψ λυλδζζχ τιτκον  
αζ ιγαζ ⇓ιυ εµβερεκετ. 
3 Μιρτ ηογψ µγ αζ φονδαµεντοµισ  
ελ ρονταττατναχ , 
αζ ιγαζ µιτ χζελεκεδηετιχ ?β 
4 Αζ ΩΡ αζ  ⇓εντ τεµπλοµ〈βαν, 
αζ Ωρ ⇓∃κι αζ Εεγεκβε, 
αζ  ⇓εµει νζνεχ , 
σ αζ  ⇓εµει µεγ προβ〈λλψαχ  
αζ εµβερεκνεχ φιοκατ. 
5 Αζ Ωρ αζ ιγαζατ ⇓ερετι , 
αζ ηιτετλεντ πεδιγ σ αζ γονοσσαγναχ ⇓ερετιτ  
γψλλι αζ  λελκε. 
6 Βοχζ〈τ αζ Ιστεν αζ ηιτετλενεκρε ελευεν ⇓ενετ , 
τζετ σ κ%κυετ, 
σ µεγ γετ ⇓ελετ, 
µελλψ αζ  ποη〈ροκναχ ρ⇓ε.χ 
7 Μερτ µιυελ ηογψ αζ ΩΡ ιγαζ, ιγασσ〈γοτ ⇓ερετ,
αζ ιγαζ εµβερτ λ〈ττψ〈χ αζ  ⇓εµει. 

Πσαλ. ΞΙ. 

Αζ ςρβαν ϖαγψον ννκεµ βιζοδαλµαµ : 
Ηογψ ηογψ µονδγψ〈τοκ αζ ν λελκεµνεκ,  
ηογψ ελ φυσσον αζ τι ηεγψετεκρλ, µιντ αζ 
µαδ〈ρ? 
Μερτ ιµ αζ ηιτετλενεκ  
αζ  νψιλοκατ, αζ ιδεγβεν ϖετϖν,  
ιϕοκατ µεγ ϖοντ〈κ: 
Ηογψ λϖλδζζκ τιτκον,  
αζ ιγαζ  σζιϖ εµβερεκετ. 
Μιρτ ηογψ µ∃γη αζ φυνδαµεντοµοκ−ισ  
ελ ροντατνακ : 
Αζ ιγαζ µιτ χσελεκεδηετικ ? 
Αζ ςρ αζ  σζεντ Τεµπλοµ〈βαν,  
σ αζ ςρνακ σζκι αζ εγεκβεν ϖαγψον : 
Αζ  σζεµει νζνεκ,  
σ µεγη προβ〈λλψ〈κ  
αζ εµβερεκνεκ φιαιτ. 
Αζ ςρ αζ ιγαζατ σζερετι: 
Αζ ηιτετλεντ πενιγη, σ αζ γονοσσ〈γνακ ζερετϕτ 
γψλλι αζ  λελκε. 
Βοχσ〈τ αζ Ιστεν αζ, ηιτετλενεκρε ελεϖεν σζενετ, 
τζετ , σ κνκϖετ: 
Εσ αζ µεγ εµσζτ σζλ λσζεν,  
αζ  ποη〈ροκνακ ρσζε. 
Μερτ µιϖελ αζ ςρ ιγασσ〈γοτ σζερετ : 
Εσ αζ ιγαζ εµβερρε νζνεκ αζ  σζεµει. 

∆ιχσσ∃γ Ατψ〈νακ, &χ.  
Α ςιζσολψι Βιβλια σζλϕεγψζετει 
α ςαγψ ιγψ: φυσσ ελ αζ τι ηεγψετεκρλ, ϖαγψ φυσσατοχ ελ ερτι πεδιγ αζ ηεγψεκετ αζ ηολοτ ⇓οκοτ ϖαλα 
∆αυιδ ολταλοµερτ µαραδνι , ϖαγψ αζ Ιυδα ορ⇓αγατ. 
β Αζ αζ, Μιυελ ηογψ µινδεντλ µεγ φο⇓τατταµ µεληοζ κλσ κεππεν ταµα⇓κοδηατναµ, µιτ τυδοχ 
τεννι? 
χ  Αζ αζ, Εζ ιλλψενεκνεχ ιυταλµοχ βντετσεχ εζ. 

12 Σαλϖυµ µε φαχ ∆οµινε 

ςιζσολψι Βιβλια √ρεγ γραυδ〈λ 

1 Ταρχζ µεγ Ωραµ,  
µερτ ελφογψοττ αζ ⇓εντ, 

Σζαβαδιτσ µεγη, ςραµ, ενγεµετ  
Μερτ ελ φογψτακ αζ τε #ζεντιδ, 



µερτ ελφογψταναχ αζ ηιυεχ  
αζ εµβερεκνεκ φιαι κοζζλ. 

1 Ηαζυγ#〈γοτ ⇓⌠λ  
Κικι αζ ο φελεβαρ〈ττψ〈ναχ ,  
Ηιζελκοδο αιακυαλ κεττοσ ⇓ιωβολ ⇓⌠λναχ. 

2 ς〈για κι αζ Ωρ µινδ  
Αζ ηιζελκδ αιακοκατ,  
Εσ αζ κευλψ νψελυεκετ. 

4 Κιχ ε⇓τ µονδγψ〈χ,  
νψελυνχκελ µινδεντ τεηετνχ,  
αζ µι αιακινχ  
µιϖελνχ ϖαδναχ ,  
σ�κιχζοδα µι νκνχ Ωρυνχ? 

5 Αζ νψοµοτυλτακναχ πυ⇓τιτ〈σοκρτ  
σ αζ ⇓εγνψεκνεχ φοηα⇓κοδ〈σοκρτ, 

µινδγψ〈ρ〈στ φελ κελεχ αζτ µονδγψα αζ ΩΡ,  
µεγ ⇓αβαδιτοµ αζοκατ,  
κικετ τρβεν εψτεττ (αζ ελλενσεγ.) 

 
6 Αζ Ωρναχ βε⇓δι, τι⇓τα βε⇓δεχ,  

µιντ αζ κοηβαν µεγ προβ〈λτατοττ  
σ η∃τ⇓ερ µεγ τι⇓ττατοττ εζστ. 

7  Τε Ωραµ ταρχζ µεγ κετ,  
σ ριζδ µεγ κετ εζ νεµζετσγτλ  
µινδ ρχκ. 

7 Κρνψσ κρνψλ ι〈ρναχ  
Αζ γονο⇓οχ,  
Μικορ αζ εµβερεκνεχ αλ〈υαλ⌠ι  
Φελ µαγα⇓ταλτατναχ.      

 

Α κικ ϕ⌠τ χσελεκεδννεκ : 
Μεγη φογψατκοζτακ αζ ιγαζ µονδ⌠κ  
Αζ εµβερεκνεκ φιαι κοζζλ. 

Ηαζυγσ〈γοτ σζ⌠λ  
Κι κι αζ  φελε βαρ〈ττψ〈νακ: 
Σζ〈ϕ〈ϖαλ ηιζελκεδϖεν βελλ κεττσ σζιϖετ 
ϖισελ. 

ς〈γϕα κιαζ ςρ µινδ  
Αζ ηιζελκεδ αϕακοκατ: 
Εσ αζ κεϖλψ νψελϖεκετ µεσσε κι. 

Κικ εζτ µονδγψ〈κ,  
Νψελϖνκελ µινδεντ τεηετνκ: 
Εσ αζ µι αϕακινκ,  
Μι βιρτοκυνκβαν ϖαδνακ, 
σ−κιχσοδα µινκνκ ςρυνκ? 

Αζ νψοµορυλτακνακ πυσζτιτ〈σοκρτ,  
⊃σ αζ σζεγνψεκνεκ φοη〈ζκοδ〈σοκρτ  
Μ〈ρ φελ κελεκ; αζτ µοδγψα αζ ςρ: 
Μεγ σζαβαδιτοµ αζοκατ,  
Κικετ τρβεν εϕτετ αζ Ιστεντελεν. 
 

Αζ ςρνακ βεσζεδι, τισζτα βεσζδεκ: 
Μιντ αζ κοηβαν µεγ προβ〈λτατοτ,  
⊃σ ητσζερ µεγη τισζτιτατοτ εζστ. 

∆ε ςραµ, ταρτσδ µεγη κετ: 
Εσ ριζδ µεγη κετ εζ νεµζετσ∃γτλ  
Μινδ ρκκ. 

Μερτ ιγεν κεϖλψεν  
ςισελικ µαγοκατ αζ γονοσζοκ: 
Μικορ αζ εµβερεκνεκ αλ〈 ϖαλ⌠ι  
Φελ µαγασζταλτατνακ. 

∆ιχσσ∃γ: 

Α κ⌠δεξεκ κορ〈τ⌠λ κιαλακυλτ βιζονψοσ φορδυλατοκ (τερµινυσοκ) 〈λλανδ⌠συλτ φορδτ〈σι µεγολδ〈σα. 
Εζεκ αζτ〈ν εσετλεγ ελ!ββ π〈ρηυζαµοσαν, µαϕδ εγψµ〈στ ϖ〈λτϖα ϕελενηεττεκ µεγ α ρεφορµ〈χι⌠ 
κορ〈βαν. Ιλψεν α µεγταρτ ∼ µεγσζαβαδτ � µιντ ιττ, ε φντεββ ιδζεττ κεζδ!ϖερσβεν. 

Α ϖερσ µ〈σοδικ φελνεκ παραφρ〈ζισβα ηαϕλ⌠ β!ϖτσε αζ λ! γψακορλατβαν ργζλτ ζσολτ〈ρϖ〈λτοζατ 
ηατ〈σ〈ρα µαραδηατοττ µεγ. 

Α ζσολτ〈ρσζϖεγ τββι ϖερσβεν ιλψεν ϕελλεγ∀ ελτρσεκ νινχσενεκ. 

14 ∆ιξιτ ινσιπιενσ ιν χορδε συο 



Τββ απρ⌠ µ⌠δοσυλ〈σ (ητ ϖερσβεν) µελλεττ ιττ α λιτυργικυσ ηαγψοµ〈νψ κϖετσε αζ ιγαζ〈ν 
ϕελεντ!σ µοζζανατ, αµελψ µινδ α ςιζσολψι Βιβλι〈βαν, µινδ αζ √ρεγ γραδυ〈λβαν α ζσολοζσµα 
ςυλγατα−βελι σζϖεγρε αλαπυλ, αµελψ µινδ µ〈ιγ υγψανγψ ϖαν α Βρεϖιαριυµβαν. Εζ α µοζζανατ 
σζιντν αζζαλ καπχσολατοσ, ηογψ α ςιζσολψι Βιβλια Ζσολτ〈ρκνψϖνεκ σσζε〈λλτ〈σα αζ λ! λιτυργικυσ 
γψακορλατοτ ισ φιγψελεµβε ϖεττε, σ εσετλεγεσεν ολψαν ελ!ββι σζϖεγρε ισ τ〈µασζκοδοττ, αµελψ νεµ 
α ηυµανιστα βιβλιαφορδτ〈σοκ φιλολογιαι τυδοµ〈νψοσσ〈γ〈ϖαλ, ηανεµ φ!κντ α σζερταρτ〈σι ιγνψεκκελ 
σζ〈µολτ. Α ζσολτ〈ρβα βετολδοττ ϕσζϖετσγι ρσζλετεκ σεµ α µεγφελελ! ϖερσεκ φορδτ〈σ〈τ ιδζικ α 
ςιζσολψι Βιβλια µεγφελελ! ηελψρ!λ (), ηανεµ σζιντν α ηαγψοµ〈νψοσ φορδτ〈σβ⌠λ ερεδνεκ. 

Α ζσολτ〈ρ µινδµ〈ιγ γψ ηασζν〈λατοσ λατινυλ α Λιβερ υσυαλισ (Αντιπηοναλε2) σζεριντ Ηασονλ⌠αν 
αζ ⊃νεκεσ Ζσολοζσµα αζ Εσζτεργοµι Βρεϖι〈ριυµ αλαπϕ〈ν.3  

Α βετολδ〈σ αζρτ σεµ εγψεζικ σζ⌠σζεριντ α ςιζσολψι Βιβλια µεγφελελ! ηελψειϖελ, µερτ α φορδτ〈σ 
ιττ α ςυλγατα νψοµ〈ν ηαλαδ. Τερµσζετεσεν α ηβερ σζϖεγετ η∀σγεσεν τκρζ! φορδτ〈σοκ, µιντ 
Τρεµελλιυσ, νεµ κϖετικ α ςυλγατα γψακορλατ〈τ. Ιττ αζονβαν α λιτυργικυσ βειδεγζσ ηατ〈ροζοττ, 
ελ!νψβεν ρσζεσλτ α φιλολ⌠γιαι η∀σγ φλττ. Αλ〈ββ κϖετκεζνεκ α µεγφελελ! σζϖεγρσζεκ, 
αµελψεκ α βετολδ〈σ η〈ττερβεν ϖαννακ. 

Αζ √ρεγ γραδυ〈λ σζερκεσζτ!ι µεγηαγψτ〈κ α σζοκ〈σοσ τολδοττ σζϖεγετ (αµελψ τεη〈τ γψ 11 ϖερσ, 
νεµ 8, µιντ α ηβερβεν), νεµ βρ〈λτ〈κ φλλ α ηαγψοµ〈νψοσ γψακορλατοτ, σ νεµ ταρτοττ〈κ 
σζκσγεσνεκ α πυργ〈λ〈στ. Εζτ µεγτεττκ µαϕδ κσ!ββ α πυριτ〈νοκ, α ς〈ραδι Βιβλια κιαδ⌠ι 
(Κλεσρι Σ〈µυελ 1660−βαν), ϖαλαµιντ 1684−βεν Τ⌠τφαλυσι Κισ Μικλ⌠σ σ σεγτ!ι. Εζεκβεν α 
κιαδ〈σοκβαν µ〈ρ νεµ α ςυλγατα σζεριντι ζσολτ〈ρσζϖεγ ταλ〈ληατ⌠.  

ςιζσολψι Βιβλια √ρεγ γραυδ〈λ 

ΞΙΙΙΙ. 

1  Α⇓τ µονδγψα
α
 αζ βαλγαταγ αζ ο ⇓ιυβεν,  

Νινχζεν Ι#τεν : 
Μεγ ϖε⇓τενεχ,  
ϖτ〈λατο#οχ λοττενεχ ιγψεκοζετεκβεν,  
Νινχζεν αζ κι ι⌠τ χζελεκεδγψχ. 

2  Αζ ΩΡ αζ µενψβ⌠λ  τεκιντοττ  
αζ εµβερεκνεχ φιαιρα ,  
ηογψ µεγ λ〈##α , 
ηα ϖαγψον ρτελµεσ σ Ι#τεν φλο. 

3  Μινδνψ〈ι〈ν ελ ηαψλοτταναχ,  
εγψετεµβεν ηι〈βα ϖαλ⌠χκ〈 λοτενεχ, 
(µεγ ϖε⇓τενενεχ,)  
νινχζεν α κι ι⌠τ τ#ελεκεδγψχ χζαχ ε∋γψισ. 

Π#αλ. ΞΙς. 

 Αζ βολονδ αζτ µονδγψα αζ ο #ζιϖβεν ,  

ηογψ νινχσεν Ι#τεν : 
Μεγη ϖε#ζτεκ αζ εµβερεκ ,  
∨τ〈λατοσ δολγοκατ κοϖετνεκ ,  
σ νινχσεν αζ κι ϕ⌠τ χσελεκεδγψκ. 
 Αζ ςρ , αζ µενψβολ αλ〈 τεκιντετ  
αζ εµβερεκνεκ φιαιρα : 
Ηογψ µεγη λ〈##α  
ηα ϖαγψον κοζτοκ ρτελµεσ Ι#τεν φ∃λο. 
 Μινδγψ〈ϕαν ελ ηανψατλοττακ ,  
Εγψετεµβεν ηι〈βαν ϖαλοκκ〈 λοττενεκ : 

Εσ νινχσεν χσακ εγψ�ισ αζ κι ϕ⌠τ χσελεκδγψκ.
                                                           

2 Αντιπηοναλε Μοναστιχυµ προ διυρνισ ηορισ ϕυξτα ϖοτα ΡΡ. ∆∆. Αββατυµ Χονγρεγατιονυµ Χονφοεδε−
ραταρυµ Ορδινισ Σανχτι Βενεδιχτι α Σολεσµενσιβυσ Μοναχηισ ρεστιτυτυµ. Σολεσµεσ, 1995. 

3 Βπ. 1991. Α Κερεσζτνψ ⊃ρτελµισγιεκ Σζϖετσγε Σζεντ ℑγοστον Λιτυργικυσ Μεγϕλ〈σι Μοζγαλοµ 
κιαδϖ〈νψα. 



β (Αζ ο τορκοχ  
µεγ νιλτ κοπορ#⌠,  
νψελυεχκελ 〈λνοκλ χζελεκεδτεχ , 
Α#πισ κιγψ⌠ναχ µργε ϖαγψον  
αζ ο αιακοχ αλαττ. 
 Κικνεχ ⇓〈ιοχ 〈τκοζοδ〈##αλ  
σ µρεγγελ ρακυα,  
γψορ#αχ αζ ο λ〈βοχ αζ ϖρ οντ〈#ρα, 
Αζ ο ϖτοκον ροντ〈σ  
σ νψοµοργατ〈σ ϖαγψον,  
σ αζ βκε##γνεχ ϖτ〈τ νεµ ε#µρτχ : 
Νινχζεν Ι#τενι φλελεµ αζ ο ⇓εµεχ ελοττ.) 

4  Αυαγψ νιντ# ρτελεµ  
εζ γονο⇓ακναχ χζελεκοδοιβεν,  
ηογψ αζ ν νπεµετ µεγ ⇓ιχ, 
µιντ αζ κενψερετ ⇓οκταχ µεγ εννι,  
σ αζ ΩΡατ νεµ τι⇓τελιχ? 

5  Οττχ ροττεγνεχ ροττεγ##ελ : 
Μερτ αζ ΩΡ αζ ιγαζακναχ  
Νεµζετ#γυελ ϖαγψον. 

6  Αζ ⇓εγν�νεχ ταν〈χζ〈τ µεγ χζυφολλψ〈τοχ ,  
∆ε αζ ΩΡ ο νεκι ρεµν#γε. 

7  ςαψηα ελ ιονε Σιονβ⌠λ  
αζ Ιζραελνεχ ⇓αβαδτ⌠ια, 
ηογψ µικορ αζ ΩΡ  
αζ ο νπνεχ φογλψαιτ µεγ ⇓αβαδιττψα,  
αζ Ι〈χοβ ορυλλψον, σ αζ Ιζραελ ορυενδεζζεν. 

Αζ ο τορκοκ ολλψαν  
µινδ αζ µεγ νψιλτ κοπορσ⌠, 
⊃σ αζ ο νψελϖεκκελ 〈λνοκ#σ〈γοτ #ζ⌠λνακ , 
#�αζ ο αϕακοκ αλατ  
〈#πισ κιγψ⌠ µργε ϖαγψον. 
 Κικνεκ #ζ〈ϕ⌠κ 〈τκοζ⌠δ〈##αλ , 
σ βο#ζ#ζ#〈γη #ζ⌠λλ〈##αλ τελλψεσ : 
Εσ αζ ο λ〈βοκ γψορ#ακ αζ ϖρ οντ〈#ρα. 
 Αζ ο τοκβαν ροµλ〈σ  
σ νψοµοργατ〈σ ϖαγψον : 
Αζ βκε##∃γνεκ τ〈τ νεµ τυδγψ〈κ ,  
σ νινχσεν αζ Ι#τενι φ∃λελεµ ο ελοττοκ. 
 Αϖαγψ νινχσ ρτελεµ  
αζ γονο##〈γνακ χσελεκεδοιβεν ? 
Ηογψ αζ ν νπεµετ µεγ ε#ζικ ,  
µιντ αζ κενψερετ #ζοκτ〈κ µεγη εννι,  
σ αζ ςρατ νεµ τι#ζτελικ ? 
 Ακκορ ρµυλνεκ µεγη ναγψ ρµυλ##ελ : 
Μικορ αζ ςρ αζ ιγαζακνακ  
νεµζετ#∃γε βαϕ〈τ φελ ϖε#ζι. 
 Αζ #ζεγνψνεκ ταν〈χσ〈τ µεγη χσυφολλψ〈τοκ 
: 
Μικορ αζ ςρ ο νκι ρεµνψ#∃γε. 
 Οη ϖαϕηα ελ ϕονε Σιονβ⌠λ  
αζ Ιζραελνεκ #ζαβαδιτ⌠ϕα : 
Ηογψ µικορ αζ ςρ ,  
αζ ο νπνεκ φογλψαιτ µεγη #ζαβαδιττψα , 
αζ Ι〈κ⌠β ορυλλψεν , σ αζ Ιζραελ ορϖενδεζζεν. 

[Νινχσ δοξολογια�κεζδετ!]

Α ςιζσολψι Βιβλια σζλϕεγψζετει: 
α
 ςαγψ: α⇓τ γονδολλψα. 

β
 Εζ κτ ϖερσ νινχζεν αζ Σιδοβαν, ηανεµ αζ  Σfεντ Π〈λ Ροµαβα ιρτ λευελνεχ ηαρµαδιχ ρ⇓εβολ ιρτ〈χ ιδε, σ αζ 

Ε#αιαναχ 59. ρε⇓εβολ. 
χ
 ςαγψ, αχκορ, τυδνι ιλλιχ αζ βο#⇓υ 〈λλ〈#ναχ ιδειν.  

Αζ ιδζεττ ηελψεκ α ςιζσολψι Βιβλια, ιλλετϖε α Λατ�ηυνγ4 σζϖεγβ!λ  
Αζ βκε#εγνεχ υτ〈τ νεµ τυδγψ〈χ, σ σεµµι ιγα##〈γ νινχζεν αζ ο ϖτοκβαν : 
αζ ο µαγοχ ϖτ〈τ ελ φορδιτοττ〈κ : 
ςαλακι αζον ι〈ρ νεµ τυδηαττψα αζ βκε#γετ. (Ρ⌠µ 3[,18]) 
Σεπυλχρυµ πατενσ εστ γυττυρ ερορυµ : �  
λινγυισ συισ δολοσε αγεβαντ, ∗  
ϖενενυµ ασπιδυµ συβ λαβιισ εορυµ. 
Θυορυµ οσ µαλεδιχτιονε ετ αµαριτυδινε πλενυµ εστ : ∗ 
ϖελοχεσ πεδεσ εορυµ αδ εφφυνδενδυµ σανγυινεµ. 
Χοντριτιο ετ ινφελιχιτασ ιν ϖιισ εορυµ, �  

                                                           
4 Α σζοκ〈σοσ ϕελλστ µεγταρτϖα  

�  ϕελζι α φλεξα ηελψτ α ταγολανδ⌠ ελσ! φλϖερσβεν,  
∗  πεδιγ α µεδιατιο ηελψτ. 



ετ ϖιαµ παχισ νον χονγνοϖερυντ :∗ 
νον εστ τιµορ ∆ει αντε οχυλοσ εορυµ. 
Αζ ο τορκοχ µιντ αζ µεγ νιλατκοζοττ κοπορ#⌠, 
αζ ο νψελϖεχ 〈λνοκ#〈γοτ #3⌠λναχ,  
αζ ο αιακοχ αλαττ α#πισ κιγψ⌠ µργε ϖαγψον. 
Κικνεχ ⇓〈ιοχ 〈τκοζοδ〈##αλ, σ βο⇓#〈γ ⇓⌠λ〈##αλ τελλψεσ. (⊃ζσ 59[,8]) 

Αζ ο ϖτοκβαν ροµλ〈σ σ νψοµοργατ〈σ ϖαγψον. 
Αζ βκε#γνεχ ϖτ〈τ νεµ τυδγψ〈χ. 
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Εννεκ α ζσολτ〈ρνακ σεµ χσακ α κεζδ! ϖερσειβεν ϖαν σζϖεγβελι κλνβζσ. Α ζσολτ〈ρ ϖγτ 
κιϖϖε ϖγιγ ϖαννακ απρ⌠ββ ελτρσεκ σ β!ϖτσεκ α ϖερσεκ τββσγβεν. 

ςιζσολψι Βιβλια √ρεγ γραυδ〈λ 

 

1 Ταρχζ µεγ ενγεµετ Ι#τεν 

µερτ ν τε βεννεδ βιζοµ. 
2 Μονδ ε⇓τ αζ Ωρναχ ( ν λελκεµ,)  

Εν Ωραµ ϖαγψ τε,  
Ιολλεηετ #εµµι ντολεµ νεµ ⇓〈ρµαζηατιχ  
µελλψ νκεδ ηα⇓ν〈λνα. 

3 Ηανεµ αζ ⇓εντεκνεχ  
κιχ εζ φολδον ϖαδναχ,  
σ αζ βοχζλετε##εκνεχ,  
κικβεν ϖαγψον µινδεν ν γψονψορ#γεµ. 

3 Μεγ σοκασοδναχ αζοκναχ β〈ναττψοχ  
κιχ µ〈σηοζ σιετνεχ: 

Νεµ 〈λδοζοµ αζοκναχ ϖρεσ 〈λδοζαττψοχκαλ , 
Φελ σεµ ϖε⇓εµ αζοκναχ νευκετ  
Αζ ν αιακιµρα 

5 Αζ ΩΡ αζ ν ρκσγεµνεχ  
σ ποη〈ροµναχ ρ⇓ε , 
τε ταρτοδ αζ νρ⇓εµετ.β  

6 Αζ ν νϕλ〈σοµ εσεττ ννκεµ  
κιεσ ηελψεκεν, 
νιλυ〈ν ⇓π ρκσγ ιυτοττ ννκεµ. 

7 Αλδοµ αζ ΩΡατ κι ννκεµ ταν〈χζοτ αδοττ , 

ηογψ µ∃γ ειϕελισ τανιταναχ ενγεµετ  
αζ ν βελσ ταγαιµ. 

8 Σfντελεν αζ ΩΡρ〈 νζτεµ: 
µερτ ιοβ φελλεµ ϖαγψον , 

Πσαλ. ΞςΙ. 

Ταρτσ µεγη σ οριζζ µεγη ενγεµετ,  
οη ν ςραµ Ι#τενεµ : 
Μερτ ν εγψεδυλ χσακ τε βεννεδ βιζοµ 

Μονδγψαδ εζτ ν λελκεµ αζ Ι#τεννεκ,  
ν ςραµ ϖαγψ τε : 
Νοηα ν τολεµ σεµµι νεµ #ζ〈ρµαζηατικ, 
 

Ηανεµ αζ #ζεντεκετ #εγιτεττεµ,  
κικ εζ φολδον ϖαδνακ: 
Εσ αζ βοχσλετε#εκετ ππιτεµ,  
Κικβεν ϖαγψον µινδεν ν γψονψορ#∃γεµ. 
Μεγη σοκασοδνακ αζοκνακ β〈ναττψοκ, 
κικ ιδεγεν Ιστενεκ τ〈ν σιετνεκ: 
Νεµ 〈λδοζοµ αζοκνακ ϖρεσ 〈λδοζττψοκκαλ, 
φελ σεµ ϖεσζεµ αζοκνακ νεϖεκετ  

αζ ν αϕακιµρα. 
Αζ ςρ αζ ν ρκσ∃γεµνεκ,  

σ ποη〈ροµνακ ρσζε : 
Τε ϖαγψ αζ κι µεγη ταρτοδ ννκεµ αζ ν 
ρσζεµετ. 

Αζ ν νψιλασοµ εσεττ ννκεµ  
ιγεν κιεσ ηελψεν : 

Νψιλϖα σζπ ρκσ∃γ ϕυτοτ ννκεµ. 
Αλδοµ αζ ςρατ κι ννκεµ ταν〈χσοτ αδοτ: 

Κι αζτ χσελεκεδι,  
ηογψ µ∃γ ιϕελ−ισ τανιτσανακ ενγεµετ  
αζ ν βλσ ταγαιµ. 

Εν σζντελενλ αζ ςρρα νζεκ : 



αζρτ µεγ νεµ µοζδτατοµ. 
9 Ανναχ οκαρτ ρλτ αζ ν ⇓ιυεµ, 

εσ ρυενδεζ αζ ν νψελϖυεµ, 
µγ αζ ν τεστεµισ β〈τορσ〈γβαν νψυγ⇓ιχ. 

10 Μερτ νεµ ηαγψοδ αζ ν λελκεµετ  
αζ κοπορσ⌠βαν , 
σ νεµ ενγεδεδ  
ηογψ αζ τε ⇓εντεδ ροτηαδ〈σρα ιυσσον. 

11 Τε τανιτα⇓ µεγ ενγεµετ  
αζ λετνεχ συνψρε , 
ελγσγεσ ρµ ϖαγψον τε ελττεδ , 
σ γψνψρσγεχ ϖαδναχ  
αζ τε ιοββοδ φελλ µινδενκορ. 

Μερτ ϕ⌠ββοµ φελλ ϖαγψον  
αζρτ µεγη νεµ τ〈ντοροδοµ. 

Αννακοκ〈ρτ ρλ αζ ν σζιϖεµ,  
σ ρϖενδεζ αζ ν διχσσγεµ : 

Μ∃γη αζ ν τστεµ−ισ β〈τορσ〈γβαν νψυγσζικ. 
Μερτ νεµ ηαγψοδ αζ ν λελκεµετ  
αζ κοπορσ⌠βαν: 

Εσ νεµ ενγεδεδ,  
ηογψ αζ τε σζεντεδ ροτηαδ〈σρα ϕυσσον. 

Τε τανιτασζ µεγη ενγεµετ  
αζ λετνεκ σϖνψρε: 

Ελγσ∃γεσ ρµ ϖαγψον τε ελττεδ, 
σ γψνψρσ∃γεκ ϖαδνακ  
αζ τε ϕ⌠ββοδ φελλ µινδενκορον. 

∆ιχσσ∃γη &χ.
 

Μαγψαρ〈ζ⌠ σζλϕεγψζετ: β
ςαγψ , τε ϖαγψ νεκεµ εν ρκσεγ(, νεµ αζ ιδεγεν βαλυανψ Ιστενεχ. 
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ΞςΙΙΙ. 
 

1 Σζερετλεχ τγεδετ ΩΡαµ  
ν ερ#σγεµ τελλψεσ ⇓ιυεµβλ. 

2 Αζ ΩΡ ν κ⇓ικλ〈µ,  
σ ν ϖ〈ραµ, σ ν ⇓αβαδτ⌠µ : 
⊃ν Ι#τενεµ, ν ερ#σγεµ,  
 βεννε βιζοµ, 
ν παι#οµ  
σ αζ ν ⇓αβαδυλ〈#οµναχ ⇓αρυα, 
ν φελ µαγα⇓ταλ〈#οµ. 

3 Αζ διχζρενδ Ι#τεντ  
µιφν #εγιτ#γλ ηιϕτταµ , 
αζ ν ελλεν#γιµτλ µεγ ⌠ταλµα⇓ατταµ. 

4 Κρνψλα ϖεττενεχ ϖ⌠λτ ενγεµετ  
αζ ηαλ〈λναχ κτελει , 
σ αζ 〈λνοχ εµβερεκνεχ #οκ#〈γα  
ρττεντ ϖαλα ενγεµετ. 

5  Αζ ποκολναχ κτελι κνψλ ϖττενεχ 
ϖ⌠λτ ενγεµετ , 

ελµετ ϖττεχ ϖ⌠λτ αζ ηαλ〈λναχ τρει. 
6 Αζ ν νψοµορυ#〈γοµβαν ηιϕτταµ  

#εγτ#γλ αζ ΩΡατ , 
σ κι〈λτοτταµ αζ ν Ι#τενεµνεχ , 

Π#αλ. ΞςΙΙ. [= 18!] 
 

Σζερετλεκ τγεδετ οη ν ςραµ  Ι#τενεµ ,  
τελλψεσ #ζιϖεµβλ, µιντ ν ερ##γεµετ : 
Μερτ τε ϖαγψ ννκεµ κσζικλ〈µ ,  
ερσ ϖ〈ραµ , σ µεγη #ζαβαδιτοµ. 
 ⊃ν Ι#τενεµ ,ν #εγιτ#γεµ ϖαγψ , 
ν τε βεννεδ βιζοµ : 
Παι#οµ ϖαγψ ,  
σ αζ ν #ζαβαδυλ〈#οµνακ #ζαρϖα , 
ν φελ µαγα#ζταλτατ〈#οµ. 
 Αζ διχσιρενδ Ι#τεντ  
µιδν #εγιτ#∃γλ ηιτταµ : 
Αζ ν ελλεν#∃γιµτλ µεγη ⌠λταλµαζτατταµ. 
 Κρνψλ ϖττενεκ ϖ⌠λτ ενγεµετ  
αζ ηαλ〈λνακ κτελει : 
Εσ αζ 〈λνοκ εµβερεκνεκ #οκ#〈γα  
ρεττεντ ϖαλα ενγεµετ. 
 Αζ κοπορσ⌠νακ φαϕδαλµι κρνψκεζτεµ 
ϖ⌠λτ µεγ ενγεµετ : 
Ελµετ ϖττκ ϖ⌠λτ αζ ηαλ〈λνακ τρει. 
 Αζ ν νψοµορυ#〈γοµβαν ηιτταµ 
#εγιτ#∃γλ αζ ςρατ , 
 σ κι〈λτοτταµ αζ ν Ι#τενεµνεκ : 



σ µεγ ηαλγαττα ⇓⌠µατ αζ  
τεµπλοµ〈β⌠λ , 

σ αζ ν κι〈λτ〈#οµ  ελττε ιυτοττ , 
αζ  φλειβεν. 

7  Μεγ ινδλτ σ ρε⇓κετεττ αζ φλδ ,  
σ αζ ηεγψεκνεχ φυνδαµεντοµι µεγ 

η〈βοροδταναχ ,  
αζ  ηαραγια ελλεν. 

8  Φ#τ ιττ κι αζ  ορρ〈β⌠λ ,  
σ εµ⇓τ τζ αζ  ⇓〈ι〈βολ ,  
σ ελευεν ⇓νεχ  τλε. 
9  Φλττνχ β∃ ϖοντα αζ Εεγετ φληχκελ 
,  
σ λε ⇓〈λλοττ ,  
σ ηοµ〈λψ ϖ⌠λτ αζ  λ〈βαι αλαττ.   

10 Εω ϖιτεττετεττ αζ Χηερυβιµοκον σ 
ρεπλλτ , 

ρεπλλτ αζ ⇓ελεκνεχ ⇓〈ρνψαιν. 
11 Β∃ ϖοντα αζ  #〈τορ〈τ #εττ#γγελ , 
αζ  #〈τορ〈τ κρνψλ ϖττε 
#οττ ϖιζεχκελ σ #ρ φλψηχκελ. 
12 Αζ φνψε##γ µιαττ , µελλψ ϖ⌠λτ  
ελττε ,  
αζ φλψηχ ελ µλταναχ ,  
κ ε## σ ελευεν ⇓ενεχ κυετκζνεχ. 
13 Εσ δργττ αζ Εεγβλ αζ ΩΡ ,  
σ αζ φελ#γεσ Ι#τεν αδτα αζ  ⇓αυ〈τ ,  
κ ε##τ σ ελευεν ⇓ενεκετ. 
14  Εσ κι βοχζ〈τα αζ  νιλατι , 
σ ελ ⇓λε⇓τ κετβ αζ ϖιλλ〈µα#οκατ µεγ 
#οκα#ιτοττα , 
σ µεγ η〈βορτοττα κετ. 
15 Αχκορ ϖιζεκνεδ ρυνι λ〈ττατ〈ναχ ,  
σ κι νιλατκο⇓τατταναχ αζ φλδ κερεκ#γινεχ 
φονδαµεντοµι , 
αζ τε µεγ φεδδ#εδ µιαττ ΩΡαµ ,  
σ αζ τε ηαραγοδναχ ⇓∃λνεχ φυυ〈#α µιαττ. 
16 Βοχζ〈τοττ #εγιτ#γετ ατζ Εδγβλ σ φελ 
ϖττ ενγεµετ ,  
σ κι ϖοντ ενγεµετ αζ #οχ ϖιζεκβλ. 
17 Κι ραγαδοττ ενγµετ αζ ν ηαταλµασ 
ελλεν#γιµ κζζλ , 
σ αζ ν γψλλιµ κζζλ , 
µερτ ερσβεχ ϖ⌠λταναχ ν ν〈λαµν〈λ. 
18 Ελµετ ϖττεχ ννκεµ αζ ν 
ϖε⇓εδελµεµνεχ ναπι〈ν , 

Εσ µεγ ηαλγαττα #ζ⌠µατ , αζ  
Τεµπλ⌠µ〈β⌠λ , 
σ αζ ν κι〈λτα#οµ  ελειβε ϕυτοτ , αζ  
φλβεν. 
 εγη ινδυλτ σ ρ#ζκετετ αζ φλδ : 
Εσ αζ ηεγψεκνεκ φυνδαµεντοµι  
µεγη η〈βοροδτανακ , αζ  ηαραγϕα ελλεν. 
 Φ#τ ϕτ κι αζ  ορραβολ ,  
σ µεγ εµε#ζτ τζ αζ  #ζαιϕ〈β⌠λ : 
Σεβε##εν λ〈νγαλ⌠ #ζενεκ #ζ〈ρµαζβακ τλλε. 
 Φελεττνκ β ϖοντ αζ εγηεκετ φεληκκελ : 
Εσ λε #ζ〈λλοτ , αζ ηοµ〈λψ ϖ⌠λτ αζ  λ〈βαι 
αλατ. 
 Εσ ϖιτεττετετ αζ Χηερυβιµοκον ,  
υγψ�µιντ  #ζεκερεν : 
Εσ #εβε##εν ρεπλτ αζ #ζελεκνεκ #ζ〈ρνψαιν. 
 Αζ #ρ κδβεν ελ ρεϕτεττε ννν µαγ〈τ : 
Εσ αζ  #〈τορ〈τ κρνψλ ϖττε #εττ ϖιζεκκελ 
,  
σ #ρ φεληκκελ.      
 Αζ  ελττε ϖαλ⌠ ϖιλλ〈µ〈#οκ µιατ  
αζ φεληκ ελ ο#ζλοττανακ : 
Κ ε#σκ , σ λεϖν #ζενεκ 
κϖετκεζτενεκ. 
 Αζ ςρ δργτ αζ γηβλ ; σ ρεττενετεσ 
#ζ⌠τ αδοττ : 
Κ ε#σκ , #�ελεϖν #ζενεκ ρκεζτεκ. 
 Εσ κι βοχσ〈τοττα αζ  νψιλαιτ : 
Εσ µεγη #οκα#ιτϖ〈ν αζ ϖιλλ〈µ〈#οκατ  
ελ #ζλλε#ζτεττε , σ µεγη η〈βοριτοττα κετ. 
 Ακκορ αζ ϖιζεκνεκ ρϖνψι λ〈τταττανακ ,  
σ κι νψιλατκοζταττανακ  
αζ φλδ κερε#∃γνεκ φυνδαµεντοµι : 
Αζ τε µεγη φεδδ#εδνεκ µιαττα , οη ςραµ 
,  
σ αζ τε ηαραγοδνακ #ζελνεκ φ〈#α µιαττ. 
 Σεγιτ#εγετ βοχσ〈τοτ αζ γβλ ,  
σ φελ ϖττ ενγεµετ : 
Εσ κιϖοντ ενγεµετ αζ #οκ ϖιζεκβλ. 
 Κι ραγαδο ενγεµετ αζ ν ηαταλµασ 
ελλεν#∃γιµ κζζλ : 
σ αζ ν #οκ γψλλιµ κζζλ : 
Μερτ ερσβεκ ϖ⌠λτανακ ν ν〈λαµν〈λ. 
 Ελµετ ϖττκ ννκεµ αζ ν 
ϖε#ζεδελµεµνεκ ναπϕ〈ν : 
∆ε αζ ςρ ϖ⌠λτ ννκµε #εγιτ γψ〈µολοµ. 



δε αζ ΩΡ ϖ⌠λτ ννκεµ π〈λτζ〈µ. 
19 Κι ϖιττ ενγεµετ τ〈γασ ηελψρε 
σ κι ραγαδοττ ενγεµετ , µερτ ι⌠µατ 
κυ〈ννψα ννκεµ. 
20 Μεγ φιζετεττ ννεκµ αζ ΩΡ αζ ν 
ιγα##〈γοµ ⇓εριντ ,  
αζ ν κεζειµνεχ τι⇓τα#〈γα ⇓εριντ φιζετεττ 
ννκεµ. 
21 Μερτ µεγ ριζτεµ αζ Ωρναχ ϖ�ταιτ , 
#εµ ηιτετλενλ νεµ ⇓ακαδταµ ελ αζ ν 
Ι#τενεµτλ. 
22 Μινδεν  ιτλετι ν ελττεµ ϖαδναχ ,  
σ αζ  παρανχζολατιτ νεµ η〈νταµ ελ 
τλεµ. 
23 Εσ ϖ⌠λταµ τκλλετεσ  ελττε , 
σ µεγ ταρτο⇓τατταµ µαγαµοτ αζ ν 
βνειµτλ. 
24 Ανναχ οκαρτ µεγ φιζετεττ ννκεµ 
αζ ΩΡ  
αζ ν ιγα#σ〈γοµ ⇓εριντ , 
αζ ν κεζεµνεχ τι⇓τα#〈γα ⇓εριντ , αζ  
⇓εµει ελττ. 
25 Αζ ιργλαµασηοζ τε ιργαλµασ ϖαγψ , 
σ αζ τκλλετεσηζ τκλλετεσ ϖαγψ. 
26 Αζ τι⇓τ〈υαλ τι⇓τα ϖαγψ , 
σ αζ ϖι⇓⇓〈σηοζ ϖι⇓⇓〈σ ϖαγψ. 
27  Ανναχ οκαρτ τε αζ νψοµοροδοττ 
νπετ µεγ ταρτοδ , 
σ αζ κευλψεκνεχ ⇓µκετ µεγ αλ〈ζοδ. 
28 Μερτ τε γψυιτοδ µεγ αζ ν 
⇓υετνεκεµετ : 
τε ν ΩΡαµ Ι#τενεµ  
µεγ ϖιλ〈γο#ιτοδ αζ ν #εττ#γεµετ. 
29 Μερτ ν τε 〈λταλαδ µγψεχ 〈λταλ  
αζ ελλεν#γνεχ τ〈βορ〈ν , 
σ αζ ν Ι#τενεµ 〈λταλ µγψεχ αζ 
κφαλοκον 〈λταλ. 
30 Εννεχ αζ Ι#τεννεχ ϖ�τα τκλλετεσ : 
αζ ΩΡναχ βε⇓εδε ιγεν τι⇓τα , 
εσ παι##α µινδεν  βεννε βιζ⌠κναχ. 
31 Μερτ κιχσοδα Ι#τεν αζ Ιεηουα κιυλ ? 
σ κιχσοδα ηαταλµασ αζ µι Ι#τεννχ κιυλ ?
32 Αζ Ι#των υεδζεττ φελ ενγεµετ ερυελ 
, 
σ  εγψενε#ιτεττε µεγ αζ ν �ϖταµοτ. 
33 Ολλψανν〈 τττε λ〈βαιµοτ µιντ αζ 

 Κι ϖιττ ενγεµετ τ〈γασ ηελψρε ,  
σ κι ραγαδοτ ενγεµετ : 
Μερτ ϕ⌠µατ κιϖ〈ννψα ννκεµ. 
 Μεγη φιζετετ ννµεµ αζ ςρ ,  
αζ ν ιγα##〈γοµ #ζεριντ : 
Αζ ν κεζειµνεκ τι#ζτα#〈γα #ζεριντ  
φιζετετ ννκεµ. 
 Μερτ µεγη ριζτεµ αζ ςρνακ ταιτ : 
Εσ νεµ #ζακαδταµ ελ ηιτετλενλ  
αζ ν Ι#τενεµτλ. 
 Μινδεν  ιτιλετι ν ελττεµ ϖαδνακ : 
Εσ αζ  παρανχσολατιτ νεµ η〈νψταµ ελ 
τλλεµ. 
 Εσ ϖολταµ τκλλετεσ  ελττε : 
Εσ µεγη ταρτοζτατταµ µαγαµατ αζ ν 
βνειµτλ. 
 Αννακοκ〈ρτ µεγη φιζετετ ννκεµ αζ 
ςρ ,  
αζ ν ιγα##〈γοµ #ζεριντ : 
Αζ ν κεζειµνεκν τι#ζτα#〈γα #ζεριντ ,  
αζ  #ζεµει ελτ. 
 Αζ ιργαλµασηοζ τε ιργαλµασ ϖαγψ : 
Εσ αζ τκλλετεσηεζ τκλλετεσ ϖαγψ. 
 Αζ τι#ζτ〈ϖαλ πενιγλεν τι#ζτα ϖαγψ : 
Εσ αζ ϖι#ζ〈σηοζ ϖι#ζ〈σ ϖαγψ. 
 Αννακοκ〈ρτ τε αζ νψοµοροδοτ νπετ 
µεγ ταρτοδ : 
Εσ αζ κεϖλψεκνεκ #ζεµεκετ µεγη αλ〈ζοδ. 

∆ιχσ#∃γη Ατψ〈νακ, &χ. 
Π#αλµι ειυ#δεµ χοντινυατιο. 

Εν ςραµ Ι#τενεµ τε γψϕτοδ µεγ  
αζ ν #ζοϖτνεκεµετ : 
Εσ µεγη ϖιλ〈γο#ιτοδ ,  
αζ ν #εττ#∃γεµετ. 
 Μερτ ν τε 〈λταλαδ µγψεκ 〈λταλ  
αζ ελλεν#∃γνεκ τ〈βορ〈ν : 
Εσ αζ ν Ι#τενεµ 〈λταλ µεγψεκ  
αζ κ φαλοκον 〈λταλ. 
 Εννεκ αζ Ι#τεννεκ τα τκλλετεσ : 
Εσ αζ ςρνακ βε#ζδε τι#ζτα ,  
σ παι#α µινδεν  βεννε βιζοκνακ. 
 Μερτ κιχσοδα ϖ⌠λνα Ι#τεν ,  
αζ Ιεηουα κιϖ!λ ? 
Εσ κιχσοδα ηαταλµασ  
αζ µι Ι#τεννκ κιϖ!λ ? 
 Αζ Ι#τεν ϖεδζεττ φελ ενγεµετ ερϖελ : 



⇓αρυα#οκναχ λ〈βοχ , 
σ αζ ν ϖ〈ραιµβα 〈λλατοττ β∃. 
34 √ τανττψα αζ ν κεζεµετ αζ ηαρτζρα , 
αννιρα ηογψ αζ ν κεζειµ 〈λταλ  
µεγ ροµλαν〈ναχ αζ ∃ρτζ κ∃ζιυεχ. 
35 Εσ αδταδ ννκεµ αζ τε 
⇓αβαδιτ〈#οδβαχ παι##〈τ , 
σ αζ τε ιοβ καροδ ταρτοτ ενγεµετ , 
σ αζ τε ι⌠ ϖ⌠λτοδ µαγα⇓ταλτ φελ ενγεµετ. 
36 Κι τεριε⇓τεττεδ λεπε#ιµετ ν αλατταµ , 
σ αζ ν λ〈βαιµ νεµ φ∀〈ραδταναχ ελ. 
37 Μιδν ελλεν#γιµετ κεργεττεµ , µεγ 
φογταµ κετ ,  
σ µεγ νεµ τ∃ρτεµ µιγλεν µεγ 
εµ⇓τττεµ κετ. 
38 Μεγ ϖερτεµ κετ , σ φελ νεµ 
κεληετνεχ ,  
ελ ηυλλοτταναχ αζ ν λ〈βαιµ αλαττ. 
39 Μερτ φελ ζεδζεττλ ενγεµετ ερυελ αζ 
ηαδρα , 
αζ ν ελλεν#γιµετ ν αλατταµ λε νοµταδ. 
40 Αζ ν ελλεν#γιµνεχ νψακοκατ ν 
κεζεµβεν αδταδ , 
σ αζ ν γψλλιµετ ελ ϖε∃τεττεδ. 
41 Κι〈λτοτταναχ δε νεµ ϖ⌠λτ κι !κετ µεγ 
⇓αβαδιτοττα ϖ⌠λνα : 
Αζ ΩΡηοζ , δε νεµ ηαλγαττα µεγ κετ. 
42 Εσ απρορα τρτεµ κετ µιντ αζ πορτ αζ 
⇓λ ελλεν , 
σ µιντ αζ πιαττζον λυ #〈ρτ λε ταποδταµ 
κετ. 
43 Μεγ ⇓αβαδιτοττ〈λ ενγεµετ αζ νπνεχ 
π〈ρτολ〈#〈τ⌠λ : 
τττλ ενγεµετ αζ πογ〈νιοκναχ φειυ , 
αζ µελλψ νπετ νεµ ε#µερτεµ, ⇓ολγ〈λτ 
ννεκεµ. 
44 Αζ κιχ χζαχ µεγ ηαληαττανακισ  
ενγεδτενεχ ννκεµ , 
σ αζ ιδεγεν φιαχ ηαζυδταναχ ννκεµ.δ 
45 Αζ ιδεγεν νπεχ µεγ επεττενεχ  
σ ρε⇓κεττενεχ αζ  ηαψλκοκβαν. 
46 Εελλψενε αζ ΩΡ σ λγψεν 〈λδοττ αζ 
ν κ ⇓ικλ〈µ , 
σ µαγα⇓ταλτα#σχ φελ αζ ν 
⇓αβαδιτ〈#οµναχ Ι#τενε. 
47 Ι#τεν αζ, κι ν ρττεµ βο⇓⇓τ 〈λλ , 

Εσ  ιγψενε#ιτεττε µεγ αζ ν ταιµατ.  
 Ολλψανοκκ〈 τττε αζ ν λ〈βαιµατ  
µιντ αζ #ζαρϖα#οκνακ λ〈βοκ : 
Εσ αζ ν ϖ〈ραιµβαν 〈λλατοτ β ενγεµ. 
 Εο τανιττψα αζ ν κεζεµετ ηαρχζολ〈#ρα : 
Αννψιρα ηογψ αζ ν κεζειµ 〈λταλ  
µεγη ροµλονακ αζ ρχζ κζι ιϕακ. 
 Αδταδ ςραµ ννκεµ  
αζ τε #ζαβαδιτ〈#ιδνακ παψι#〈τ : 
Εσ αζ τε ϕ⌠β καροδ ταρτοτ ενγεµετ ,  
σ αζ τε ϕ⌠�ϖ⌠λτοδ µαγαζταλτ φελ ενγεµετ. 
 Κι τερϕεζτεττεδ λπ#ιµετ ν αλατταµ : 
Εσ αζ ν λ〈βαιµ νεµ φ〈ραδτανακ ελ. 
 Μιδν ελλεν#∃γιµετ κεργεττεµ ,  
µεγ φογταµ κετ : 
Εσ µεγη νεµ τρτεµ  
µιγλεν µεγη εµ#ζτεττεµ κετ. 
 Μεγη ϖερτεµ µετ  
σ φελ νεµ κεληεττενεκ : 
Ελ ηυλλοττανακ αζ ν λ〈βαιµ αλαττ. 
 Μερτ φελ ϖεδζεττλ ενγεµετ ερϖελ αζ 
ηαδρα : 
Εσ αζ ν ελλεν#∃γιµετ ν αλατταµ λε 
νψοµταδ. 
 Αζ ν ελλεν#∃γιµνεκ  
νψακοκατ ν κεζεµβεν αδταδ : 
Εσ αζ ν γψλλιµετ ελ ϖε#ζτεττεδ. 
 Κι〈λτοττανακ δε νεµ ϖ⌠λτ  
κι κετ µεγ #ζαβαδιτοττα ϖ⌠λνα : 
Αζ ςρηοζ , δε νεµ ηαλγαττα µεγη κετ.     
 Εσ απρορα τρτεµ κετ ,  
µιντ αζ πορτ αζ #ζλ ελττ : 
Εσ µιντ αζ πιχζον λϖ #〈ρτ  
λε ταποδταµ κετ. 
 Μεγη #ζαβαδιτοττ〈λ ενγεµετ  
αζ νπνεκ π〈ρτολ〈#〈τολ : 
Τττλ ενγεµετ αζ πογ〈νψοκνακ φεϕϖ ,  
αζ µελψ νπετ νε∼ ι#µρτεµ  
#ζ⌠λγ〈λτ ννκεµ. 
 Αζ κικ χσακ µεγ ηαληαττανακ�ισ  
ενγεδτενεκ ννκεµ : 
Εσ αζ ιδεγεν φιακ ηαζυδϖ〈ν  
µεγ αδτ〈κ ννκεµ µαγοκατ. 
 Αζ ιδεγεν νπεκ µεγ επεττενεκ 
φελτεκβεν : 
Εσ ρε#ζκεδτενεκ αζ  ηαϕλκοκβαν. 



σ κι #οχ νπετ ν ηοζζ〈µ η⌠λδολτατ. 
48 Κι ενγεµετ αζ ν ελλεν#γιµτλ µεγ 
⇓αβαδιτοττ〈λ , 
σ αζ ν ελλενεµ τ〈µαδ⌠κτυλ µεγ 
µεντττλ,  
σ αζ γονο⇓ εµβερ κεζβλ κι ραγαδτ〈λ. 
49 Εννεχ οκαρτ διχζρλεχ τγεδετ 
ΩΡαµ  
αζ πογ〈νψοχ κζττ ,  
σ αζ τε νεϖεδνεχ νεκλεχ. 
50 Μερτ τε αζ τε κιρ〈λψοδατ  
#οκ⇓ορ χζυδ〈λατοσκππεν µεγ 
⇓αβαδιτοτταδ , 
εσ αζ τε µεγκεντ κιρ〈λψοδδαλ αζ ∆〈υιδδαλ ,
ιργαλµα##〈γοτ χζελεκεδτλ , 
εσ αζ  µαραδκ〈υαλ µινδ ρχκ. 

[∆οξολογια�κεζδετ νινχσ!] 
 

  Ελλψεν αζ ςρ , σ λγψεν 〈λδοτ αζ ν 
κ#ζικλ〈µ : 
Εσ µαγαζταλτα##∃κ φελ  
αζ ν #ζαβαδιττατ〈#οµνακ Ι#τενε. 
 Ι#τεν αζ κι ν ρεττεµ βο#ζ#ζυτ 〈λλ : 
Εσ αζ κι #οκ νπετ ν ηοζζ〈µ ηοδολτατ. 
 Κι ενγεµετ αζ ν ελλεν#∃γιµτλ µεγ 
#ζαβαδιτοττ : 
Εσ αζ ν ελλενεµ τ〈µαδτακτυλ µεγ µεντεττ 
,  
σ αζ γονο#ζ εµβερεκνεκ κεζεκβλ κι 
ραγαδοττ. 
 Εννκ�οκ〈ρτ διχσιρλεκ τγεδ ,  
οη ςραµ , αζ πογ〈νψοκ κζτ : 
Εσ αζ τε νεϖεδνεκ #ζιϖεµβλ νεκλεκ. 
 Μερτ τε αζ τε Κιρ〈λψοδατ #οκ#ζορ  
χσυδ〈λατοσκππεν µεγ #ζαβαδιτοτταδ : 
Εσ αζ τε µεγ κεντ Κιρ〈λψοδδαλ  
αζ ∆αϖιδδαλ ιργαλµα##〈γοτ χσελεκεδτλ ,  
σ αζ  µαραδκιϖαλ µινδ ρκκ. 

∆ιχσ#∃γ , &χ. 
 

 
 
α Αζ ελλεν#εγνεχ κεγψετλεν#εγτ εσ αζ  ϖε⇓εδελµιτ ⇓〈µλαλλψα ελ, µελλψεκβλ ηαµαρ µεγ 
⇓αβαδυλτ. 
β Τυδνι ιλλιχ, ελλεν#εγιµετ. 
χ Ερτελµε εζ Αζ κι µιντ ϖι⇓⇓ελι [!] µαγατ Ι#τενηεζ, ϖγψ φιζετ αζ Ι#τεν α3 ιοκατ µεγ αιϕανδεκοζζα, 
α3 γονο⇓οκατ µεγ βντετι. 
δ Αζ αζ ενγεδτεχ εσ µεγ ηοδολταχ νεκεµ νοηα νεµ ⇓αβαδ ακαραττοχ ⇓εριντ εσ νεµ ρµε#τ ετχ.  
ε ςαγψ εελ. 

Α κζιρατοσ γραδυ〈λοκβαν γψακορι, ηογψ α ςυλγατα σζ〈µοζ〈σα κεϖερεδικ α ηβερρελ. Αζ ισ 
µεγεσικ, ηογψ α σορσζ〈µοτ ελτϖεσζτι α µ〈σολ⌠. Ιττ λεηετσγεσ, ηογψ νεµ κζνσγεσ τϖεσζτσρ!λ 
ϖαν σζ⌠, ηανεµ αρρ⌠λ, ηογψ αζ √ρεγ γραδυ〈λ ϖαλαµελψικ φορρ〈σβ⌠λ γψ κερλτ 〈τ, µερτ οττ σεµ α 
ηβερ σζεριντι σορσζ〈µ ϖολτ φελτντετϖε. Εζεν κϖλ αζ √ρεγ γραδυ〈λβαν εγψσζερ ϖαν ηιβα, αζ 
κτσγτελενλ ϕαϖτατλαν σαϕτ⌠ηιβα, µερτ ΛΙ ηελψεττ ϖαν ΞΛΙ. 
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ΞΞ. 

1 Ηαλγασσον µεγ τγεδετ αζ ΩΡ, 

αζ τε η〈βορυσ〈γοδναχ ναπι〈ν , 
σ τγψεν γψζεδελµεσσ  
αζ Ι〈χοβ Ιστεννεχ νευε. 
2 Κλδγψεν τε νκεδ σεγιτσγετ   
αζ  ⇓εντσγεσ ηελψρλ ,  
σ Σιονβ⌠λ ⌠λταλµαζζον µεγ τγεδετ. 
3 Εµλκεζζχ µεγ µινδεν τε 〈λδοζατιδρ⌠λ  
σ αζ τε εγ⇓λεν γ 〈λδοζατιδατ τγψε κζρρ. 
4 Χζελεκδγψχ τε ϖελεδ αζ τε κυ〈νσ〈γοδ ⇓εριντ,
σ µινδεν τ) ταν〈χζοδατ τελλψεσιτσε µεγ. 
5 Ηογψ ρληεσσνχ αζ τε ⇓αβαδιτ〈σοδβαν, 
σ αζ µι Ιστεννκνεχ νευβεν ζ〈⇓λ⌠τ 
εµελλψνχ, 
Αζ ΩΡ τελλψεσιτσε µεγ µινδεν τε κρεσιδετ. 
6 Μοστ εσµρεµ  
ηογψ µεγ ταρτψα αζ Ωρ αζ  κιρ〈λψ〈τ,  
µεγ ηαλγαττψα τετ αζ  ⇓εντ ∃γβλ,  
αζ  ιοβ κεζε ηαταλµασσον µεγ ⇓αβαδιττψα. 
7 Νµελλψεχ αζ  ⇓εκερεκβεν,  
νµελλϕεχ αζ  λουοκβαν βιζναχ,  
δε µι αζ µι Ωρυνκναχ Ιστεννκνεχ  
νευρλ εµλεκεζνχ µεγ 
8 √χ µεγ η〈νψατλοτταναχ σ ελ εστενεχ ,  
µι πεδ[ ]γ φελ κλτνχ σ φελ εγψενεσεδτνχ. 
8 Ωραµ ταρχζ µεγ µινκετ: 
Αµαζ Μεννψει κιρ〈λψ ηαλγασσον µεγ µινκετ  
αζ ναπον , µελλψβεν σεγιτσγλ ηιϕυχ τετ. 

 

 

Πσαλ. ΞΞ. 
Ηαλγασσον µεγ τγεδετ αζ ςρ,  

αζ τε η〈βορυσ〈γοδνακ ναπϕ〈ν : 
Εσ τεγψεν γψζδελµεσσ∃ τγεδετ  
αζ Ι〈χοβνακ Ιστενε. 
Κλδγψν σεγιτσ∃γετ τενκεδ  
αζ  σζεντσ∃γεσ ηεψλρλ: 
Εσ αζ Σιονβ⌠λ ⌠λταλµαζζον µεγη τγεδετ. 
Εµλκεζ[ ]κ µεγη µινδεν τε 〈λδοζατοδρολ 
Εσ αζ τε σζβλι ιµ〈δσ〈γοδατ κεδϖελλψε. 
Χσελεκεδγψκ αζ τε ϕ⌠ κιϖ〈νσ〈γοδ σζεριντ: 
Εσ µινδεν τε ταν〈χσοδατ τελλψεσιττσε µεγ. 
Ηογψ ρληεσσνκ αζ τε σζαβαδιτ〈σοδβαν , 
σ αζ µι Ιστεννκ νεϖβεν νεκλλψνκ: 
Αζ ςρ τελλψεσιττσε µεγη µινδεν τε κρσιδετ. 
Μοσταν ισµρεµ  
ηογψ µεγ ταρτψα αζ ςρ αζ  Κιρ〈λψ〈τ: 
Μεγ ηαλγατϖ〈ντετ αζ µαγασ εγεκβεν,  
ϕ⌠β κεζε 〈λταλ ηαταλµασσαν µεγ σζαβαδιττψα. 
Νµελλψεκ αζ  σζεκερεκβεν,  
νµελλψεκ αζ  λοϖαικβαν βιζνακ : 
∆ε µι αζ µι ςρυνκνακ Ιστεννκνεκ  
νεϖρλ εµλκεζνκ µεγη. 
Αζοκ µεγη ηανψατλοττανακ σ ελ εστενεκ: 
Μι πενιγ φελ κλτνκ σ φελ εγψενεσεδτνκ. 
Οη ςραµ ταρτσ µεγη µινκετ : 
Αµα µεννψει κιρ〈λψ ηαλγασσον µεγη µινκετ  
αζ ναπον µελλψεν τετ σεγιτσ∃γλ ηιϕυκ. 

∆ιχσσ∃γη Ατψ〈νακ &χ.  
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ςιζσολψι Βιβλια √ρεγ γραυδ〈λ 

1 Τι φεϕεδελµεχ φιαι αδγψατοχ αζ Ωρναχ, 

αδγψατοχ αζ Ωρναχ  
διχζο#γετ σ ερο#σγετ. 
2 Αδγψατοχ αζ Ωρναχ  
αζ ο νευνεχ διχζο#γτ, 
ιµ〈δγψ〈τοχ αζ ΩΡατ  
αζ ο φνψεσ #ανχτυαριυµι〈βαν. 
3 Αζ Ωρναχ ⇓αυα  
ϖαγψον αζ ϖιζεκνεχ φολοττε, 
αζ διχζο#γνεχ Ι#τενε µεγ δορδλε, 
αζ Ωρ αζ #οχ ϖιζεκνεχ φλττε ϖαγψον. 
4 Αζ ΩΡναχ ⇓αυα ηαταλµασ, 
αζ ΩΡναχ ⇓αυα διχζσγεσ. 
5 Αζ ΩΡναχ ⇓αυα λε τρι αζ Χεδρυσ φ〈κατ , 
αζ ΩΡ λε τρι αζ Λιβανυσναχ Χεδρυσιτ. 
6 Εσ µεγ τοβολταττψα αζοκατ µιντ αζ τυλψκοκατ 
αζ Λιβανυστ σ αζ Σιριον ηεγψεκετ , µιντ αζ 
ςνιχορνισναχ φιαιτ. 
7 Αζ ΩΡΝΑΧ ⇓αυα βοχζ〈τ λ〈νγοσ τζετ. 
8 Αζ ΩΡναχ ⇓αυα ρε⇓κεττετι αζ πυ⇓τ〈τ, αζ ΩΡ 
ρε⇓κεττετι αζ Χαδεσνεχ πυ⇓τ〈ιτ.  
9 Αζ ΩΡναχ ⇓αυα µεγ βοριυ⇓ταττψα  
αζ νστ% ⇓αρυασοκατ , 
σ µεγ φο⇓τψα αζ ερδκετ,  
σ αζ  ⇓εντ τεµπλοµ〈βαν  
κι κι  νκι διχζρετετ µονδ. 
10 Αζ ΩΡ ⇓ερεζ ρν ϖιζεκετ, 
σ αζ ΩΡ ρχκ ϖαλ⌠ κιρ〈λψ. 
11 Αζ ΩΡ 〈δ ερσσγετ αζ  νπνεχ, 
αζ ΩΡ µεγ 〈λδγψα αζ  νπτ βκεσσγβε.  
 

Τι φολδνεκ φεϕεδελµι, ηαταλµα#οκνακ φιαι : 

Αδγψ〈τοκ αζ ςρνακ  
Αζ διχσο#εγετ, σ αζ ερο##εγετ. 
Αζ ςρνακ νεϖνεκ  
Αδγψατοκ ιλλενδο διχσο#∃γετ : 
Ιµ〈δγψ〈τοκ αζ ςρατ  
Αζ ο φ∃νψεσ #ζεντ ηαϕλκ〈βαν. 
Αζ ςρνακ #ζαϖα  
ςαγψον αζ ϖιζεκεν;  
σ αζ διχσο#∃γνεκ Ι#τενε µεγ δορδλε 
Εσ αζ ςρνακ #ζαϖα αζ #οκ ϖιζεκνεκ φελεττε. 
Αζ ςρνακ σζαϖα ηαταλµασ: 
Αζ ςρνακ σζαϖα διχσσ∃γεσ. 
Αζ ςρνακ σζαϖα λε τρι αζ Χεδρυσ φ〈κατ: 
Αζ ςρ λε τρι αζ Λιβανυσνακ Χεδρυσιτ. 
Εσ µεγ τοµβολταττψα αζοκατ  
µιντ αζ τυλκοκατ : 
Αζ Λιβανυστ, σ αζ Σιριον ηεγψεκετ  
µιντ αζ ςνιχορνισνακ φιαιτ. 
αζ ςρνακ σζαϖα βοχσ〈τ λανγ⌠σ τζετ: 
Αζ ςρνακ σζαϖα ρεσζκεττετι αζ πυσζτατ,  
σ αζ Χαδεσνεκ πυσζτ〈ιτ. 
Αζ ςρνακ σζαϖα µεγη βορϕυζταττψα  
αζ νστν σζαρϖασοκατ, 
σ µεγη φοζττψα αζ ερδκετ: 
Εσ αζ  σζεντ τεµπλοµ〈βαν  
κι κι  νκι διχσιρετετ µονδ. 
Αζςρ σζερεζ ζν ϖιζεκετ: 
Εσ αζ ςρ ρκκϖαλ⌠ κιρ〈λψ. 
Αζ ςρ 〈δ ερσσ∃γετ αζ  νπνεκ : 
Αζ ςρ µεγ 〈λδγψα αζ  νπτ βκεσσ∃γβεν. 

 ∆ιχσσ∃γ &χ.
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Α κεζδ!ϖερσ ελτρσε νεµ αλαπϖετ!, δε ηοζζ〈 ϕ〈ρυλ µγ νη〈νψ απρ⌠ β!ϖτσ ϖαγψ ϖ〈λτοζτατ〈σ α 
3, 11, 13, 14, 15, 16, 19. ϖερσβεν. Εζεκ εγψττ µυτατϕ〈κ, ηογψ ιττ µ〈σ σζϖεγϖ〈λτοζατοκ ρεϕτ!ζνεκ 
αζ ελτρσεκ µγττ.  

ςιζσολψι Βιβλια √ρεγ γραυδ〈λ 

1 Ι#τεν αζτ µι φλεινχκελ ηαλλοττυχ,  
αζ µι ατψαινχ βε⇓λλεττχ µι νεκνχ,  
µιν∃µ δολγοκατ χζελεκεδτελ  
αζ  ιδειεκβεν σ ργτλ φογυα. 
2 Τε αζ τε κεζειδδελ κι ⇓τεδ αζ πογ〈νψοκατ, σ 
κετ ⇓〈λλιτοτταδ ηελψεκβε: 
ελ ϖε⇓τεττεδ αζ νπεκετ,  
σ κετ µεγ γψκερε⇓τεττεδ. 
2 Τε αζ τε κεζειδδελ κι ⇓τεδ αζ πογ〈νψοκατ, 
σ κετ ⇓〈λλιτοτταδ ηελψεκβε: 
ελ ϖε⇓τεττεδ αζ νπεκετ, 
σ κετ µεγ γψκερε⇓τεττεδ. 
3 Μερτ νεµ αζ  φεγψυερεχ ∀〈λταλ ϖττεχ µεγ αζ 
φλδετ, 
σεµ αζ  καριοχ ταρτοτα µεγ κετ, 
ηανεµ αζ τε ιοβ κεζεδ σ αζ τε καροδ , 
σ αζ τε ορτζ〈δναχ ϖιλ〈γοσσ〈γα , 
µερτ ι⌠ ακαρ⌠ ϖ⌠λτ〈λ  ηοζζ〈ιοχ. 
4 Τε ϖαγψ Ιστεν αζ ν κιρ〈λψοµ, 
κι ιγρ⇓ Ι〈χοβναχ γψζδελµετ. 
5 Τε 〈λταλαδ ϖερτχ µεγ αζ µι ελλενσγινκετ, 
σ αζ τε νευεδβεν ταπδοτυχ λε αζοκατ , 
κιχ µι ελλεννχ τ〈µαδταναχ. 
6 Μερτ ν νεµ βιζοµ αζ ν υεµβεν , 
σ αζ ν φεγψυερεµ  
νεµ ⌠λταλµαζ µεγ ενγεµετ. 
7 Ηανεµ τε ⇓αβαδιτα⇓ µεγ µινκετ  
αζ µι ελλενσγνκτλ , 
Εσ τε ⇓γψενιτεδ µεγ  
αζ µι γψλλινκετ. 
8 Ανναχ οκαρτ αζ Ιστεντ  
µινδενναπ διχζριχ, 
Εσ αζ τε νευεδετ  
µινδ ρχκ µεγα⇓ταλλψυχ. 
9 ∆ε τε µοσταν µεγ ϖετεττελ  
σ µεγ γψαλ〈⇓τ〈 µινκετ , 
Εσ νεµ ι⇓ κι αζ µι σερεγινχκελ. 

Αζ µι φλεινκκελ ηαλλοττυκ ςρ Ι#τεν,  
αζ µι Ατψ〈ινκ βε#ζλλεττκ µινκνκ: 
Μινµ δ⌠λγοκατ χσελεκεδτλ  
αζ ! ιδεϕεκβεν, σ ργτλ φογϖα. 
Τε κεζειδδελ κι ζτεδ αζ πογ〈νψοκατ,  
σ κετ #ζ〈λλιτοτταδ ηελψεκβεν: 
Ελ ϖε#ζτεττεδ αζ  νπεκετ,  
σ κετ µεγ γψκερεζτεττεδ. 
Τε αζ τε κεζειδδελ κι ζτεδ αζ πογ〈νψοκατ , 
σ κετ σζ〈λλιτοτταδ ηελψεκβε: 
Ελ ϖεσζτεττεδ αζ  νπεκετ, σ κετ µεγ 
γψκερζτεττεδ. 
Μερτ νεµ αζ  φεγψϖερεκ 〈λταλ ϖττκ µεγ εζ 
φλδετ, σεµ αζ νκαρϕοκ ταρτοττα µεγ κετ: 
Ηανεµ αζ τε ϕ⌠β κεζεδ, σ αζ τε ϕ⌠β καροδ, αζ 
τ∗ ορχζ〈δνακ ϖιλ〈γοσσ〈γα, µερτ ϕ⌠ ακαρο 
ϖ⌠λτ〈λ  ηοζζ〈ϕοκ. 
Τε ϖαγψ Ιστεν ν Κιρ〈λψοµ: 
Κι ιγιρσζ Ιαχοβνακ γψζδελµετ. 
Τε 〈λταλαδ ϖερτ⌠κ µεγ αζ µι ελλενσ∃γινκετ : 
Εσ αζ τε  νεϖεδβεν ταποδτυκ λε αζοκατ , κικ 
µι ελλεννκ τ〈µαδτανακ. 
Μερτ ν νεµ βιζοµ αζ ν ιϕαµβαν : 
Εσ αζ ν φεγψϖερεµ νεµ ⌠λταλµαζ µεγη 
ενγεµετ. 
Ηανεµ τε σζαβαδιτασζ µεγ µινκετ αζ µι 
ελλενσ∃γινκτλ : 
Εσ τε σζγψενιτεδ µεγ αζ µι γψλλινκετ. 
Αννακοκ〈ρτ τγεδετ,  Ιστεν , µινδεν ναπον 
διχσιρνκ : 
Εσ αζ τε νεϖεδετ µινδ ρκκ µαγαζταλλψυκ. 
∆ε τε µοσταν µεγ ϖετεττλ σ µεγ γψα〈ζτ〈λ 
µινκετ : 
Εσ νεµ ϕσζ κι αζ µι σερεγινκκελ. 
Μεγη φυταµταττ〈λ µινκετ αζ µι ελλενσ∃γνκ 
ϕελτ: 
Εσ αζ κικ γψλλνεκ µινκετ, µεγη 



10 Μεγ φυταµταττ〈λ µινκετ  
αζ µι ελλενσγινχ ελττ , 
Εσ αζ κιχ γψλλνεχ µινκετ  
µεγ πραδαλταττ⇓ αζοχκαλ. 
11 Αδ⇓ µινκετ νκιεχ τελλ  
µιντ αζ ιυηοκατ , 
Εσ αζ πογ〈νψοχ κζττ  
ελ ηιντε⇓ µινκετ. 
12 Ελ αδταδ αζ τε νπεδετ  
µινδεν πνζ νλκλ , 
Εσ µεγ νεµ ρεγβιτττεδ  
αζ  βτσικετ. 
13 ςετττελ µινκετ ⇓ιδαλµασσ〈γρα  
αζ µι ⇓οµ⇓δινκναχ, 
µεγ χζυφολ〈σρα σ νευετσγρε  
αζ µι κρνψλνχ ϖαλ⌠κναχ.  
14 ςετεττλ µινκετ πλδα βε⇓δλ  
αζ πογ〈νψοκναχ , 
σ φ χζουαλ〈σρα µινδεν νεµζετσγεκνεχ. 
15 Αζ ν γψαλ〈ζατοµ ναπονκντ ελττεµ 
ϖαγψον, 
Εσ αζ ν ορτζ〈µναχ πιρονσ〈γα ελ βυριτοττ 
ενγεµετ. 
16 Αζ ⇓ιδαλµατζ⌠κναχ, 
σ αζ ⇓ιδογατ⌠κναχ ⇓αυοκρτ αζ ελλενσγρτ 
σ αζ βο⇓⇓ 〈λλ⌠ρτ. 
17 Μινδ εζεχ νοηα ραψτυνχ µεγ λεττενεχ, 
µινδ αζ 〈λταλ νεµ φελετκ⇓τνχ ελ τε ρ⌠λαδ , 
σεµ µεγ νεµ ⇓εγτ⌠χ αζ τε φριγψεδετ. 
18 Νεµ ⇓ακαδοττ ελ τλεδ αζ µι ⇓ιυνχ , 
σεµ αζ µι λ〈βυνχ κι νεµ τ∃ρτ & τε ρυνιδβλ. 
19 Νοηα µινκετ ορο⇓λ〈νοχ κζιβεν ζτελ 
λγψεν, 
Εσ ελ βριτοττ〈λ λγψεν µινετ 
αζ ηαλ〈λναχ 〈ρνψκ〈υαλ. 
20 Ηα η⌠λ πενιγ ελ φελεδκζτνχ ϖ⌠λνα  
αζ µι Ιστεννκνεχ νευρλ, 
σ φλ εµελτχ ϖ⌠λνα κεζνκετ  
ιδεγεν Ιστενηζ. 
21 Νεµ δε ε⇓τ κι κερεστε ϖ⌠λνα αζ Ιστεν? 
Μερτ  ι⌠λ εσµρι µινδεν ⇓ιυεκνεχ τιτκαιτ. 
22 Βιζονψ〈ρα τε ρττεδ ναπονκντ λεττετνχ , 
Εσ ταρταττατυνχ µιντ αζ µεγ µεττζενδ ιυηοχ. 
23 Σερκενψ φελ µιρτ αλυ⇓ολ Ωραµ? 
Εσ νε ϖεσσ ελ µινκετ ρχκ. 
24 Μιρτ ρεψτεδ ελ αζ τε ορτζ〈δατ  

πραεδ〈λτατζ αζοκκαλ. 
Αδσζ µινκετ τελ⌠λ νκιεκ µιντ αζ ϕυηοκατ: 
Εσ αζυ πογ〈νψοκ κζτ ελ ηιτεσζ µινκετ. 
Ελ αδταδ αζ τε νπεδετ µινδεν πνζ νλκλ: 
Εσ µεγ νεµ ρεγβιτεττεδ αζ  βχσϕτ. 
ςετεττλν µινκετ σζιδαλοµσ〈γρα αζ µι 
σζ9ονσζδινκνακ: 
Μεγ χσυφολ〈σρα, σ νεϖετσ∃γρε αζ µι 
κρνψλνκ ϖαλ⌠κνακ. 
Τττλ µινκετ πλδα βεσζδδ αζ 
πογ〈νψοκνακ: 
Εσ φ χσ⌠ϖ〈λ〈σρα µινδεν νεµζετσ∃γεκνεκ. 
_ζ ν γψαλ〈ζατοµ ναπονκντ ελττεµ ϖαγψον 
: 
Εσ αζ ν ορχζ〈µνακ πιρονγαττατ〈σα ελ 
βυριτοττ ενγεµετ. 
Αζ σζιδαλµαζ⌠κνακ σ βοσσζυσ〈γγαλ 
ιλλετκνεκ σζαϖοκτ: 
Αζ ελλενσ∃γρτ λσ αζ βοσζσζυ 〈λλ⌠κρτ. 
Μινδ εζεκ νοηα ραϕτυνκ µεγ λττενεκ, 
µινδαζ 〈λταλ νεµ φελετκεζτνκ ελ τε ρολαδ: 
Σε µεγ νεµ νεµ σζεγτκ αζ τε φριγψεδετ. 
Νεµ σζακαδοττ ελ τλεδ αζ µι σζιϖνκ: 
Σεµ αζ µι λ〈βυνκ κι νεµ τρτ αζ τε 
σϖνψιδβλ. 
Νοηα µινκετ οροσζλ〈νψοκ κζιβεν ζτλ : 
Εσ λε βοριτοττ〈λ µινκετ αζ ηαλ〈λνακ 
〈ρνψκ〈ϖαλ. 
Ηα η⌠λ πενιγ ελ φελετκεζτνκ ϖ⌠λνα & µι 
Ιστεννκνεκ νεϖρλ : 
Εσ φελ εµελτκ ϖλνα κεζνκετ ιδεγεν 
Ιστενηεζ. 
Νεµδε εζτ νεµ κι κερεστε ϖ⌠λνα αζ Ιστεν: 
Μερτ  ϕ⌠λ ισµρι µινδεν σζιϖεκνεκ τιτκαιτ. 
Βιοζονψ〈ρα τε ρεττεδ ναπονκντ λεττετνκ: 
Εσ ταρτατυνκ µιντ αζ µεγ µετζενδ ϕυηοκ. 
Σερκνψ φελ, µιρτ αλυσζολ ςραµ: 
Κελψ φελ, σ νε ϖεσ ελ µινκετ ρκκ. 
Μιρτ ρεϕτεδ ελ αζ τε ορχζ〈δατ? 
Εσ ελ φελτκεζελ αζ µι νψαϖαλψ〈ινκρλ, σ 
η〈βορυσ〈γινκρολ? 
Μερτ λε νψοµαττατοτ µινδ αζ ποριγλαν αζ µι 
λελκνκ: 
Αζ φλδηζ ραγαδοτ αζ µι ηασυνκ. 
Κελλψ φελ αζ µι σεγιτσ∃γνκρε: 
Εσ σζβαδιτσ µεγ µινκετ αζ τε 



σ ελ φελεκζλ αζ µι νψαυαλψ〈ινκρ⌠λ  
σ η〈βορυσ〈γινκρ⌠λ. 
25 Μερτ λε νψοµταττατοττ  
µινδ αζ ποριγλαν αζ µι λελκνχ , 
αζ φλδηζ ραγαδοττ αζ µι ηασυνχ. 
26 Κελλψ φελ αζ µι σεγιτσγνκρε 
σ ⇓αβαδιτσ µεγ µινκετ  
αζ τε ιργαλµασσ〈γοδρτ. 

ιργαλµασσ〈γοδρτ. 
∆ιχσσ∃γ Ατψ〈νακ &χ.  
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Α ζσολτ〈ρ τοϖ〈ββι ρσζβεν χσακ κτ ηελψεν ϖαν κλνβσγ α σζϖεγβεν. Αζ  √ρεγ γραδυ〈λβ⌠λ 
ηι〈νψζικ α 4

α
 ϖερσ ϖγρ!λ εζ α νη〈νψ σζ⌠: σ αζ ⇓ελιδ ιγα!σ〈γρτ.  Α 14. ϖερσ ελεϕν πεδιγ εγψ 

ϕελζ! ελρ〈σ ϖαγψ εληαλλ〈σ: Ηιϖεσ ∼ Ηιµεσ �  ιττ α κιρ〈λψλ〈νψτ ηµζεττ ρυη〈κβαν ϖεζετικ, τεη〈τ αζ 
√ρεγ γραδυ〈λβαν ϕαϖτατλαν ηιβα µαραδτ, α ηµεσ σζ⌠ α ηελψεσ. 

Α κεζδ!ϖερσ ελτρσε µ〈σ ϕελλεγ∀.    

ςιζσολψι Βιβλια √ρεγ γραυδ〈λ 

Ναγψ κυ〈ν#〈γγαλ κυ〈ν αζ ν ⇓ιυεµ  
(µονδανι) ι⌠ βε⇓δετ,  
ελ µονδοµ αζ ν νεκεµετ αζ Κιρ〈λρ⌠λ,  
αζ ν νψελυεµ γψορσ ιρ⌠νακ πενν〈ϕα. 

Ναγψ κιϖ〈ν#〈γγαλ αζ ν #ζιϖεµ  
Κιϖ〈νϖ〈ν µονδανι #ζπ νεκετ  
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Α κεζδ!ϖερσ ελτρσε νεµ σζοκϖ〈νψοσ, µερτ ρϖιδεββ αζ √ρεγ γραδυ〈λβαν. Εζ νεµ α ηβερ 
σζϖεγβ!λ ερεδ, αµελψ (µε�οδ) α νψοµορσ〈γ ϕελζ!ϕτ µεγκϖ〈νϕα, ελλενβεν α ρϖιδεββ ϖ〈λτοζατ 
(α µ〈συττ ισ σζοκ〈σοσ ∨ρ κιεγσζτσσελ) ϕοββαν µονδηατ⌠, σ ϖδηετ! α µαγψαροσσ〈γγαλ. Ε 
µελλεττ χσυπ〈ν α 6. ϖερσβεν ϖαν εγψ σζ⌠ ελτρσ:  φελ ροη〈νταναχ ∼ φελ τσνδλτενεκ. Α 6. ϖερσβελι 
ϖ〈λτοζτατ〈σ τϖεσ (⌠ταλµυνχ ηελψεττ ϕυταλµυνκ � α ηβερ µισγαβ α ςιζσολψι Βιβλι〈τ ιγαζολϕα), ταλ〈ν 
ινκ〈ββ εληαλλ〈σ µιντ µ〈σολ〈σι ηιβα.  

ςιζσολψι Βιβλια √ρεγ γραδυ〈λ 

1 Αζ Ι#τεν αζ µι ⌠λταλµυνχ σ ερ#σγνχ,  
σ ιγεν αλκολµασ #εγιτ#γνχ  
αζ µι ναγψ νψοµορυ#〈γινκβαν 
2 Εννεχ οκαρτ νεµ φλνχ  
ηα αζ φλδ µεγ ινδλναισ. 
Εσ ηα ⇓ιντν αζ ηεγψεχ  
Αζ τενγερβε β∃ µερλννεκισ. 

Αζ ςρ Ι#τεν αζ µι ολταλµυνκ σ ερ##∃γνκ: 
Εσ ιγεν αλκαλµατοσ #εγιτ#∃γνκ 
νψοµορυ#〈γινκβαν. 
Εννεκοκ〈ρτ νεµ φλνκ  
Ηα αζ φλδ µεγη ινδυλνα−ισ: 
Εσ ηα #ζιντν αζ ηεγψεκ  
Αζ τενγερβεν β µερλννεκ−ισ. 



3 Μ∃γ ηα ζγναχ σ φλ εµελκεδνεχ  
αζ  ϖιζειϕσ,  
Εσ ηα ανναχ η〈βοργ〈#α µιαττ  
Αζ ηεγψεχ λε οµολνακισ. 
4 Αζ  ϖιζνεχ φολψ〈σι µεγ ϖιδαµιττψ〈χ αζ 
Ιστεννεχ ϖ〈ροσ〈τ, 
σ αζ φλσγεσ Ιστεννεχ ⇓εντ λακ⌠ ηελψτ. 
5 Αζ Ιστεν  κζεπεττε ϖαγψον, 
εννεχ οκαρτ µεγ νεµ ινδλ, 
µεγ σεγιτι Ιστεν τετ ηαψναλ φελ. 
6 Αζ πονγ〈νψοχ φελ ροη〈νταναχ, 
αζ ορ⇓〈γοχ µεγ ινδλταναχ, 
δε µιηελψεν  ⇓⌠λ αδα , 
οτταν µεγ χζενδε⇓εδχ αζ φλδ. 
7 Αζ σερεγεκνεχ Ιστενε ϖελνχ ϖαγψον , 
αζ Ι〈χοβναχ Ιστενε µι ϖ〈ρυνχ. 
8 Ιυετεχ σ λ〈σσ〈τοχ µεγ  
αζ ΩΡναχ χζελεκεδετιτ, 
µελλψ ναγψ πυ⇓τασ〈γοκατ ⇓ρζττ εζ φλδν. 
9 √ ⇓〈λλιττψα λε αζ ηαδακοτ  
µινδ εζ ⇓∃λεσ φλδν , 
ελ τρι αζ υετ, σ ελ ροντψα αζ κοπι〈τ , 
σ αζ ⇓εκερεκετ τζζελ µεγ γετι. 
10 Σfννψετεχ µεγ σ ισµριτεχ µεγ  
ηογψ ν ϖαγψοχ αζ Ιστεν, 
κι φελ µαγα⇓ταλτατοµ αζ πογ〈νψοχ κζττ , 
σ φελ µαγα⇓ταλτατοµ αζ εγ⇓ φλδν. 
11 Αζ σερεγεκνεχ ΩΡα Ιστενε  
µι ϖελνχ ϖαγψον , 
σ µι ⌠λταλµυνχ αζ Ι〈χοβναχ Ιστενε. 

Μγη ηα ζυγνακ, σ φελ εµελεκεδνεκ  
Αζ  ϖιζει−ισ: 
Εσ ηα αννακ η〈βοργατ〈#α µιαττ  
Αζ ηεγψεκ λε οµολν〈νακ−ισ. 
Αζ  ϖιζνεκ φολψ〈σι µεγη ϖιδ〈µιττψ〈κ αζ 
Ιστεννεκ ϖ〈ροσ〈τ: 
Εσ αζ φελσ∃γεσ Ιστεννεκ σζεντ λακ⌠ ηελψτ. 
Αζ Ιστεν  κζεπεττε ϖαγψον ; εννεκοκ〈ρτ 
µεγ νεµ ινδυλ : 
Μεγ σεγιτι Ιστεν τετ ηαϕναλ φελ. 
Α πογ〈νψοκ φελ τσνδλτενεκ, αζ ορσζ〈γοκ 
µεγ ινδυλτανακ : 
∆ε µιηελψεν  σζ⌠τ 〈δ, οττα∼ µεγ 
χσενδεσζεδικ & φλδ. 
Αζ σερεγεκνεκ Ιστενε ϖελνκ ϖαγψον : 
Αζ Ιαχοβνακ Ιστενε µι ϖ〈ρυνκ. 
Ιϖετεκ ελ λ〈σσ〈τοκ µεγ αζ ςρνακ 
χσελεκεδετιτ : 
Μελψ ναγψ πυσζτ〈σ〈γοτ σζερζεττ εζ φλδν. 
Εο σζ〈λλιττψα λε & ηαδακατ  
µινδ & σζλεσ φλδν: 
Ελ τρι αζ ιϕατ, σ ελ ροντψα & κοπϕ〈τ, σ & 
σζεκερεκετ τζζελ µεγ γετι. 
Σζννψετεκ µεγ, σ ισµρϕτεκ µεγ ηογψ ν 
ϖαγψοκ αζ Ιστεν : 
Κι φελ µαγασζταλτατοµ αζ πογ〈νψοκ κζττ, 
σ φελ µαγασζταλτατοµ εζ εγσζ φλδν. 
Αζ σερεγεκνεκ ςρα Ιστενε  
µι ϖελνκ ϖαγψον : 
Εσ µι ϕυταλµυνκ αζ Ιαχοβνακ Ιστενε. 

∆ιχσσγ, &χ.
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Α κεζδ!ϖερσ βιρτοκτββεστ⌠ ϕελετ ταρταλµαζ⌠ σζαϖα Γελεϕι Κατον〈νακ α π〈ροσ τεστρσζεκ νεϖε 
υτ〈νι τββεσ σζ〈µ ηασζν〈λατταλ καπχσολατοσ µεγγψ!ζ!δστ τκρζι (α ηβερ ισ εγψεσσζ〈µοτ 
ηασζν〈λ). Αζ αχχλαµατιοτ αζ √ρεγ γραδυ〈λ νεκλσνεκ µιν!στι, φελτεηετ!εν ζσολτ〈ρµαγψαρ〈ζατοκ 
αλαπϕ〈ν. Α φλδκερεκσγ φορδυλατ βεηελψεττεστσε εζεν τλ αζ εγψετλεν ϖ〈λτοζ〈σ.   

ςιζσολψι Βιβλια √ρεγ γραυδ〈λ 

1 Μινδεν νπεχ ταπ#ολλψατοχ κεζετχκελ, 
ρυενδεζζετεχ Ι#τεννεχ  
ϖιγ#〈γοσ ⇓⌠υαλ. 

Μινδεν νπεκ ταπ#ολλψατοκ κεζειτεκκελ: 
Εορϖενδεζζετεκ αζ Ι#τεννεκ  
ςιγα##〈γοσ νεκεκκελ. 



3 Μερτ αζ ΩΡ φελ#γεσ σ ρττενετεσ,  
Ναγψ Κιρ〈λψ µινδ εζ εγ⇓ φλδν. 
3 Κι αζ µι βιροδαλµυνχ αλ〈 ϖετι αζ νπεκετ,    
σ αζ πογ〈νψοκατ αζ µι λ〈βυνχ αλ〈. 
4 Κι ελ ϖ〈λα⇓τοττα νκνχ  
αζ µι ρκσγινκετ , 
Ι〈χοβναχ διχζσγτ κι ⇓ερετττ. 
5 Φελ µνε αζ Ιστεν ναγψ ρµµελ, 
αζ ΩΡ τροµβιτα ⇓⌠υαλ. 
6 Ενεκελλψετεχ αζ Ιστεννεχ, 
νεκελλψετεχ , νεκελλψετεχ 
αζ µι Κιρ〈λψυνκναχ, νεκελλψετεχ. 
7 Μερτ αζ Ιστεν  
µινδ εζ ⇓∃λεσ φλδνεχ Κιρ〈λλψα , 
νεκελλψετεχ  νκι βλχζεν. 
8 Ωταλκοδιχ αζ Υστεν µινδεν πογ〈νψοκον, 
αζ Ιστεν λ αζ  ⇓εντσγνεχ ⇓∃κιβεν. 
9 Αζ νπεκνεχ φειεδελµι γψλεκζτενεχ  
αζ Αβραηαµ Ιστεννεχ νπηζ, 
µερτ Ιστενε αζ φλδνεχ µεγ ολταλµαζ〈σα, 
κι ιγεν φελ µαγα⇓ταλτατοττ. 

Μερτ αζ ςρ φελ#∃γεσ, σ ρεττενετεσ: 
Ναγψ Κιρ〈λψ µινδ αζ εγ#ζ φλδ 
κερεκ#∃γβεν. 
Κι αζ µι βιροδαλµυνκ αλ〈 ϖετι αζ νπεκετ: 
Εσ αζ πογ〈νψοκατ αζ µι λ〈βαινκ αλ〈. 
Κι ελ ϖ〈λαζτοττα µι νκνκ αζ µι 
ρκσ∃γνκετ : 
Ιαχοβνακ διχσσ∃γτ κιτ σζερετεττ. 
Φελ µενε αζ Ιστεν ναγψ ρµµελ: 
Αζ ςρ φελ µενε τροµβιτα σζ⌠ϖαλ. 
Ενεκελλψετεκ αζ Ιστεννεκ νεκελλψετεκ: 
Ενεκελλψετεκ αζ µι Κιρ〈λψυνκνακ 
νεκελλψετεκ. 
Μερτ αζ Ιστεν µινδ εζ σζλεσ φλδνεκ 
Κιρ〈λψα: 
Ενεκελλψετεκ  νκι βλχσεν. 
ςραλκοδικ αζ Ιστεν µινδεν πογ〈νψοκον: 
Αζ Ιστεν λ αζ  σζεντσ&γνεκ σζκιβεν. 
Αζ νπκενεκ φεϕεδελµι γψλεκεζτενεκ αζ 
Αβραηαµ Ιστεννεκ νπηεζ : 
Μερτ Ιστεν− εζ φλδνεκ µεγ ⌠λταλµαζ〈σα; κι 
ιγεν φελ µαγασζταλτατοττ. 
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Α 20. ϖερσβεν ϕογοσαν ηελψεσβτ α ηβερ σζϖεγ αλαπϕ〈ν, α ϖιζσολψι σζϖεγνεκ 〈ρνψαλατνψι 
µ⌠δοστ〈σα µγ α ςυλγατα σζεριντ ισ ινδοκολτνακ τ∀νηετ: αδϖερσυσ φιλιυµ µατρισ τυαε πονεβασ 
σχανδαλυµ. 

ςιζσολψι Βιβλια √ρεγ γραυδ〈λ 

1 Αζ Ι#τενεκνεχ Ι#τενε αζ Ιεηουα ⇓⌠λ: 
σ ηιϕα αζ φλδετ ναπ κελεττλ φογυα  
µινδ ναπ νψυγατιγ. 
2 Αζ τκλλετεσ ⇓πσγ Σιονβ⌠λ 
ιελενιχ µεγ αζ Ιστεν. 
3 Ελ ι & µι Ιστεννχ , 
σ νεµ ηαλγατ: 
µεγ εµ⇓τ τ⌠ζ ϖαγψον  ελττε , 
σ  κρνψλε ερσσ φοργ⌠ ⇓λ. 
4 Σ3ολιτοττα αζ ∃γεκετ ονναν φελλψλ ,  
σ αζ φλδετ αζ  νπνεχ µεγ ιτλσρε, 
(ε⇓τ µονδυ〈ν.) 
5 Γψψχζτεχ ν ελµβεν αζ ν ⇓εντειµετ: 

Αζ Ι#τενεκνεκ Ι#τενε, αζ Ιεηοϖα #ζ⌠λ,  
σ ηιϕα αζ φλδετ ναπ κελεττλ φογϖ〈ν  
µινδ ναπ νψυγαττιγ: 
Αζ τκλλετεσ #ζπ#∃γ Σιονβ⌠λ  
ϑελενκ µεγη αζ Ι#τεν. 
Ελ ι αζ µι Ιστεννκ σ νεµ ϖεσζτγελ : 
Μεγ εµσζτ τζ ϖαγψον  ελττε , σ  κρνψλε 
ερσ φοργ⌠ σζλ. 
Σζ⌠λιτοττα αζ εγεκετ οναν φελλψο : 
Εσ αζ φλδετ αζ  νπνεκ µεγ ιτιλσ∃ρε , εζτ 
µονδϖ〈ν : 
Γψϕτστεκ ν ελµβεν αοκατ αζ κικετ 
κεδϖεµβεν ϖεττεµ ϖ⌠λτ: 



κιχ ν ϖελεµ ⇓υετσγετ τεττενεχ ϖαλα  
αζ 〈λδοζατοχ 〈λταλ. 
6 Εσ αζ ∃γεχ κι ιελεντιχ αζ  ιγασσ〈γ〈τ: 
µερτ αζ Ιστεν βιρ⌠. 
 7 Ηαλγασδ µεγ ν νπεµ, σ ⇓⌠λχ, 
τε Ισραελ σ βιζ⌠%σ〈γοτ τ⇓εχ τε νκεδ. 
Ιστενδ , τε Ιστενεδ ϖαγψοχ. 
8 Νεµ αζ 〈λδοζατοκρτ ηαραγ⇓οµ τε ρε〈δ , 
µερτ αζ τε εγ⇓λεν γ 〈λδοζατιδ  
⇓ντελεν ν ελττεµ ϖαδναχ. 
9 Νεµ κεδυελλεµ αζ τε η〈ζαδβ⌠λ αζ τυλκοτ: 
σ αζ τε ακλαιδβ⌠λ αζ βακοκατ. 
10 Μερτ ενιϕµ αζ ερδνεχ µινδεν ϖαδα , 
σ αζ ηεγψεκεν ϖαλ⌠ σοχ εζερ βαρµοχ. 
11 Εν εσµρεµ α ηεγψεκνεχ  
µινδεν ρπσ 〈λλατιτ: 
σ αζ µεζνεχ ϖαδαιυαλ ν βιροχ. 
12 Ηα µεγ ηεζνµ  
νεµ µονδαν〈µ µεγ τε νκεδ, 
µερτ ενµ εζ ϖιλ〈γναχ κερεκσγε  
σ ανναχ µινδεν γαζδαγσ〈γα. 
13 Αυαγ ⇓εµ ν αζ βικακναχ ησοκατ , 
ϖαγψ αζ βακοκναχ ϖρεκετ ι⇓οµ? 
14 Αλδοζζ〈λ αζ Ιστεννεχ διχζρεττελ , 
σ αδδ µεγ αζ µαγασσ〈γβα λακοζ⌠ Ιστεννεχ 
αζ τε φογαδ〈σιδατ. 
15 Εσ ηιϕ ενγεµετ σεγιτσγλ  
& τε νψοµορυσ〈γοδναχ ιδειν , 
µεγ ⇓αβαδιτλαχ τγεδ σ διχζιτε⇓ ενγεµετ. 
16  Αζ ηιτετλεννεχ πεδιγ ε⇓τ µονδγψα αζ Ιστεν; 
Μιρτ ηιδετεδ τε αζ ν ρενδελσιµετ , 
σ µιρτ ϖε⇓εδ  
αζ ν ⇓υετσγεµετ αζ τε ⇓〈δρα? 
17 Τε πεδιγ γψλλτεδ αζ φενιτεκετ, 
σ η〈ταδ µεγ ϖετεττεδ αζ ν βε⇓διµετ. 
18 Μιηεντ λοπ⌠τ λ〈τανδα⇓  
αζονναλ µελλιε αδοδ µαγαδοτ , 
σ & τε τ〈ρσολκοδ〈σοδ  
αζ παραζν〈χκαλ ϖαγψον. 
19 Αζ τε ⇓〈δατ µεγ νιτοδ & γονο⇓ρα: 
σ & τε νψελυεδ 〈λνοκσ〈γοτ ⇓⌠λ. 
20 Αζ τε φελε βαρ〈τοδ ελλενισ ⇓⌠λ⇓: 
αζ τε ανψ〈δναχ φι〈τισ ⇓ιδαλµαζοδ. 
21 Μικορ τε εζεκετ χζελεκεδεδ ϖαλα, 
µιϖελ ηογψ ν ηαλγατοχ ϖαλα, 
αζτ γονδολταδ ηογψ ν  

Κικ ν ϖελεµ σζϖετσ∃γετ τεττενεκ ϖαλα αζ 
〈λδοζατοκ 〈λταλ. 
Εσ ατζ εγεκ κι ϕελεντικ αζ  ιγασσ〈γ〈τ : 
Μερτ αζ Ιστεν ιγαζ ιτιλ βιρ⌠. 
Ηαλγασδ µεγ ν νπεµ τενκεδ σζ⌠λλοκ 
Ισζραελ, σ βιζονσ〈γοτ τσζεκ τενκεδ 
Ηογψ ν Ιστεν τε Ιστενεδ ϖαγψοκ. 
Νεµ αζ 〈λδοζατκρτ ηαραγσζοµ τε ρε〈δ : 
Μερτ αζ τε γ 〈λδοζατιδ σζντελεν ν ελττεµ 
ϖαδνακ. 
Νεµ κεδϖελλεµ αζ τε η〈ζαδβ⌠λ αζ τυλκοκατ; 
Εσ αζ τε ακλοδβ⌠λα αζ βακοκατ. 
Μερτ ενψιµ αζ ερδνεκ µινδεν ϖαδα : 
Εσ αζ ηελψεγκεν ϖαλ⌠ σοκ εζερ βαρµοκ. 
Εν ισµερεµ ϕαζ ηεγψεκνεκ µινδεν ρεπεσ 
〈λλατιτ: 
Εσ αζ µεζνεκ ϖαδαιϖαλ ν βιρ⌠κ. 
Ηα µεγη ηεζνεµ νεµ µονδαν〈µ µεγη 
τενκεδ: 
Μερτ ενψιµ εζ ϖιλ〈γνακ κερεκσγε σ αννακ 
µινδεν καζδαγσ〈γα. 
Αϖαγψ εσζεµ− ν αζ βικ〈κνακ ηυσοκατ : 
ςαγψ αζ βακοκνακ ϖρκετ ισζοµ−. 
Αλδοζζ〈λ αζ Ιστεννεκ διχσιρεττλ : 
Εσ αδδ µεγ αζ µαγασσ〈γοσ Ιστεννεκ αζ τε 
φογαδ〈σιδατ. 
Εσ ηιϕ ενγεµετ σεγιτσ∃γλ & τε νψοµορυσ〈γοδνακ 
ιδεϕν : 
Μεγ σζαβαδιτλακ, σ διχσιτεσζ ενγεµετ. 
Αζ ηιτετλεννεκ πενιγ αζτ µονδγψ αζ Ιστεν: 
Μιερτ ηιρδετεδ τε αζ ν ρενδελσιµετ , σ µιρτ 
ϖεσζεδ αζ ν σζϖετσ∃γεµετ αζ τε σζ〈δβαν. 
Τε πενιγ γψλλτεδ αζ φενψιτκετ: 
Εσ η〈ταδ µεγ ϖετεττεδ αζ ν βεσζεδεµετ. 
Μιηελτ λπ⌠τ λ〈τανδασζ αζονναλ µελλϕε αδοδ 
µαγαδατ : 
Εσ αζ τε τ〈ρσ〈σ〈γοδ αζ παρ〈ζνακκαλ ϖαγψον. 
Αζ τε σζ〈δατ µεγ νψιτοδ αζ γονσζρα : 
Εσ αζ τε νψλεϖεδ 〈λνοδ〈σγοτ σζ⌠λ. 
Λε λσζ σ αζ τε φελεβαρ〈τοδ ελλεν σζ⌠λσζ : 
Εσ αζ τε Ανψ〈αδνακ φι〈τ−ισ γψλ〈ζατταλ ιλλετεδ. 
Μιορ τε εζεκετ χσελεκεδεδ ϖαλα , µιϖελ ηογψ ν 
ηαλγατοκ ϖαλα, αζτ γονδολταδ ηογψ ν τε ηοζζαδ 
ηασονλατοσ ϖαγοψκ : 
∆ε ν µεγ φεδλεκ τγεδ, σ ρενδελ σζεµεδ 
ελειβεν ρακοµ αζ τε γονοσσ〈γιδατ. 



τε ηοζζ〈δ ηασονλατοσ ϖαγψοχ ? 
δε ν µεγ φεδλεχ τγεδ  
σ ρενδδελ ⇓εµεδ ελειβε ρακοµ  
(αζ τε γονοσσ〈γιδατ.) 
22 ςεγψτεχ ε⇓ετεκβε ιµµ〈ρ ε⇓τ  
κιχ αζ Ιστεντ ελ φελεψτιτεχ, 
ηογψ ελ νε ραγαδγψαλαχ ,  
σ νε λγψεν κι µεγ µεντσεν τγεδ. 
23 Α κι διχζρεττελ 〈λδοζιχ, 
αζ διχζιτ ενγεµετ: 
αζ κι αζ  ϖταιτ ι⌠λ ϖεζ∃ρλι, 
µεγ µυτατοµ ανναχ αζ Ιστεννεχ ⇓αβαδιτ〈σ〈τ. 

ςεγψτεκ εσζτεκβεν ιµµ〈ρ εζτ τι κικ Ιστεντ ελ 
φελϕτιτεκ : 
ηογψ ελ νε ραγαδγψαλακ , σ νε λγψεν κι µεγ 
µεντσεν τιτεκετ. 
Αζ κι διχσιρεττελ 〈λδοζικ αζ διχσιτ ενγεµετ : 
Αζ  υταιτ ϕ⌠λ ϖεζρλι, µεγ µυτατοµ αννακ 
σζαβαδιτ〈σ〈τ. 
∆ιχσσ∃γ, &χ. 
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Εννλ α ζσολτ〈ρν〈λ ισ λ〈τηατϕυκ αζ ιγεν ϕελλεγζετεσ  ∨ρ Ιστεν β!ϖτστ, αµελψ α ργι µαγψαρ 
νψελϖβεν ισ γψακορι, σ ϕ⌠λ ρζκελτετι α ηβερ µονδατβαν ισ ρεϕλ! ϖοχατιϖυσι φυνκχι⌠τ.5  

Α σζ⌠ρενδι ϖ〈λτοζτατ〈σ µελλεττ ϖαν µγ κτ µεγϖ〈λτοζτατοττ ιγεαλακ α ζσολτ〈ρ σζϖεγβεν: 
χζελεκε⇓νχ ∼ τσελεκεδνκ; ελ ταποδγψα ∼ ελ ταποδταδ  (12β). Α ςιζσολψι Βιβλια 〈λταλ τββσζρ 
µεγταρτοττ λατιν σζ⌠τ ιττ ισ µαγψαρρραλ ηελψεττεστι αζ √ρεγ γραδυ〈λ: Σανχτυαριοµιαβαν ∼ 

!ζεντ!∀γνεκ ηαϕλκ〈βαν (6). 

ϑ⌠λλεηετ ε ζσολτ〈ρ σζϖεγνεκ νεµ α κεζδ!ϖερσβεν ϖαν εγψεδλ φελϕεγψζσρε ρδεµεσ 
ϖ〈λτοζτατ〈σ, α κτ ζσολτ〈ρσζϖεγ ελτρσε αζονβαν ιττ ισ α κεζδ!ϖερσ β!ϖιτµνψειβεν ϖισζονψλαγ 
ναγψοββ µρτκ∀. Α τββι ϖερσβεν ολϖασηατ⌠ ελτρσεκ εννλ ϕ⌠ϖαλ χσεκλψεββεκ. 

ςιζσολψι Βιβλια √ρεγ γραυδ〈λ 

(1) Ι#τεν ελ ϖετεττλ ϖαλα µινκετ, 
ελ ⇓λε⇓τετλ ϖαλα µινκετ, 
µεγ ηαραγυδτ〈λ ϖαλα, 
τ∃ρψ µεγ µι ηοζζ〈νχ. 

� 
(4) Αδτ〈λ αζ τγεδετ φελοκνεχ ζ〈⇓λ⌠τ, 
µελλψελ λλψενεχ αζ ιγα##〈γρτ. 
2 Μεγ ρενδιτεττεδ ϖαλα αζ φλδετ, 
κ∃τ φελ ϖ〈λαζτοτταδ ϖαλα αζτ, 
εππιτσ µεγ ανναχ ροµλ〈σιτ, 
µερτ µεγ ινδλτ. 
3 Αζ τε νπεδνεχ νεηζ δολγοκατ µυταδτ〈λ 
ϖαλα: 
Ιταττ〈λ µινκετ ρττεγσνεχ βορ〈ζαλ. 
4 Αδτ〈λ αζ τγεδετ ρλκνεχ ζ〈⇓λ⌠τ, 

Οη ςρ Ι#τεν, κι ελϖετεττλ ϖαλα µινκετ, 
ελ #ζλε#ζτεττλ ϖαλα µινκετ, 
µερτ µεγηαραγυττ〈λ ϖαλα ρε〈νκ : 
Τρϕ µεγ κρνκ κεγψελµε#εν µι ηοζζ〈νκ. 

� 
Ζ〈#ζλ⌠τ αδτ〈λ αζ τγεδ φλοκνεκ : 
Μελλψελ λλψενεκ αζ ιγαζσ〈γρτ. 
Μεγ ρενδιτϖν αζ φλδετ κτ φελ ϖ〈λασζτοτταδ αζτ 
: 
Εππιτσδ µεγ αννακ ροµλ〈σιτ, µερτ µεγ ινδυλτ. 
Αζ τε νπεδνεκ νεηζ δολγοκατ µυταττ〈λ ϖαλα : 
Ιταττ〈λ µινκετ ρεττεγσνεκ βορ〈ϖαλ. 
Ζ〈σζλ⌠τ αδτ〈λ αζ τγεδ φλκνεκ : 
Μελλψελ λλψενεκ αζ ιγαζσ〈γρτ. 
Ηογψ µεγ σζαβαδυλλψανακ αζ τε σζερελµεσιδ: 

                                                           
5 ς. Γαλασψ: ΤΜψτ. ΙΙ/1: 850; Α. Μολν〈ρ: Νψτυδ⊃ρτ. 148. σζ. 14−5. 



µελλψελ λλψενεχ αζ ιγαζσσ〈γρτ. 
5 Ηογψ µεγ ⇓αβαδυλλψαναχ αζ τε ⇓ερελµεσιδ: 
ταρτσ µεγ αζ τε ιοβ κεζεδδελ , 
σ ηαλγασ µεγ ενγεµετ.  
6 Αζ Ιστεν ⇓⌠λοττ αζ  Σανχτυαριοµι〈βαν : 
ρυενδεζεχ : 
ελ ο⇓τοµ αζ Σιχηιµιτ〈κναχ ρκσγεκετ : 
Εσ αζ Συχχοτηναχ ϖλγψτ ελ µρεµ. 
7 Ενµ αζ Γαλααδ , 
σ ενµ αζ Μανασσε. 
Αζ Επηραιµ αζ ν φειεµνεχ ερειε. 
Ιυδαη αζ ν τρυν ρενδελµ. 
8 Μοαβ ν µοσδ⌠ µεδεντζµ. 
Αζ Εδιοµρα ϖετεµ αζ ν σαρυµατ , 
τε Παλεστινα ννκεµ ρλψ. 
9 ∆ε κιχζοδα ϖι⇓εν ενγεµετ  
αζ ερσ ϖ〈ροσοκβα : 
κιχζοδα ϖεζ∃ρλενε ενγεµετ Εδοµιγ? 
10 Αυαγψ νεµ τει Ιστεν , 
κι µινκετ µεγ ϖετεττλ ϖαλα: 
σ νεµ µγψ ϖαλα κι αζ µι σερεγινχκελ. 
11 Λγψ σεγισγλ νκνχ  
αζ µι νψοµορυσ〈γυνχ ϖτ〈ν , 
Μερτ ηιϕαβα ϖαλ⌠ αζ εµβερι σεγισγ. 
12 Τε βεννεδ βιζυ〈ν ερσσεν χζελεκε⇓νχ: 
σ  ελ ταποδγψα αζ µι ελλενσγινκετ. 

Ταρτσ µεγ αζ τε ϕ⌠β κεζεδδελ, σ ηαλγασ µεγ 
ενγεµετ. 
Αζ Ιστεν σζ⌠λλοτ αζ  σζεντσ∃γνεκ ηαϕλκ〈βαν , 
εζοκ〈ρτ ρϖενδεζεϕκ : 
Ελ οσζτοµ αζ Σιχηεµιτ〈κνακλ ρκσ∃γεκετ; σ αζ 
Συχχυτηνακ ϖλγψετ ελ µρεµ. 
Ενψιµ Γαλααδ, σ ενψιµ αζ Μανασσε . 
Αζ Επηραιµ αζ ν φεϕεµνεκ ερεϕε, Ιυδα αζ ν 
τρϖνψ ρενδελµ. 
Μο〈β ν µοσδ⌠ µεδεντζεµ . 
Αζ Εδοµρα ϖετεµ αζ ν σαρυµατ, τε Παλαεστινα 
ννκεµ ρλψ. 
∆ε κιτσοδα ϖισζεν ενγεµετ αζ ερσ ϖ〈ροσοκβα ? 
Κιτσοδα ϖεζρλενε ενγεµετ Εδοµιγ? 
Αϖαγψ νεµ τε ϖαγψ− Ιστεν κι µινκετ µεγ 
ϖετεττλ ϖαλα; 
Εσ νεµ µεγψ ϖαλα κι αζ µι σερεγινκκελ: 
Λγψ σγιτσ∃γγελ µι νκνκ αζ µι 
νψοµορυσ〈γυνκ υτ〈ν ; 
Μερτ ηι〈βαν ϖαλ⌠ αζ εµβερι σεγιτσ∃γ. 
Τε βεννεδ βιζϖ〈ν ερσσεν τσελεκεδνκ : 
Μερτ τε ελ ταποδταδ αζ µι ελλενσγνκετ. 
∆ιτσσ∃γ; &χ. 
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ςιζσολψι Βιβλια √ρεγ γραυδ〈λ 

1 Τεγεδετ κελλ ναγψ χζενδε##γγελ ϖ〈ρνυνχ, 
τιϕδ αζ διχζρετ Σιονβαν: 
σ τε νκεδ αδγψ〈χ αζ φογαδ〈#τ. 
2 Οττ µγψεν τε ηοζζ〈δ µινδεν τε#τ  
κι µεγ ηαλγατοδ αζ κνψργ#τ. 
3 Αζ ηαµισσ〈γναχ βε⇓διτ,  
µελλψεχ µι αραψτυνχ ερτ ϖττενεχ, 
σ αζ µι βνεινκετ τε τιζτιτοδ ελ. 
4 Β⌠δογ αζ & κιτ τε ϖ〈λαζτα⇓ 
σ ηοζζ〈δ φογαδ⇓, 
α κι λακοζιχ αζ τε τορν〈τζιδβαν: 
µεγ ελεγιτετνχ αζ τε ηζαδναχ ιαυ〈υαλ , 
αζ τε τεµπλοµοδναχ, ⇓εντ δολγαιυαλ.  
5 ττενετεσ δολγοκατ ⇓⌠λα⇓ µι νκνχ  

Τεγεδετ, ⌠η ςρ Ιστεν, ναγψ τσενδε##∃γγελ  
ς〈ρ αζ διτσερετ Σιϕονβαν; 
Εσ τενκεδ τελλψε#ιττετικ µεγ αζ φογαδ〈σ. 
Οττ µγψεν τε ηοζζ〈δ µινδεν εµβερ;  
Κι µεγ ηαλγατοδ αζ κνψργ#τ. 
Αζ ηαµισσ〈γνακ βεσζδιτ µελλψεκ µι ραϕτυν 
ερτ ϖττενεκ; 
Εσ αζ µι βνεινκετ τε τισζτιτοδ ελ. 
Β⌠λδογ αζ, & κιτ τε ϖ〈λασζτασζ, σ ηοζζαδ 
φογαδσζ , αζ κι λακοζικ αζ τε τορν〈τζιδβαν; 
Μεγ ελγιττετνκ αζ τε η〈ζαδνακ ϕ〈ϖαιϖαλ, αζ 
τε Τεµπλοµοδνακ σζεντ δολγαιϖαλ. 
Ρεττενετεσ δολγοκατ σζ⌠λλασζ µινκνκ , µι 
ιδϖσσ∃γνκνεκ Ιστενε, αζ τε ιγαζσσ〈γοδβαν 



µι ιδυσσγνκνεχ Ιστενε αζ τε ιγασσ〈γοδβαν : 
εζ φλδνεχ µινδεν ϖγεινεχ  
σ αζ µε⇓⇓ε ϖαλο τενγερνεχ ρεµνσγε. 
6 Κι αζ ηεγψεκετ µεγ ερσσιτεδ αζ τε ερδδελ, 
κι ηαταλαοµµαλ κρνψλ ϖτεττελ. 
7 Κι µεγ ε%ηιτεδ αζ τενγερεκνεχ ζγ〈σ〈τ , 
σ αζοκναχ ηαβιαιναχ ζγ〈σ〈τ: 
σ αζ πογ〈νψ νπεκνεχ η〈βορυσ〈γοκατ. 
8 Εσ φλνεχ αζ τε ιελειδτλ , 
ϖαλακιχ εζ φλδνεχ ϖτ⌠λσο ηαταριν λακοζναχ , 
σ ρυενδεζτετεδ αζοκατ αζ ρεγγελρτ σ 
εστυειρτ. 
9  Μεγ λ〈τογατταδ εζ φλδετ σ µεγ ντζτεδ αζτ 
, 
βζσγγελ µεγ γαζδαγιτοτταδ αζτ: 
Αζυ Ιστεννεχ φολλψο ϖιζυε τελλψεσ ϖιζεχκελ: 
γαβον〈τ ⇓ρζε⇓ νκιεχ , 
µερτ ϖγψ ρενδελτεδ αζ φλδετ. 
10 Ανναχ βαρ〈ζδαιτ µεγ ρ⇓εγιτεδ, 
µεγ νεδυεσιτεδ η〈ντψαιτ, 
αζ ζ〈πορ εσχκελ µεγ λ〈γψιτοδ αζτ, 
ανναχ τερµστ µεγ 〈λδοδ.  
11 Μεγ κεσιτεδ αζ ε⇓τενδτ αζ τε ι⌠ ϖ⌠λτοδδα〈λ 
, 
σ αζ τε συνιδ κυρσγγελ χζεπεγνεχ. 
12 Χζεπεγνεχ αζ πυζτ〈ναχ ακλαιρα, 
σ αζ ηαλµοχ ρµµελ ϖτετνεχ κρνψλ. 
13 Αζ µεζχ ιυηοχκαλ µεγ τελλψεσεδνεχ, 
σ αζ ϖ[ ]γψεχ γαβον〈υαλ µεγ γαζδαγλναχ, 
ρυενδεζνεχ, σ νεκετ µονδαναχ. 

: 
Αζ φλδνεκ µινδεν ϖγεινεκ, σ αζ µεσζσζε 
ϖαλ⌠ τενγερνεκ ρεµνψσ∃γε. 
Κι αζ ηεγψεκετ µεγ ερσσιτεδ αζ τε ερδδελ: 
ςγψµιντ κι ηαταλοµµαλ κρνψλ ϖτεττλ. 
Κι µεγ φενψιτεδ αζ τενγερνεκ βυσυλ〈σ〈τ, σ 
αζ ηαβοκνακ ζυγ〈σοκατ: 
Εσ αζ πογ〈νψ νπεκνεκ η〈βορυσ〈γοκατ. 
Εσ φλνεκ αζ  ϕελειτλ, ϖαλακικ εζ φλδνεκ 
υτ⌠λσ⌠ ηατ〈ριν λακοζνακ: 
Εσ ρϖενδεζτετεδ αζοκατ αζ ρεγγελρτ, σ 
εστϖρτ. 
Μεγ λ〈τογατταδ εζ φλδετ σ µεγ ντζτεδ 
αζτ, βσ∃γγελ µεγ καζδαγιτοτταδ αζτ: 
Αζ Ιστεννεκ φολψ⌠ ϖιζε τελλψεσ ϖιζεκκελ, 
γαβον〈τ σζερεζ  νκιεκ, µερτ υγψ ρενδελτεδ 
αζ φλδετ. 
Αννακ βαρ〈ζδ〈ιτ µεγ ρσζεγιτεδ, µεγ 
νεδϖεσιτεδ ηαντψαιτ αζ ζ〈πορ εσσκκελ: 
Μεγ λ〈γψιτοδ αζτ, αννακ τερµσ∃τ µεγ 〈λδοδ.
Μεγ κορον〈ζοδ αζ εσζτενδτ, αζ τε 
ϕ⌠ϖ⌠λτοδδαλ: 
Εσ αζ τε σϖνψιδ κϖρσγγελ τσεπεγνεκ. 
Τσεπεγνεκ αζ πυσζτ〈νακ ακλαιρα: 
Εσ αζ ηαλµοκ ρµµελ ϖτετνεκ κρνψλ. 
Αζ µεζκ ϕυηοκκαλ µεγ τελλψεσεδνεκ: 
Εσ αζ ϖλγψεκ γαον〈ϖαλ µεγ καζδαγυλνακ, 
ρϖενδεζνεκ, σ νεκετ µονδανακ. 
∆ιτσσ∃γ, &χ. 
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Αζ ελσ! ϖερσ κεσερλ β!ϖτµνψϖελ α κζιρατοσ γραδυ〈λοκβαν µ〈ρ ταλ〈λκοζτυνκ. 

ςιζσολψι Βιβλια √ρεγ γραυδ〈λ 

1 Αζ Ι#τεν κονψορλλψον ραψτυνχ  
σ 〈λδγψον µεγ µινκετ,  
ϖιλ〈γο#ιτ#α µεγ µι ηοζζ〈νχ αζ ο ορτζ〈ι〈τ. 
 
2 Ηογψ µεγ ε#µριχ εζ φολδον αζ τε ϖταδατ,  
σ µινδεν πογ〈νψ νπεχ κοζοττ  

Κονψορλλψον µι ραϕτυνκ αζ ςρ Ι#τεν,  
σ 〈λδγψον µεγ µινκετ: 
ςιλ〈γο#ιτ#α µεγ µι ραϕτυνκ αζ  ορτζ〈ϕ〈τ,  
#−κε#ερλλψον µινκετ. 
Ηογψ µεγ ι#µρηε##κ εζ φλδν αζ  υταιτ: 
Εσ µινδεν πογ〈νψ νπεκ κζτ  



αζ τε ⇓αβαδιτ〈#οδατ. 
3 Τιζτελνεχ τγεδ αζ νπεχ Ι#τεν: 
Τιζτελνχ τγεδ µινδεν νπεχ.  
4 √ρυενδεζνεχ σ ϖιγαδναχ αζ νπεχ : 
Μερτ ιτλεδ αζ νπεκετ ιγασσ〈γβαν: 
⊃σ αζ νπεκετ εζ φολδον ιγαζγατοδ. 
5 Τιζτελνεχ τγεδετ αζ νπεχ Ι#τεν, 
τιζτελνεχ τγεδ µινδεν νπεχ. 
6 Αζ φολδ µεγ αδτα αζ ο γψµλχζτ : 
Μεγ 〈λδ µινκετ αζ Ι#τεν, αζ µι Ι#τεννχ. 
7 Μεγ 〈λδ µινκετ αζ Ι#τεν: 
σ φλιχ οτετ αζ φολδνεχ µινδεν ηατ〈ρι.    

αζ ο #ζαβαδιτ〈σ〈τ. 
Τι#ζτελνεκ τγεδ, οη ςρ Ι#τεν, αζ νπεκ: 
Τι#ζτελνεκ τγεδ µινδεν νεµζετ#∃γεκ. 
Ερϖενδεζνεκ σ ϖιγαδοζνακ αζ νπεκ: 
Μερτ ιτλεδ α νπεκετ ιγα##〈γβαν, 
⊃σ αζ νεµζετ#∃γεκετ εζ φολδον ιγαζγατοδ. 
Τι#ζτελνεκ τγεδ µινδεν νπεκ: 
[ ] 
Μερτ αζ φολδ µεγ αδγψα αζ ο γψµλτστ. 
Μεγ 〈λδ µινκετ αζ Ι#τεν α µι Ι#τεννκ: 
Μεγ 〈λδ µινκετ αζ Ι#τεν,  
σ φλικ οτετ, εζ φολδνεκ µινδεν ηατ〈ρι. 

∆ιτσο#∃γ; &χ.
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Ε ζσολτ〈ρ 2�36. ϖερσβεν εγσζεν απρ⌠ κλνβσγεκετ ταλ〈λυνκ α κτ σζϖεγ κζττ. Αζ ελσ! 
ϖερσ ελτρσει ιττ βιζονψτηατ⌠αν α κζιρατοσ ηαγψοµ〈νψβ⌠λ ερεδνεκ, µερτ α Βαττηψ〈νψ/Ρ〈δαψ 
γραδυ〈λβαν ταλ〈ληατ⌠ ζσολτ〈ρσζϖεγ ελεϕε χσακνεµ σζ⌠ σζεριντ αζονοσ. Υτ〈να αζ √ρεγ γραδυ〈λ ιγεν 
χσεκλψ ϖ〈λτοζτατ〈σσαλ α ςιζσολψι Βιβλια σζϖεγτ κϖετι. 

ςιζσολψι Βιβλια √ρεγ γραυδ〈λ 

1 Ταρτσ µεγ ενγεµετ Ι#τεν,  
 
µερτ ελ ρτενεχ αζ ϖιζεχ  
µινδ αζ ν λελκεµιγ. 

2 Β∃ ε#τεµ µλ#γεσ #〈ρβα,  
ηολοττ φελ νεµ 〈ληατοχ,  
µλ#γεσ ϖιζεκρε ιυτοτταµ,  
σ αζ ϖιζνεχ ηαβια ελ φογοττ ενγεµετ. 
3 Ελ φ〈ραδταµ αζ κι〈λτ〈σβαν , 
µεγ ⇓〈ραδοττ αζ ν τορκοµ , 
ελ φογψ〈τκοζταχ αζ ν ⇓εµειµ ϖ〈ρυ〈ν αζ Ιστεντ. 
4 Μερτ τββεν ϖαδναχ  
αζ ν φειεµνεχ ηαψ⇓〈λ[]ν〈λ  
αζ κιχ ενγεµετ οκνκλ γψλλνεχ. 
Ερσσεχ αζ κιχ ενγεµετ ⇓ορονγατναχ, 
κιχ νκεµ ελλενσγιµ οκνλκλ: 
Αζ µιτ ν νεµ ραγαδοζταµ ελ, 
µεγ κελ φιζετνεµ. 
5 Ιστεν τε τυδοδ αζ ν βαλγαταγσ〈γοµατ : 
σ αζ ν βνειµ νιλϖυ〈ν ϖαδναχ τε ελττεδ. 
6 Νε ⇓γψενλλψενεχ µεγ ν ρττεµ 

Σζαβαδιτσ µεγ ςρ Ι#τεν ενγεµετ,  
#ζαβαδιτσ µεγ µερτ #οκ η〈βορυ#〈γοκ  
φογτανακ κρνψλ ενγεµετ: 
Μινδ αζ ν ηαλ〈λοµιγ. 
Ε#τεµ µλψ#γεσ #〈ρβαν,  
Ηολοττ φελ νε 〈λληατοκ: 
Μλψ#∃γεσ ϖιζεκρε ϕυτοτταµ  
σ αζοκνακ ηαβϕ⌠κ ελ φογοττ ενγεµετ. 
 Ελ φ〈ραδταµ αζ κι〈λτ〈σβαν µεγ ⇓〈ραδοττ αζ 
ν τορκοµ :  
Ελ φογψατκοζτακ αζ ν σζεµειµ ϖ〈ρϖ〈ν αζ 
Ιστεντ. 
Μερτ τββεν ϖαγψνακ αζ ν φεϕεµνεκ 
ηαϕσζ〈λιν〈λ , 
αζ κικ ενγεµετ γψλλνεκ οκ νλκλ: 
Ερσσεκ αζ κικ ενγεµετ σζορονγατνακ, κικ 
νκεµ ελλενσ∃γιµ οκ νλκλ. 
 Αζ µιτ ν ελ νεµ ραγαδοζταµ : 
Αζτ κελ ννκεµ µεγ φιζετνεµ. 
Ιστεν τε τυδοδ αζ ν βαλγαταγσ〈γοµατ : 
Εσ αζ ν βνειµ νψιλϖ〈ν ϖαγψνακ τε ελττεδ. 
Νε σζγψενλλψενεκ µεγ ν ρεττεµ , αζ κικ 



αζ κιχ τγεδετ ϖ〈ρναχ ΩΡαµ, 
σερεγεκνεχ ΩΡα : 
Νε ⇓γψενλλψενεχ µεγ ν µιατταµ  
& κιχ τγεδετ κερεσνεχ , 
Ιζραελνεχ Ιστενε.  
7 Μερτ τε ρττεδ τερηελτετεµ γψαλ〈ζατταλ , 
σ αζ γψαλ〈ζατ β∃ φεδεζτε αζ ν ορτζ〈µατ. 
8 Αζ ν ατψ〈µφιαι ελττ ιδεγενννλττεµ, 
σ αζ ν ανψ〈µναχ φιαι ελττ ιυευννψ. 
9 Μερτ αζ τε η〈ζαδηοζ ϖαλ⌠ βυζγ⌠ ⇓ερετετ 
µεγ εµζτ ενγεµετ: 
σ αζοκναχ γψαλ〈ζαττψοχ κιχ ργεδ γψαλ〈ζναχ , 
ν ρει〈µ εστενεχ.  
10 Μικορ σιρυ〈ν γψτρµ  
βψτλσσελ αζ ν λελκεµετ, 
αζισ γψαλ〈ζατοµρα ϖαγψον νκεµ. 
11 Μικορ αζ ν ρυη〈µ ηελψβε σ〈κβα λτζµ , 
 νκιεχ αχκορ πλδα βε⇓δ ϖαγψοχ. 
12 Αζ κιχ αζ καπυβαν λνεχ 
ν ρ⌠λαµ ⇓⌠λναχ : 
σ αζ λακοδαλοµβαν  
ν ρ⌠λαµ νεκελνεχ. 
13 Εν ανναχ οκαρτ  
τε νκεδ ιγψ κνψργχ ΩΡαµ , 
Αζ τε ι⌠ ϖ⌠λτοδναχ ( µεγ ιελεντσνεχ )  
ιδειε ϖαγψον, 
Ιστεν αζ τε ιργαλµασσ〈γοδναχ σοκσ〈γ〈βαν 
ηαλγασ µεγ ενγεµετ , 
αζ τε ⇓αβαδιτ〈σοδ  
( φελλ ϖαλ⌠ ιγρετνεχ ) ιγασσ〈γ〈βαν. 
14 Σ3αβαδιτσ µεγ ενγεµετ αζ σ〈ρβ⌠λ, 
ηογψ ελ νε βρλλψαχ , 
ηανεµ ινκ〈β ⇓αβαδλλψαχ µεγ 
αζ ν ελλενσγιµτλ , 
σ αζ ϖιζεκνεχ ρυνιτλ.  
15 Ηογψ ελ νε βριτσον ενγεµετ αζ ϖιζεκνεχ 
ηαβια , 
σ ελ νε νψελλψεν ενγεµετ 
αζ ρυνψ, 
σ αζ ϖρεµνεχ ⇓〈ια 
νε δυγαττασσχ β∃ ν ρει〈µ. 
16 Ηλαγασ µεγ ενγεµετ Ωραµ : 
µερτ ι⌠ αζ τε κεγψελµεσσγεδ : 
Αζ τε ιργαλµασσ〈γιδναχ σοκσ〈γα ⇓εριντ 
τεκιντσ ν ρει〈µ. 
17 Εσ νε ρψτσ ελ αζ τε ορτζ〈δατ 

τγεδετ ϖ〈ρνακ, ςραµ, σερεγεκνεκ ςρα: 
Νε σζγψενλλψενεκ µεγ ν µιατταµ, αζ κικ 
τγεδετ κερεσνεκ Ισραελνεκ Ιστενε. 
Μερτ τε ρεττεδ τερηελτετεµ γψαλ〈ζατταλ : 
Εσ αζ γψαλ〈ζατ β φεδεζτε αζ ν ορτζ〈µατ. 
Αζ ν ατψ〈µφιαι ελττ ιδεγενν λττεµ :  
Εσ αζ ν Ατψ〈µνακ φιαι ελττ ϕϖεϖννψ. 
Μερτ αζ τε η〈ζαδηοζ ϖαλ⌠ βυζγ⌠ σζερετετ 
µεγ εµσζτ ενγεµετ : 
Εσ αζοκνακ γψαλ〈ζαττψοκ κικ τγεδ 
γψαλ〈ζνακ, ν ρε〈µ εστενεκ. 
Μικορ σιρϖ〈ν γψτρµ βϕτλσσελ αζ ν 
λελκεµετ: 
Αζ−ισ γψαλ〈ζατοµρα ϖαγψον ννκεµ. 
Μικορ αζ ν ρυη〈µ ηελψεττ σ〈γκβαν ολτζµ:
Ε νκιεκ ακκορ πλδα βεσζδ ϖαγψοκ. 
Αζ κικ & καπυβαν λνεκ, ν ρολαµ σζ⌠λνακ: 
Εσ αζτ λακοδαλοµβαν ν ρολαµ νεκελνεκ. 
Εν αννακοκ〈ρτ τενκεδ ιγψ κνψργκ, 
ςραµ: 
Αζ τε ϕ⌠ ϖ⌠λτοδνακ µεγ ϕελεντσνεκ ιδεϕε ελ 
ϕττ. 
Ιστεν αζ τε ιργαλµασσ〈γοδνακ σοκσ〈γ〈βαν 
ηαλγασ µεγ ενγεµετ : 
Αζ τε σζαβαδιτ〈σοδ φελλ ϖαλ⌠ ιγρετνεκ 
ιγασσ〈γ〈βαν. 
Σζβαδιτσ µεγ ενγεµετ αζ σ〈ρβ⌠λ , ηογψ ελ νε 
βορυλλψακ: 
Ηανεµ ινκ〈β σζαβαδυλλψακ µεγ αζ ν 
ελλενσ∃γιµτλ, σ αζ ϖιζεκνεκ ρϖνψτλ. 
Ηογψ ελ νε βοριτσον ενγεµετ αζ ϖιζεκνεκ 
ηαβϕα; 
σ ελ νε νελλψεν ενγεµετ αζ ρϖνψ : 
Εσ αζ ϖερεµνεκ σζ〈ϕα νε δυγαττασσκ β ν 
ρε〈µ. 
Εσ νε ρεϕτσδ ελ αζ τε ορτζ〈δατ αζ τε σζ⌠λγ〈δτλ:
Μερτ ναγψ σζορονγαττατ〈σοµ ϖαγψον 
ννκεµ ; σιεσ ηαλγασ µεγ ενγεµετ. 
Λγψ µελλεττε αζ ν λελκεµνεκ , σ σζβαδιτσδ 
µεγ τετ : 
Αζ ν ελλενσ∃γιµρτ σζαβαδιτσ µεγ ενγεµετ. 
Τε τυδοδ αζ ν γψαλ〈ζατοµατ , αζ ν σζγψεν 
ϖαλλ〈σοµατ, σ σζιδαλµιµατ: 
Τε ελττεδ ϖαγψνακ µινδεν ελλενσ∃γιµ. 
Αζ γψαλ〈ζατ αζ ν σζιϖεµετ µεγ αλ〈ζτα , 
αννψιρα ηογψ µεγ νψοµοροδταµ : 



αζ τε ⇓⌠λγ〈δτ⌠λ , 
µερτ ναγψ ⇓ορονγατ〈σοµ ϖαγψον νκεµ: 
Σιεσ ηαλγασ µεγ ενγεµετ. 
18 Λγψ µελλεττε αζ ν λλκεµνεχ 
σ ⇓αβαδιτσ µεγ αζτ, 
αζ ν ελλενσγιµρτ 
⇓αβαδιτσ µεγ ενγεµετ. 
19 Τε τυδοδ αζ ν γψαλ〈ζατοµατ, 
αζ ν ⇓γψεν ϖαλλ〈σοµατ, 
σ ⇓ιδαλµ〈µατ: 
τε ελττεδ ϖαδναχ  
µινδεν ν ελλενσγιµ. 
20 Αζ γψαλ〈ζατ αζ ν ⇓ιυεµετ µεγ αλ〈ζτα , 
αννιρα ηογψ µεγ νψοµοροδταµ : 
σ ϖ〈ροµ ϖαλα ηα ϖαλακι ν ϖελεµ εγ�γψτ 
β〈νκοδνχ, δε σενκι νεµ ϖαλα , 
σ ηα ϖαλακι µεγ ϖιγαζταλνα , 
δε νεµ ταλ〈λχ σενκιτ. 
21 Στ ινκ〈β αζ ελεδελ ηελψβε 
νκεµ µργετ αδναχ ϖαλα, 
σ νκεµ ιννοµ αδναχ ϖαλα εττζετετ. 
22 Λγψεν αζ  αζταλοχ  ελττχ τρ γψαλ〈ντ , 
σ αζ  ι⌠ ⇓ερεντσιεχ η〈λ⌠ γψαλ〈ντ. 
23 Σεττλλψενεχ µεγ αζ  ⇓εµεχ 
ηογψ νε λ〈σσαναχ : 
σ αζ  δερεκκατ τεγψε ερτελενν. 
24 Οντσ κι αζ τε ηαραγοδατ  ρεαιοχ: 
σ αζ τε ηαραγοδναχ βσλ〈σα ϖεγψε κετ 
κρνψλ. 
25 Λγψεν αζ  παλοτ〈ιοχ πυζτα: 
σ αζ  ηαψλοκοκβαν νε λγψεν λακοσ.    
26 Μερτ αζ κιτ τε µεγ ϖερτλ, 
αζτ η〈βοργατταχ , 
σ αζ τε τλεδ µεγ σεβεσιτεττεκνεχ 
νψαυαλ〈ιοκρ⌠λ βε⇓λλνεχ. 
27 Αζ  ηαµισσ〈γοκατ σοκασιτσ µεγ, 
σ αζ τε ιγασσ〈∀γοδρα νε ιυσσαναχ. 
28 Τρλτεσσενεχ κι αζ λκνεχ κνψυεκβλ , 
σ αζ ιγαζαχ κζζ νε ιραττασσαναχ. 
29 Εν ⇓εγνψ ⇓κλκδ σ νψοµορυλτ ϖαγψοχ ,
∆ε αζ τε ⇓αβαδιτ∀σοδ ενγεµετ φελ µαγαζταλ. 
30 ∆ιχζρεµ αζ ΩΡναχ νευτ νεκεχκελ , 
σ τετ διχζρετεχκελ φελ µαγζταλοµ. 
31 Εσ κεδυεσβ λ⇓εν εζ αζ ΩΡ ελττ  
αζ κρνλ σ τυλοκν〈λ 
µελψνεχ ⇓αρυαι 〈σ κρµει ϖαδναχ. 

Εσ ϖ〈ροµ ϖαλα , ηα ϖαλακι εγγψτ ν ϖελεµ 
β〈νκοδνκ, δε σενκι νεµ ϖαλα; σ ηα ϖαλακι 
µεγ ϖιγαζταλνα, δε νεµ ταλ〈λκ σενκιτ. 
Στ ινκ〈β αζ ελεδελ ηελψβεν µργετ αδνακ 
ϖαλα: 
Εσ νκεµ ιννοµ αδνακ ϖαλα ετζτετετ. 
Λγψεν αζ  ασζταλοκ  ελττκ τρ γψαν〈ντ: 
Εσ αζ  ϕ⌠ σζερεντσϕεκ η〈λ⌠ γψνα〈ντ. 
Σεττλλψενεκ µεγ αζ  σζεµεικ , ηογψ νε 
λ〈σσανακ : 
Εσ αζ  δερεκοκατ τγψεδ ερτλενν. 
Εοντσδ κι αζ τε ηαραγοδατ  ρε〈ϕοκ : 
Εσ αζ τε ηαραγοδνακ βυσυλ〈σα ϖεγψ κρνψλ 
κετ. 
Λγψεν αζ ο παλοτ〈ϕοκ πυσζτα: 
Εσ αζ  ηαϕλκοκβαννε λγψεν λακοσ. 
Μερτ αζ κιτ τε µεγ ϖερτλ, αζτ η〈βοργαττ〈κ : 
Εσ αζ τε τλεδ µεγ σεβεσιτετετνεκ 
νψαϖαλψ〈ϕ〈ρ⌠λ βεσζλλεττεκ. 
Αζ  ηϕαµισσ〈γοκατ σοκασιτσδ µεγ: 
Εσ αζ τε ιγαζσσ〈γοδρα νε ϕυσσανακ. 
Τρλτεσσενεκ κι αζ λκνεκ κνψϖκβλ: 
Εσ αζ ιγαζακ κζζ νε ιρ〈ττασσανακ. 
Εν σζεγνψ σζκλκδ σ νψοµορυλτ 
ϖαγψοκ: 
∆ε αζ τε σζαβαδιτ〈σοδ ενγεµετ φελ 
µαγασζταλ. 
∆ιτσρεµ αζ ςρνακ νεϖτ νεκεκκελ; Εσ τετ 
διτσρετεκκελ φελ µαγασζταλοµ. 
Εσ κεδϖεσ βσζεν εζ αζυ ςρ ελτ , αζ κρνλ 
σ αζ τυδοκν〈λ ; 
Μελψνεκ σζαρϖαι σ κρµει ϖαγψνακ. 
Λ〈ττψ〈κ εζτ αζ νψοµορυλτακ, σ ρϖενδεζνεκ;
Κερεσσ∃τεκ αζ ςρατ, σ λ αζ τι λελκετεκ. 
Μερτ µεγ ηαλγαττψα & σζεγνψεκετ αζ ςρ : 
Εσ αζ  φογλψαιτ ελ νεµ ηαγψγψα. 
∆ιτσρϕκ τετ αζ εγεκ , αζ φλδ, σ αζ 
τενγερεκ; 
Εσ ϖαλαµι αζοκβαν ϖαγψον. 
Μερτ αζ Ιστεν µεγ ταρτψα αζ Σιοντ ; µεγ 
ππιτι αζ Ιυδ〈νακ ϖ〈ροσιτ ; 
Εσ οττ λακοζνακ, σ ρκσ∃γλ βιρϕ〈κ αζτ. 
Εσ αζ  σζ⌠λγαικνακ µαραδκι ρκσγλ 
βιρϕ〈κ αζτ: 
Εσ αζ κικ σζερετικ αζ  νεϖτ, λακνακ αββαν. 

∆ιτσσ∃γ, &χ. 



32 Λ〈ττψ〈χ εζτ αζ νψοµορλταχ, 
σ ρυενδεζνεχ & κιχ ϕερεσυχ αζ ΩΡατ, 
σ λ αζ τι ⇓ιυετεχ. 
33 Μερτ µεγ ηαλγαττψα αζ ⇓εγνψεκετ αζ ΩΡ : 
σ αζ  φογλψιτ νεµ ηαδγψ ελ. 
34 ∆ιχζριχ τετ αζ ΕΕγεχ σ αζ φλδ, 
αζ τενγερεχ 
σ ϖαλαµι αζοκβαν ϖαγψον. 
35 Μερτ αζ Ιστεν µεγ ταρττψα αζ Σιοντ, 
µεγ εππιτι αζ Ιυδ〈ναχ ϖ〈ροσιτ, 
σ οττ λακοζναχ , 
σ οροκσγλ βιρι〈χ αζτ. 
36 Εσ αζ  ⇓ολγ〈ιοκναχ µαραδκι 
ρκσγλ βιρι〈χ αζτ , 
σ αζ κιχ ⇓ερετιχ αζ  νευτ 
λακναχ αββαν. 

 

Α σζϖεγ φολψτατ〈σα µ〈ρ γψκερεσεν ελτρ!. Μυτασσα εζτ εγψ ϖερσ6: 

Βαττηψ〈νψ γραδυ〈λ √ρεγ γραδυ〈λ 

Μυνκαλκοδαµ εσ βε ρεκεδεκ  
 νεκικ πραεδικαλυαν : 
Ελφογατκοζανακ αζ εν #ζεµειµ  
Μιγλεν τε βεννεδ βιζοµ Υρ Ι#τεν 

Ελ φ〈ραδταµ αζ κι〈λτ〈σβαν  
µεγ #ζ〈ραδοττ αζ ν τορκοµ: 
Ελ φογψατκοζτακ αζ ν #ζεµειµ  
ϖ〈ρϖ〈ν αζ Ι#τεντ. 
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Κτ ηελψεν ϖαν µγ αζ ιδζεττ ελσ! ϖερσεν τλ ϖ〈λτοζτατ〈σ α ζσολτ〈ρ σζϖεγβεν. Α γνψολ〈σρα 
µ〈σ ηανγυτ〈νζ⌠ κιφεϕεζστ ϖ〈λασζτοττ αζ √ρεγ γραδυ〈λ: η∀η∀ η∀η∀ ∼ ηα ηα ηα; ϖαλαµιντ εγψ 
σζ⌠ρενδι χσερϖελ καπχσολϖα α µεγσζ⌠λτ〈σηοζ βιρτοκοσ ραγοτ χσατολ: Ι!τεν !ιεσ ν ηοζζ〈µ ∼ !ιεσ ν 
ηοζζ〈µ Ι!τενεµ (5). Εηηεζ κπεστ α κεζδ!ϖερσ σζ⌠ρενδι µ⌠δοστ〈σα � α φελσζ⌠λτ⌠ µ⌠δ 
ιγεαλακνακ α µονδατ λρε ηελψεζσε µινδκτ φλϖερσβεν � ισµτ α λεγναγψοββ µρτκ∀ αζ ε 
ζσολτ〈ρβαν ταλ〈ληατ⌠ ϖ〈λτοζτατ〈σοκ κζττ.  

ςιζσολψι Βιβλια √ρεγ γραυδ〈λ 

1 Ι#τεν αζ ν ⇓αβαδιττ〈#οµρα (ιουελ) 
Ωραµ αζ ν #εγιτγεµρε #ιεσ. 
2 Σ3γψενλλψενεχ σ πιρλλψαναχ µεγ 
& κιχ κερεσιχ αζ ν λετεµετ, 

Ιοϕ ελ, ν Ι#τενεµ, αζ ν #ζαβαδιττ〈#οµρα  
Σιεσ, ςραµ, αζ ν #εγιτ#∃γεµρε. 
Σζγψενλλψενεκ µεγ, σ πιρυλλψανακ µεγ; 
αζ κικ κερεσικ αζ ν λετεµετ: 

                                                           
6 Νψτ〈ρ. ΞΙς. 268. σζεριντ; α γραδυ〈λ κελτεζσρε ϖ.Χζεγλδψ: ΜΝψ. 1693: 24−9; Υ!: ΜΚσζ. 1961: 247−

63.  



η〈τρα τ∃ρλλψενεχ σ γψαλ〈ζτασσαναχ µεγ , 
κιχ γψνψρκδνεχ αζ ν νψοµορυσ〈γοµβαν. 
3 Η〈τρα τ∃ρλλψενεχ µεγ ⇓γψενλυν ναγψ 
ηαµαρσ〈γγα, 
κιχ αζτ µονδγψ〈χ ν φελλεµ, η∃η∃ η∃η∃[.] 
4 √ρλλψενεχ σ ρυενδεζζενεχ τε βεννεδ 
µινδενεχ κιχ κερεσνεχ τγεδετ : 
σ εζτ µονδγψ〈χ: 
Μαγαζταλτασσχ φελ µινδενκορ αζ Ιστεν, 
κιχ ⇓ερετιχ αζ τε ⇓αβαδιτ〈σοδατ. 
5 Εν πεδιγ ∃εγνψ νψοµορλτ ϖαγψοχ: 
Εστεν σιεσ ν ηοζζ〈µ, 
ν σεγεδελµεµ σ ⇓αβαδιτ⌠µ ϖαγψ τε: 
ΩΡαµ νε κσεδελµεζζελ. 

Η〈τρα τρλλψενεκ σ µεγ γψαλ〈ζτασσανακ , 
κικ γψνψρκδνεκ αζ ν 
νψοµορυσ〈γοµβαν. 
Η〈τρα τρλλψενεκ, µεγ σζγψενλϖν ναγψ 
ηαµαρσ〈γγαλ : 
Κικ αζτ µονδγψ〈κ ν φελλεµ; ηα ηα ηα. 
Ερλλψενεκ σ ρϖενδεζζενεκ τε βεννεδ 
µινδενεκ κικ κερεσνεκ τγεδετ, σ εζτ 
µονδγψ〈κ; 
Μαγασζταλτασσ∃κ φελ µινδενκορ αζ Ιστεν, κικ 
σζερετικ αζ τε σζαβαδιτ〈σοδατ. 
Εν πενιγ σζεγνψ νψοµορυλτ ϖαγψοκ, σιεσ ν 
ηοζζ〈µ ν Ιστενεµ;  
Εν σεγεδελµεµ σ σζαβαδιτοµ ϖαγψ τε, 
ςραµ, νε κσεδελµεζζλ. 

∆ιτσσ∃γ; &χ.
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ςιζσολψι Βιβλια √ρεγ γραυδ〈λ 

1 Τιζτελνχ τγεδ Ιτεν, τιζτελνχ: 
2 νκεµ ρενδελτετεττ  
γψλεκεζετετ µελλµ ϖεϕενδεµ. 
3 Αζ φλδ σ ανναχ µινδεν λακοσι µεγ 
µουδλταναχ : 
Εν µεγ ερσσιτεµ αννακ ο⇓λοπιτ. 
4 Αζ κρκεδεκενψεκνεχ αζτ µονδοµ, νε 
κρκεδγψετεχ : 
σ αζ γον⇓οκναχ , _ε εµελλψετεχ ⇓αρυατ. 
5 Νε εµελλψετεχ µαγασ ⇓αρυατ, 
νε ⇓⌠λλψατοχ µεγ κεµνψεδεττ νψαχκαλ. 
6 Μερτ σεµ ναπ τ〈µαδαττ⌠λ, 
σεµ ναπ νψυγαττ⌠λ, σεµ αζ πυ⇓τ〈τ⌠λ 
νινχζεν αζ φελ µαγζταλτατ〈σ.α 
7 Μερτ αζ Ιστεν ιγαζγατ⌠ βιρ⌠, 
κι εγ�γψετ µεγ αλ〈ζ µ〈στ φελ µαγαζταλ. 
8 Μερτ αζ ΩΡναχ κευβεν ποη〈ρ ϖαγψον  
σ ζαυαροσ βορ, 
σ τελλψεσ ιτ〈λλαλ 
µελλψετ αββ⌠λ τλτ κι, µελλψνεχ αζ σεπρειτισ 
µεγ ι⇓⇓〈χ, 
σ ϖγψαν κι ⇓οπι〈χ αζ φλδν λακοζ⌠ µινδεν 
λατροχ. 

Μαγα#ζταλυνκ τγεδετ, Ι#τεν, µαγα#ζταλυνκ:
Αζ νκεµ ρενδελτετετ  
⇐δτ ϖεϕνδεµ :  
Αζ φλδ σ αννακ µινδεν λακοσι µεγ 
µοζδυλτανακ : 
Εν πενιγ µεγ ερσιτεµ αννακ οσζλοπιτ. 
Αζ κρκεδκενψεκνεκ αζτ µονδοµ , νε 
κρκεδγψετεκ: 
Εσ αζυ γονοσζοκνακ, νε εµελλψετεκ σζαρϖατ. 
Νε εµελλψετεκ µαγασ σζαρϖατ: 
Νε σζ⌠λλψατοκ µεγ κεµνψεδεττ νψακκαλ. 
Μερτ σεµ ναπ τ〈µαδαττολ φογϖα , σεµ ναπ 
νψυγαττολ : 
Σεµ αζ πυσζτ〈τολ νιντσεν αζ φελ 
µαγασζταλτατ〈σ. 
Μερτ αζ Ιστεν ιγαζγατ⌠ βιρ⌠ : 
Κι εγψγψετ µεγ αλ〈ζ σ−µ〈στ φελ µαγασζταλ. 
Μερτ αζ ςρνακ κεζβεν ποη〈ρ ϖαγψον, σ 
ζαϖαροσ βορ, 
σ τελλψεσ ιταλλ〈λ : 
Μελλψετ αββ⌠λ τλτ κι, µελλψνεκ αζ σεπρεϕτ−ισ 
µεγ ισζσζ〈κ, σ υγψαν κι σζοπϕ〈κ, αζ φλδν 
λακοζ⌠ µινδεν λατροκ. 



9 Εν πεδιγ ηιρδετεµ µινδ ρχκ , 
σ νεκετ µονδοχ αζ Ι〈χοβναχ Ιστεννεχ. 
10 Εσ αζ γονο⇓οκναχ µινδεν ⇓αρυοκατ λε 
ροντοµ : 
Αζυ ιγαζακναχ πεδιγ ⇓αρυοχ φελ µαγαζταλτατναχ.

Εν πενιγ ηιρδετεµ µινδ ρκκ: 
Εσ ενεκετ µονδοκ αζ Ιαχοβ Ιστεννεκ. 
Εσ αζ γονοσζοκνακ µινδεν σζαρϖαικατ λε 
ροντοµ: 
Αζ ιγαζακινακ πενιγ φελ εµελτετνεκ. 

∆ιτσσγ;
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ςιζσολψι Βιβλια √ρεγ γραυδ〈λ 

1 Ι#τεν νε ηαλγασ σ νε ϖεζτεγελψ, 
εσ νε νψυγοδγψ〈λ Ι#τεν. 
2 Μερτ ιµ αζ τε ελλενσγιδ η〈βοργατναχ: 
σ αζ κιχ τγεδετ γψλλνεχ φειεκετ φελ εµελτεχ. 
3 Αζ τε νπεδ ελλεν 〈λνοχ ταν〈χζοτ γονδολναχ, 
ταν〈τσκοδναχ αζ τε ⇓〈ρνψαδ αλαττ ελ ρψτεττεχ 
ελλεν. 
4 Εσ εζτ µονδοττ〈χ : 
ιερτεχ ελ ϖε⇓εσσχ ελ εζεκετ 
ηογψ νε λεγψεν νεµζετσγ : 
σ νε νεζετζεσσχ τββ αζ Ιζρ〈ελνεχ νευε. 
5 Μερτ εγψενλ ακαρατταλ ταν〈χζοτ ταρτοττ〈κχ : 
σ τε ελλενεδ ⇓υετσγετ τττχ. 
6 Αζ Εδοµιτ〈κναχ σ Ισµαελιτ〈κναχ σ〈τοροχ , 
αζ Μοαβιτ〈χ σ Αγαρενυσοχ. 
7 Αζ Γεβαλιτ〈χ, Αµµονιτ〈χ, σ Αµελεχηιτ〈χ, 
αζ Παλεστιναβλιεχ αζ Τψρυσβλιεχκελ. 
8 Αζ Ασσυρισ τ〈ρσλ αδτα µαγ〈τ ηοζζ〈ιοχ : 
σεγιτσγλ λττεχ αζ Λοτ φιαιναχ. 
9 Χζελεκεδγψλ ϖγψ ϖ∃λεχ µιντ αζ 
Μαδιανιτ〈χκαλ 
σ ατζ Σισαραυαλ, 
µιντ αζ Ιαβινναλ αζ Κισσον πατακαν〈λ. 
10 Κιχ ελ ϖεζτενεχ Ενδορν〈λ, 
σ λττεχ αζ φλχνεχ γανια. 
11 Τε εγψεδ κετ σ αζ  φειεδελµεκετ  
ολλψανοχκ〈 µιντ αζ Ορεβετ, 
σ µιντ αζ Ζεεβετ , σ Ζεβατµ, σ µιντ αζ 
Σαλµυννατ , 
µινδ αζ  φειεδελµεκετ. 
12 Κιχ εζτ µονδοττ〈χ : 
βιριυχ ορκσγλ αζ Ιστεννεχ ηαψλοκαιτ. 
13 Εν Ιστενεµ τεγψεδ κετ ολλψανοχκ〈 
µιντ αζ λαπτα, 

Νε ηαλγασ, οη ςρ Ι#τεν, σ νε ϖε#ζτγελψ : 
Οη Ι#τεν νε νψυγοδγψ〈λ. 
Μερτ ιµ αζ τε ελλενσγιδ η〈βοργατνακ : 
Εσ αζ κικ τγεδετ γψλλνεκ φεϕεκετ φελ 
εµελτκ. 
Αζ τε νπεδ ελλεν 〈λνοκ ταν〈τσοτ γονδολνακ :
Ταν〈τσκοζνακ αζ τε σζ〈ρνψαδ αλαττ ελ ρεϕτεττεκ 
ελλεν. 
Εσ εζτ µονδοττ〈κ; ϕερτεκ ελ , ϖεσζεσσκ ελ 
εζεκετ, ηογψ νε λεγψενκ νεµζετσ∃γ : 
Εσ νε νεϖεζτεσσκ τββ αζ Ισραελνεκ νεϖε. 
Μερτ εγψενλ ακαρατταλ ταν〈τσοτ ταρτοττακ : 
Εσ τε ελλενεδ σζϖετσγετ τττεκ. 
Αζ Εδ⌠µιτ〈κνακ, σ Ισµαλιτ〈κνακ σ〈τοροκ : 
Αζ Μο〈βιτ〈κ σ Αγαρενυσοκ. 
Αζ Γεβ〈λιτ〈κ , Αµµονιτ〈κ , σ Αµαλχηιτ〈κ 
: 
Αζ Παλαεστιναβλιεκ , αζ Τψρυσβοιεκκελ. 
Αζ Ασσυρ−ισ τ〈ρσυλ αδ〈 µαγ〈τ ηοζζ〈ϕοκ : 
Σεγιτσ∃γλ λττεκ αζ Λοτη φιαινακ. 
Τσελεκεδγψλ υγψ ϖλεκ µιντ αζ 
Μαδι〈νιτ〈κκαλ , σ αζ Σισαρ〈φαλ : 
Μιντ αζ Ι〈βινναλ αζ Κισσον πατακ〈ν〈λ. 
Κικ ελ εσζτενεκ Ενδορν〈λ: 
Εσ λττεκ αζ φλδνεκ γανεϕιϖ〈. 
Τεγψεδ κετ σ αζ  φεϕεδελµεκετ 
ολλψανοκκ〈 µιντ & Ορεβετ: 
Εσ µιντ αζ Ζεεβετ , σ Ζβ〈τ , σ µιντ αζ 
Σαλµυν〈τ,, µινδ αζ  φεϕεδελµεκετ. 
Κικ εζτ µονδοττ〈κ : 
Βιρϕυκ ρκσ∃γλ αζ Ιστεννεκ ηαϕλκαιτ. 
Εν Ιστενεµ τεγψεδ κετ ολψανοκκ〈 µιντ αζ 
λαπτα: 
Εσ µινεµ αζ πυρδορϕα αζ σζλ ελττ. 



σ µιν∃µ αζ πζρδοια αζ ⇓∃λ ελττ. 
14 Μιντ & τζ µεγ γψυψττψα αζ ερδτ, 
σ µιντ αζ λ〈νγ µεγ γψυψττψα αζ ηεγψεκετ. 
15 Αχκππεν κεργεσσεδ κετ αζ τε ⇓∃λ ϖ∃⇓εδδελ,
σ αζ τε φοργ⌠ ⇓ελεδδελ ϖε⇓εσδ ε⇓εκετ νκιεχ. 
16 Τλτσ β∃ αζ  ορτζ〈ιοκατ, γψαλ〈ζατταλ: 
ηογψ αζ τε νευεδετ ΩΡαµ κερεσσχ µεγ. 
17 Σ3γψενλλψενεχ σ η〈βοριτασσαναχ µεγ, 
µινδ ρχκ πιρλλψαναχ µεγ σ ϖε⇓⇓ενεχ ελ. 
18 Εσ τυδγψ〈χ µεγ ηογψ τε , 
κινεχ νευεδ ΙΕΗΟςΑ,  
χζαχ εγψεδλ ϖαγψ φελσγεσ Ιστεν 
µινδ αζ εγ⇓ φλδν. 

Μιντ αζ τζ µεγ γψυϕττψα αζ ερδτ: 
Εσ µιντ αζ λ〈νγ µεγ γψυϕτψα αζ ηεγψεκετ. 
Ακκππεν κεργεσσεδ κετ αζ τε σζλ 
ϖεστζεδδελ: 
Εσ αζ τε φοργ⌠ σζελεδδελ ϖεσζεσδ εσζεκετ 
νκιεκ. 
Τλτσδ β αζ  ορτζ〈ιοκατ γψαλ〈ζατταλ : 
Ηογψ αζ τε νεϖεδετ , ςραµ , ϕκερεσσκ µεγ. 
Σζγψενλλψενεκ µεγ , σ η〈βοριττασσανακ 
µεγ µινδ ρκκ. 
Πιρυλλψανακ µεγ σ ϖεσζσζενεκ ελ. 
Εσ τυδγψ〈κ µεγ ηογψ τε, κινεκ νεϖεδ 
Ιεηοϖαη , τασκ εγψεδλ ϖαγψ φελσ∃γεσ Ιστεν: 
Μινδ αζ εγσζ φλδ κερεσ∃γβεν. 

∆ιτσσ∃γ.
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Αζ ⌠+µεγσζ⌠λτ〈σ βεικτατ〈σ〈ϖαλ σ α κεζδ! ϖερσ σζερκεζετνεκ 〈ταλακτ〈σ〈ϖαλ νεµ ελ!σζρ 
ταλ〈λκοζυνκ. ). ⊃ρδεκεσ, ηογψ α σ〈τορ σζ⌠τ ιττ α φορδτ〈σοκ τββσγε κερλι, Βενχδι Σζκελψ Ιστϖ〈ν 
αζονβαν εζτ ϖ〈λασζτϕα:  Μελλ� ιγεν ⇓ερελµετε!εχ αf τε !ατοριδ : !ερεγεκνεχ ϖρα. Θυαµ διλεχτα 
ταβερναχυλα τυα, ∆οµινε ϖιρτυτυµ : χονχυπισχιτ, ετ δεφιχιτ ανιµα µεα ιν ατρια ∆οµινι (ςυλγατα); 
Θυαµ αµαβιλια συντ ταβερναχυλα τυα, ο ϑεηοϖα εξερχιτιυµ. ∆εσιδεριο αφφιχιτυρ, ετ ιαµθυε δεφιχιτ 
ανιµα µεα ϖενιενδι αδ ατρια ϑεηοϖαε (Τρεµελλιυσ). 

ςιζσολψι Βιβλια √ρεγ γραυδ〈λ 

1 Μελλψ ιγεν ⇓ερελµετε#εκ  
αζ τε ηαψλοκαιδ  #ερεγεκνεχ ΩΡα. 
2 Αζ ΩΡναχ τορν〈τζιβα ϖαλ⌠ µενετελνεχ  
κυ〈νσ〈γα µιαττ ελ φογψ〈τκοζιχ αζ ν λελκεµ , 
αζ ν ⇓ιυεµ σ τεστεµ  
κυ〈νκοζναχ αζ λ Ιστενηζ. 
3 Αζ τε ⌠λτ〈ριδν〈λ , σερεγεκνεχ ΩΡα ,  
ν κιρ〈λψοµ σ ν Ιστενεµ, 
αζ ϖερεβισ ταλλ〈τ η〈ζατ,  
σ αζ φετσκε φ⇓κετ µαγ〈ναχ, 
µελλψβεν ηεληεζτεσσε αζ  φιαιτ.  
4 Β⌠δογοχ αζ κιχ λακοζναχ αζ τε η〈ζαδβαν , 
σ ⇓ντελεν τγεδ διχζρνεχ. 
5 Β⌠δογ εµβερ αζ ,  
& κινεχ ⇓ιυβεν ϖαδναχ αζ τε συνιδ. 
6 Κιχ 〈λταλ µνυν  
αζ ϖιζυνλκλ ϖαλ⌠ ϖλγψεκεν, 
αζοκον φορρ〈σοκατ 〈σναχ, 

Οη Σερεγεκνεκ ςρα Ι#τενε, 
Μελψ ιγεν #ζερελµετε#εκ αζ τε ηαϕλκιδ. 

Αζ ςρνακ τορν〈τζιβα∼ ϖαλ⌠ µενετελνεκ 
κϖ〈νσ〈γ µιατ ελ φογψατκοζικ αζ ν λελκεµ : 
Αζ ν σζιϖεµ σ τεστεµ κϖ〈νκοζικ αζ λ 
Ιστενηεζ. 
Αζ τε ⌠λτ〈ριδν〈λ , σερεγεκνεκ ςρα , ν κιρ〈λψοµ , 
σ ν Ιστενεµ , αζ ϖερβ−ισ ταλ〈λτ η〈ζατ : 
Εσ αζ τεσκε φσζκετ µαγ〈νακ, µελψβεν 
ηελψηεζτεσσε αζ  φιαιτ. 
Β⌠λδογοκ αζ κικ λακοζνακ αζ τε η〈ζαδβαν : 
Εσ σζντελεν τγεδετ διτσρνεκ. 
Β⌠λδογ εµβερ αζ, αζ κινεκ τε ερσσγε ϖαγψ: 
Εσ αζ κινεκ σζιϖβεν ϖαγψνακ αζ τε σϖνψιδ. 
Κικ 〈λταλ µενϖν αζ ϖιζνλκλ ϖαλ⌠ ϖλγψεκεν: 
Αζοκον φορρ〈σοκατ 〈σνακ , σ κυτατκατ εσσ 
ϖιζνεκ. 



σ κτακατ εσ! ϖιζνεχ. 
7 Σερεγενκντ µεννεχ ,  
µιγ νεµ µεγ λ〈ττατναχ Ιστεν ελττ Σιονβαν. 
8 Σερεγεκνεχ ΩΡα Ιστενε, 
ηαλγασδ µεγ αζ ν κνψργσεµετ, 
ηαλγασδ µεγ Ι〈χοβναχ Ιστενε. 
9 Τε µι παισυνχ Ιστεν τεκιντσ ρει〈µ: 
σ τεκιντσ µεγ  
αζ τε µεγ κεντ κιρ〈λψοδναχ ορτζ〈ι〈τ. 
10 Μερτ ιοβ νκεµ εγψ ναπ  
αζ τε τορν〈τζιδβαν, 
ηογψ νεµ ( µασυττ ) εζερ ναπ: 
Ινκ〈β ακαρνχ  
αζ ν Ιστενεµνεχ η〈ζ〈ναχ κ⇓βν λνι , 
ηογψ νεµ µιντ λακνι  
αζ γονο⇓οκναχ ηαψλοκοκβαν. 
11 Μερτ ολλψαν µιντ αζ ναπ  
σ αζ παισ αζ ΩΡ Ιστεν, 
κεγψελµετ σ διχζσγετ 〈δ αζ ΩΡ, 
νεµ ϖον⇓α µεγ αζ ι⌠τ αζοκτ⌠λ 
αζ κιχ ι〈ρναχ 〈ρτατλ〈νσ〈γβαν. 
12 Σερεγεκνεχ ΩΡα , 
Β⌠δογ εµβερ αζ,  
α κινεχ βεννεδ ϖαγψον βιζοδαλµα. 

Σερεγενκντ, σ φ⌠λτονκντ µεννεκ : 
Μιγ νεµ µεγ λ〈ττατνακ Ιστεν ελττ Σιονβαν. 
Σερεγεκνεκ ςρα Ιστενε, ηαλγασδ µεγ αζ ν 
κνψργσεµετ : 
Ηαλγασδ µεγ Ιαχοβνακ Ιστενε. 
Τε µι παισυνκ Ιστεν, τεκντσ ρε〈µ : 
Εσ τεκντσδ µεγ αζ τε µεγ κεντ κιρ〈λψοδνακ 
ορζ〈ϕ〈τ. 
Μερτ ϕ⌠ββ νκεµ εγψ ναπ αζ τε τορν〈τζιδβαν , 
ηογψ νεµ µ〈συτ εζερ ναπ: 
Ινκ〈β ακαρνκ αζ ν Ιστενεµνεκ η〈ζ〈νακ 
κσζβν λνι, ηογψ νεµ µιντ λακνι αζ 
γονοσζοκνακ ηαϕλκοκβαν. 
Μερτ ολλψαν µιντ αζ ναπ, σ αζ παισ αζ ςρ Ιστεν : 
Κεγψελµετ σ διτσσ∃γετ 〈δ αζ ςρ, νεµ ϖονσζα 
µεγ αζ ϕ⌠τ αζοκτολ αζ κικ ϕ〈ρνακ 〈ρτατλανσ〈γβαν. 
Σερεγεκνεκ ςρα, β⌠λδογ εµβερ αζ : 
Αζ κινεκ βεννεδ ϖαγψον βιζοδαλµα. 
∆ιτσσ∃γ. 
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ΞΧ. 

1 ΩΡαµ τε µι νκνχ ηαψλοκυνχ ϖ⌠λτ〈λ  
µινδεν ιδβεν. 
2 Μινεχ ελττε αζ ηεγψεχ λενννεχ 
σ φορµ〈λτατνχ αζ φλδ, 
σ εζ ϖιλ〈γ , ρκτλ φογυα µινδ ρχκ 
τε ϖαγψ Ιστεν. 
3 Κι αζ εµβερ σεµµιυ ρ⇓εδ: 
σ εζτ µονδο, 
τ∃ριετεχ (αζ φλδβε) εµβερεκνεχ φιαι. 
4 Μερτ αζ εζερ εζτενδ τε ελττεδ 
µιντ αζ τεγναπι ναπ, µελλψ ελ µλτ, 
σ αζ τζακ〈ναχ νεγψεδ ρ⇓ε. 
5 Ελ ραγαδοδ κετ µιντ εγψ 〈ρ ϖζζελ : 
ολλψανοχ µιντ αζ 〈λοµ: 
µιντ αζ φ , µελλψ ηιρτελεν µεγ ⇓〈ραδ. 
6 Μελλψ ρεγγελ ριϖ〈γζιχ σ εστυρε ελ ϖ〈λτοζιχ : 

Πσαλ. ΞΧ. 

ςρ Ιστεν , τε ϖολταλ µινεκνκ ηαϕλεκυνκ : 
Μινδ νεµζετσγρλ νεµζετσγρε.  
Μινεκελττε αζ ηεγψεκ λεννενεκ , σ 
φορµαλτατνεκ αζ φλδ , σ εζ ϖιλαγ : 
Εορκτλ φογϖα µινδ ρκκ , τε ϖαγψ Ιστεν. 
Κι αζ εµβερτ σεµµι τεσζεδ , σ εζτ µονδοδ: 
Τερϕετεκ αζ φλδβεν εµβερεκνεκ φιαι. 
Μερτ αζ εζερ εσζτενδ τε ελττεδ ολλψαν µιντ αζ 
τεγναπι ναπ , µελψ ελ µυλτ: 
Εσ αζ ετσακανακ νεγψεδ ρεσζε. 
Ελ ραγαδοδ κετ µιντ εγψ 〈ρ ϖιζζελ: 
Ολλψανοκ  µιντ αζ 〈λοµ,  
µιντ αζ φ, µελψ ηιρτελεν µεγ σζ〈ραδ. 
Μελψ ρεγγελ ϖιρ〈γζικ σ εστϖρε ελ ϖαλτοζικ : 
Κι ϖαγαττατικ σ µεγ σζ〈ραδ. 
Αζρτ µεγ εµσζτετνκ, αζ τε ηαραδογ µιατ: 



κι ϖ〈γαττατιχ σ µεγ ⇓〈ραδ. 
7 Αζρτ µεγ εµζτετνχ αζ τε ηαραγοδ µιαττ, 
σ αζ τε βσλ〈σοδ µιαττ µεγ ροµλυνχ. 
8 Μερτ αζ µι 〈λνοκσ〈γινκατ ελδβε ϖετεττεδ : 
σ αζ µι τιτκοσ βνεινκετ  
αζ τε ορτζ〈δναχ ϖιλ〈γα ελειβε. 
9 Ανναχ οκαρτ µινδεν µια ναπινχ ελ µλναχ 
αζ τε ηαραγοδ µιαττ : 
µεγ εµζτψχ αζ µι εζτενδεινκετ 
µιντ αζ βε⇓δετ. 
10 Αζ µι εζτενδεινκνεχ ναπιαι 
ηετυεν εζτενδ, 
ϖαγψ µεννλ φελλψεβ νψ⌠λτζυαν εζτενδ: 
σ αζοκναχ ⇓ιντε αζ ιαυαισ  
νψοµορυσ〈γ σ φ〈ραδσ〈γ , 
µελλψ µικορ ελ µλιχ, ελ ρεπλνχ.  
11 Κι τυδηαττψα αζ τε ηαραγοδναχ ερειτ : 
σ αζ τε φλελµεδ ⇓εριντ αζ τε ηαραγοδατ? 
12 Τανιτσ µεγ µινκετ  
ηογψ τυδηασσυχ µεγ αζ µι ναπινκναχ ⇓〈µ〈τ : 
ηογψ ι〈ρηασσυνχ βλτσ ⇓ιυελ. 
13 Τ∃ρψ ηοζζ〈νχ ΩΡαµ : 
µεδδιγ λ⇓εν αζ τε ηαραγοδ? 
σ λγψ κεγψελµεσ αζ τε ⇓⌠λγαιδηοζ. 
14 Τλτσ β∃ µινκετ αζ τε ι⌠ ϖολτοδδαλ  
µινδεν ναπον , 
ηογψ νεκελλψνχ  
σ ϖιγαδγψυνχ µινδεν µι ιδνκβεν. 
15 ςιδαµιτσ µεγ µινκετ  
αζ µι νψοµορυσ〈γινκναχ ναπιαι ϖτ〈ν, 
σ αζ εζτενδχ ϖτ〈ν,  
µελλψεκβεν λ〈ττυνχ νψοµορυσ〈γοτ. 
16 Λ〈ττασσχ µεγ αζ τε ⇓⌠λγαιδβαν  
αζ τε χζυδα δολγοδ , 
σ αζ τε διχζσγεδ αζοκναχ φιαιβαν. 
17 Εσ λγψεν αζ µι ΩΡυνκναχ Ιστεννκνεχ  
⇓πσγε µι ραψτυνχ , 
αζ µι κεζεικνεχ ( µονδοµ )  

χζελεκεδετιτ ερσιτσ µεγ. 

Εσ αζ τε βυσυλ〈σοδ µιατ µεγ ροµλυνκ. 
Μερτ αζ µι 〈λνοκσ〈γινκατ ελδβε∼ ϖετεττεδ: 
Εσ αζ µι τιτκοσ βνεινκετ, αζ τε ορχζ〈δνακ 
ϖιλαγα ελειβε. 
Αννακοκ〈ρτ µινδεν µι ναπϕαινκ ελ µυλνακ αζ 
τε ηαραγοδ µιατ : 
Μεγ εµσζτψκ αζ µι εσζτενδινκετ , µιντ αζ 
βεσζδετ. 
Αζ µι εσζτενδεινκνεκ ναπϕαι ηετϖεν εσζτενδκ , 
ϖαγψ µεντλ φελλψεβ νψολχζϖαν εσζτενδκ : 
Εσ αζοκνακ, σζιντε αζ ϕαϖαισ νψοµορυσαγ σ 
φ〈ραδσαγ, µελψ µικορ ελ µυλικ ελ ρεπλνκ. 
Κι τυδηαττψα αζ τε ηαραγοδνακ ερεϕετ ? 
Εσ αζ τε φελελµεδ σζερντ, αζ τε ηαραγοδατ ? 
Τανιτσ µεγ µινκετ ηογψ τυδηασσυκ αζ µι 
ναπϕαινκνακ σζ〈µοκοτ: 
Ηογψ ϕαρηασσυνκ βλτσ σζιϖελ τε ελττεδ. 
Τρϕ ηοζζαµ , ςραµ ; µεδδιγ λεσζεν αζ τε 
ηαραγοδ ? 
Εσ λεγψ κεγψελµεσ αζ τε σζολγαιδηοζ. 
Τλτσ βε µινκετ αζ τε ϕ⌠ ϖολτοδδαλ  µινδεν 
ναπον: 
Ηογψ ενεκελλψνκ, σ ϖιγαδγψυνκ µινδεν µι 
δνκβεν. 
ςιδαµιτσ µεγ µινκετ αζ µι νψοµορυσ〈γινκνακ 
ναπϕαι υταν : 
Εσ αζ εσζτενδκ υταν , µελλψεκβεν λατυνκ 
νψοµορυσ〈γοτ. 
Λαττασσεκ µεγ αζ τε σζολγαιδβαν αζ τε τσυδα 
δολγοδ: 
Εσ αζ τε διτσσγεδ αζοκνακ φιαιβαν. 
Εσ λεγψεν αζ µι ςρυνκνακ Ιστεννκνεκ 
σζπσγε µι ραϕτυνκ : 
Εσ αζ µι κεζνκνεκ τσελεκεδετιτ ερσσιτσδ µεγ 
µι βενννκ, σ ιγαζγασδ αζ µι κεζεινκνεκ 
µυνκαιτ. 

∆ιτσσγ. 

92 
  

ΞΧΙΙ. 

1 Ιο δολογ αζ ΩΡατ τιζτελνι, 

Πσαλ. ΞΧΙΙ. 

Ιο δολογ αζ ςρατ τισζτελνι : 



σ αζ τε νευεδνεχ νεκετ µονδανι, 
φελσγεσ Ιστεν. 
2 Ηιρδετνι µινδενναπον  
αζ τε κεγψελµεσσγεδετ , 
σ αζ τε ιγαζ µονδ〈σοδατ µινδεν ιϕελ. 
3 Τιζ ηρ ηεγεδυελ , 
λ〈ντυαλ νεχκελ, ηεγεδυελ. 
4 Μερτ µεγ ϖιδαµιτοττ〈λ ενγεµετ ΩΡαµ  
αζ τε χζελεκεδετιδδελ, 
αζυ τε κεζειδνεχ χζελεκεδετιβεν ρυενδεζεχ. 
5 Μελλψ ναγψοχ ΩΡαµ αζ τε χζελεκεδετιδ? 
ιγεν µλσγεσεχ αζ τε γονδολατιδ. 
6 Ατζ βαλγαταγ εµβερ νεµ ϖ⇓ι αζτ ε⇓βε: 
σ αζ βολονδ νεµ ρτι εζτ. 
7 Ηογψ µικορ ϖιρ〈γοζναχ αζ γονο⇓οχ  
µιντ αζ φυεχ σ ϖιρ〈γοζναχ  
µινδ αζ ηαµισσ〈γ χζελεκεδχ, 
ελ ϖε⇓νεχ µινδ ρχκ. 
8 ∆ε τε ϖαγψ φελσγεσ Ιστεν 
µινδ ρχκ, ΩΡαµ. 
9 Μερτ ιµ αζ τε ελλενσγιδ ΩΡαµ , 
αζ τε ελλενσγιδ µονδοµ ελ ϖε〈νεχ , 
σ ελ ⇓ελεδνεχ µινδ 
αζ ηαµισσ〈γ χζελεκεδχ. 
10 Εσ φελ εµελεδ αζ ν ⇓αρυ〈µατ  
µιντ αζ ςνιχορνισναχ , 
µιυελ ηογψ µεγ κενεττεττεµ ⇓π ζλδελλ 
ολαιϕαλ. 
11 Εσ µεγ λ〈ττψα αζ ν ⇓εµεµ αζ ν ελλενεµ 
τ〈µαδοττ ελλεσγιµεν 
αζ τε ιτλετιδετ , 
σ αζ γονο⇓οχ φελλ  
µεγ ηαλλψα αζ ν φλεµ αζ µελλψεκετ ακαρ. 
12 Αζ ιγαζ ϖιρ〈γοζιχ µιντ αζ π〈λµα φα: 
σ µεγ ⇓αποροδιχ µιντ αζ Λιβανυσναχ Χεδρυσα. 
13 Αζ ΩΡ η〈ζ〈ναχ παλ〈ντι : 
αζ µι Ιστεννκνεχ τορν〈τζιβαν ϖιρ〈γοζναχ. 
14 ςνσγεκβεννισ γψµλτσζνεχ , 
κυρεχ σ ζλδελλχ λ⇓νεχ. 
15 Ηογψ ηιρδεσσχ αζ Ωρατ  

Εσ αζ τε νεϖεδνεκ, οη µαγασσ〈γβελι Ιστεν, 
ενεκετ ενεκλενι. 
Ηιρδετνι µινδεννναπον ,  
αζ τε κεγψελµεσσγεδετ , 
Εσ αζ τε ιγαζ µονδ〈σοδατ µινδε εϕϕελ. 
Τιζ ηυρυ κιντορν〈ϖαλ χζιµβαλοµµαλ: 
Ενεκκελ σ ηεγεδϖελ. 
Μερτ µεγ ϖιδ〈µιτοτταλ ενγεµετ, ςραµ, αζ τε 
τσελεκεδετιδδελ: 
Αζ τε κεζειδνεκ µυνκαιβαν ρϖενδεζεκ. 
Μελψ ναγψοκ, ςραµ, αζ τε τσελεκεδετιδ: 
 Ιγεν µλψσγεσεκ αζ τε γονδολατιδ. 
Αζ βαλγαταγ εµβερ νεµ ϖεσζι αζτ εσζβεν: 
Εσ αζ βολονδ νεµ ρτι αζτ. 
Ηογψ µικορ ϖιραγοζνακ αζ γονοσζοκ µιντ αζ 
φϖεκ : 
Εσ ϖιραγοζνακ µινδ αζ ηαµισσαγ τσελεκεδκ , ελ 
ϖεσζνεκ µινδ ρκκ. 
∆ε τε ϖαγψ αζ φελσγεσ Ιστεν : 
Μινδ ρκκ ςραµ. 
Μερτ ιµ αζ τε ελλενσγιδ , ςραµ, 〈 τε 
ελλενσγιδ µονδοµ, ελ ϖεσζνεκ: 〈 = ? 
Εσ ελ σζληεδνεκ µινδ αζ ηαµισσ〈γ τσελεκεδκ. 
Εσ φελ εµελεδ αζ ν σζαρϖαµατ, µιντ αζ 
ςνιχορνισνακ : 
Μιϖεληογψ µεγ κενεττεττεµ σζπ ζλδελλ 
ολαϕϕαλ. 
Εσ µεγ λ〈ττψα αζ ν σζεµεµ , αζ ν ελλενεµ 
τ〈µαδοτ ελλενσγιµεν αζ τε ιτλετεδετ : 
Εσ αζ γονοσζοκ φελλ µεγ ηαλλψα αζ ν φλεµ αζ 
µελλψεκετ ακαρ. 
Αζ ϖιραγοζικ µιντ αζ παλµα φα : 
Εσ µεγ σζαποροδικ µιντ 〈 λιβανυσνακ χεδρυσσα. 
Αζ ςρ η〈ζ〈νακ παλανται : 
Αζ µι Ιστεννκνεκ τορνατζιβαν ϖιρ〈γοζνακ. 
ςνσγεκβεν ισ γψµλτσζνεκ: 
Κϖρεκ σ ζλδελλκ λεσζνεκ. 
Ηογψ ηιρδεσσεκ αζ ςρατ , αζ ν κσζικλµατ , 
ιγαζνακ λεννι : 
Εσ ηογψ νιντσεν σεµµι ηαµισσ〈γ  βεννε. 



αζ ν κ ⇓ικλ〈µατ ιγαζναχ λεννι, 
σ ηογ νινχζεν σεµµι ηαµισσ〈γ  βεννε. 

∆ιτσσγ. 
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ςιζσολψι Βιβλια √ρεγ γραδυ〈λ 

1 Κεε⇓ αζ ν ⇓ιυεµ Ι#τεν: 
Ενεκλεχ σ διχζρετετ µονδοχ, 
αζ ν διχζο#γεµµελισ νεκλεχ. 

2 Κελψ φελ ν λαντοµ σ ηεγεδµ: 
φελ σερκενεχ ι⌠ ρεγγελ. 

3 ∆ιχζρλεχ τγεδετ αζ πογ〈νψοχ κζττ Ωραµ, 
σ νεκετ µονδοχ νκεδ αζ νπεχ κζττ. 

4 Μερτ µινδ αζ Εεγεκνεχ φελττε  
φελ µαγαζταλτατοττ αζ τε ι⌠ ϖ⌠λτοδ: 
σ µινδ αζ φεληκιγ ϖαγψον  
αζ τε ιγαζ µονδ〈σοδ. 

5 Μαγαζταλτασσ〈λ φελ  
αζ Εεγεκνεχ φελττε Ιστεν, 
σ µινδ αζ εγ⇓ φλδν αζ τε διχζσγεδ. 

6 Ηογψ ⇓αβαδυλλψαναχ µεγ αζ τε ⇓ερελµεσιδ, 
ταρτσ µεγ αζ τε ιοβ καροδδαλ , 
σ ηαλγασ µεγ ενγεµετ. 

7 Αζ Ιστεν ⇓⌠λοττ αζ  Σανχτυαριοµι〈β⌠λ: 
ρυενδεζεχ , αζρτ αζ Σιχηειµιτ〈κναχ  
ιο⇓〈γοκατ ελ οζτοµ : 

σ αζ Συχχοτηναχ ϖλγψτ ελ µρεµ. 
8 Ενµ αζ Γιλεαδ , ενµ αζ Μανασσε : 

σ αζ Επηραιµ αζ ν φειεµνεχ ερειε: 
σ αζ Ιυδα ν τρυ% τυµ. 

9 Αζ Μοαβ ν µοσδ⌠ µεδεντζµ : 
Αζ Εδοµρα ϖετεµ αζ ν σαρυιµατ, 
σ αζ Πηιλισταευσοκον ρυενδεζεχ. 

10 ∆ε κιχζοδα ϖι⇓εν ενγεµετ  
αζ κερτετ ϖ〈ροσοκβα ? 
κιχζοδα ϖιννε ενγεµετ αζ Εδοµ ελλεν? 

11 Αυαγψ νεµ τει Ιστεν , 
κι µινκετ µεγ ϖετεττλ ϖαλα, 
ηογψ κι νε µεννλ Ιστεν αζ µι σερεγινχκελ. 

12 Λγψ σεγιτσγλ µι νκνχ αζ η〈βορσ〈γβαν:
Μερτ ηιϕ〈βα ϖαλ⌠ αζ εµβερι σεγιτσγ. 

13 Αζ Ιστενβεν βιζυ〈ν χζελεκεδγψνχ ερσσεν : 
σ  µεγ ταποδγψα αζ µι ελλενσγινκετ. 

Κε#ζ αζ ν #ζιϖεµ, ν Ι#τενεµ : 
Ενεκλεκ σ διτσρετετ µονδοκ 
⊃ν τενκεδ, ν διτσο#∃γεµ. 

Κελλψ φελ ν λαντοµ σ ηεγεδµ : 
Φελ σερκενεκ ϕ⌠ ρεγγελ. 

∆ιτσρλεκ τγεδετ αζ πογ〈νψοκ κζττ ςραµ : 
Εσ νεκετ µονδοκ νκεδ αζ νπεκ κζτ. 

Μερτ µινδ αζ εγεκνεκ φελεττε  
φελ µαγασζταλτατοτ αζ τε ϕ⌠ϖολτοδ : 
Εσ µινδ αζ φελψηκιγ ϖαγψον  
αζ τε ιγαζ µονδ〈σοδ. 

Μαγασζταλτασσ〈λ φελ  
αζ εγεκνεκ φελετε, οη Ιστεν: 
Εσ µινδ αζ εγσζ φλδν αζ τε διτσσ∃γεδ. 

Ηογψ σζαβαδυλλψανακ µεγ αζ τε σζερελµεσιδ : 
Ταρτσ µεγ αζ τε ϕ⌠ββ καροδδαλ ,  
σ ηαλγασ µεγ ενγεµετ. 

Αζ Ιστεν σζ⌠λλοττ αζ  σζεντσ∃γεσ ηελψβλ : 
Ερϖενδεζεκ αζρτ, εζ Σιχηεµιτ〈κνακ 
ϕ⌠σζ〈γοκατ ελ οσζτοµ,  
σ & Συκοτνακ, ϖλγψτ ελ µρεµ. 

Ενψιµ αζ Γαλααδ , ενψιµ αζ Μανασσ: 
Εσ αζ Επηραιµ αζ ν φεϕεµνεκ ερεϕε ,  
σ αζ Ιυδα ν τρϖνψ τϖµ. 

Αζ Μοαβ ν µοσδ⌠ µεδεντζµ : 
Αζ Εδοµρα ϖετεµ αζ ν σαρυιµατ,  
σ αζ Πηιλιστευσοκον ρϖενδεζεκ. 

∆ε κιτσοδα ϖισζεν ενγεµετ  
αζ κεριτεττ ϖ〈ροσοκβαν ? 

Κιτσοδα ϖιννε ενγεµετ αζ Εδοµ ελλεν ? 
Αϖαγψ νεµ τε−, οη ςρ Ιστεν ? 

Κι µινκετ µεγ ϖετεττλ ϖαλα,  
ηογψ κι µεννλ, Ιστεν, αζ µι σερεγινκελ. 

Λγψ σεγισ∃γλ µινεκνκ αζ η〈βορυσ〈γβαν : 
Μερτ ηιϕ〈βα ϖ⌠λτ αζ εµβερι σεγιτσ∃γ. 

Αζ Ιστενβεν βιζϖ〈ν τσελεκεδγψνκ ερσσεν : 
Εσ  µεγ ταποδγψα αζ µι ελλενσεγινκετ. 

∆ιτσσ∃γ, &χ.



 

114 Ιν εξιτυ Ισραελ δε ∅γψπτο 
  

ΧΞΙΙΙΙ. 

1 Μικορ αζ Ιζραελ νπε  

κι ιυε +γψπτυµβ⌠λ : 
σ αζ Ι〈χοβναχ η〈ζα νπε  
αζ πογ〈νψ νπ κζζλ. 

2 Λν αζ Ιυδαη  ⇓εντσγεσ νπε: 
σ αζ Ιζραελ  ωραλκοδ〈σα. 

3 Λ〈τα αζ τενγερ τετ σ ελ φυταµοδχ: 
σ αζ Ιροδ〈ν ϖιζε η〈τρα τρλε. 

4 Αζ ηεγψεχ ⇓κνεχ ϖαλα µιντ αζ κοσοχ : 
σ αζ ηαλµοχ µιντ αζ ιυηοκναχ β〈ρ〈νψ〈ι. 

5 Μιχζοδα αζ οκα τενγερ  
ηογψ µεγ φυταµοδ〈λ? 
σ τε Ιορδ〈ν ϖιζε ηογψ η〈τρα φορδυλ〈λ. 

6 Ηεγψεχ µιχζοδα αζ οκα  
ηογψ ⇓κτχ ϖαλα µιντ αζ κοσοχ? 
σ ηαλµοχ µιντ αζ ιυηοκναχ β〈ρ〈νψ〈ι. 

7 Αζ ΩΡναχ ορτζ〈ια ελττ ινδλτ µεγ αζ φλδ : 
αζ Ι〈χοβναχ Ιστεννεχ ελττε. 

8 Κι ϖ〈λτοζταττψα αζ κ⇓ικλ〈κατ 〈λλ⌠ τ⌠υ〈: 
σ αζ κ ⇓ικλ〈τ ϖιζεκνεχ φορρ〈σ〈υ〈. 

Πσαλ. ΧΞΙς. 

Αζ Ισραελνεκ νπε  

µικορ +γψπτοµβ⌠λ κι ϕϖε: 
Εσ αζ Ιαχοβνακ η〈ζα νπε  
α� πογ〈νψ νπ κζζλ. 

Λν αζ Ιυδα αζ  σζεντσ∃γεσ νπε : 
Εσ αζ Ισραελ  υραλκοδ〈σα. 

Λ〈τϖ〈ν αζ τενγερ τετ η〈τρα φολψαµοδκ : 
Εσ αζ Ιρδ〈ν ϖιζε η〈τρα τρλε. 

Αζ ηεγψεκ σζκνεκ ϖαλα µιντ αζ κοσοκ : 
Εσ αζ ηαλµοκ µιντ αζ ϕυηοκνακ β〈ρ〈νψι. 

Μιτσοδα αζ οκα, τενγερ,  
ηογψ η〈τρα φυταµοδ〈λ? 

Εσ τε Ιροδ〈ν ϖιζε ηογψ η〈τρα φορδυλ〈λ? 
Ηεγψεκ, µιτσοδα αζ οκα  
ηογψ σζκτκ ϖαλα, µιντ αζ κοσοκ : 

Εσ ηαλµοκ, µιντ αζ ϕυηοκνακ β〈ρ〈νψι? 
Αζ ςρνακ ορζ〈ϕα ελττ ινδυλτ µεγ αζ φλδ: 

Αζ Ι〈χοβ Ιστεννεκ ελττε. 
Κι ϖ〈λτοζταττψα αζ κσζικλ〈κατ 〈λλ⌠ τ⌠ϖ〈 : 

Εσ αζ κσζικλ〈τ ϖιζεκνεκ φορρ〈σ〈ϖ〈. 
∆ιτσσ∃γ.

 
 

138 Χονφιτεβορ τιβι ∆οµινε ιν τοτο χορδε µεο 
  

ΧΞΞΞςΙΙΙ. 

1 ∆ιχζρλεχ τγεδετ τελλψεσ ⇓ιυεµβλ : 
Αζ Ιστενεχ ελττ νεκετ µονδοχ τε νκεδ. 

2 Μεγ ηαψτοµ µαγαµατ  
αζ τε ⇓εντσγεδνεχ Τεµπλοµ〈ν〈λ, 
σ νεκλεχ αζ τε Νευεδνεχ, 
αζ τε κεγψελµεσσγεδ σ ιγαζ µονδ〈σοδ φελλ 

: 

Πσαλ. ΧΞΞΞςΙΙΙ. 
∆ιτσρλεκ, ςραµ, τγεδετ τελλψεσ σζιϖεµβλ : 

Αζ ηαταλµασοκ ελτ νεκετ µονδοκ τενκεδ. 
Μεγ ηαϕτοµ µαγαµατ  
αζ τε σζεντσγεδνεκ τεµπλοµ〈ν〈λ : 

Εσ νεκλεκ αζ τε νεϖεδνεκ,  
αζ τε κεγψελµεσσγεδ, σ ιγαζ µονδ〈σοδ φελλ. 
Μερτ µινδενεκνεκ φελεττε µαγασζταλταδ  



µερτ µινδενεκνεχ φελττε µαγαζταλταδ  
αζ τε νευεδετ  
σ αζ τε βε⇓δεδετ. 

3 Αζ µελλψ ναπ κι〈λτοτταµ, 
αζονναλ µεγ ηαλγαττ〈λ ενγεµετ , 
µεγ ⇓αποριτοτταδ αζ ν λελκεµβεν αζ ερτ. 

4 ∆ιχζρνεχ τγεδετ ΩΡαµ  
αζ φλχνεχ µινδεν κιρ〈λψαι : 
µικορον ηαλλανδγψ〈χ αζ τε ⇓〈δναχ βε⇓διτ. 

5 Εσ νεκετ µονδαναχ αζ Ωρναχ ϖται φελλ : 
µιυελ ηογψ ναγψ αζ ΩΡναχ διχζσγε. 

6 Μερτ ι⌠λλεηετ φελσγεσ αζ Ιστεν, 
µινδ αζ 〈λταλ αζ αλ〈ζατοστ νζι: 
σ αζ κευλψεκετ ναγψ τ〈υολ λ〈ττψα. 

7 Ηα αζ νψοµορυσ〈γναχ κζεπεττε ι〈ροκισ, 
µεγ ελευενιτε⇓ ενγεµετ : 
Αζ ν ελλενσγιµνεχ ηαραγιοχ ελλεν  
κι νψυτοδ αζ τε κεζεδετ, 
σ µεγ ταρτ ενγεµετ αζ τε ιοβ κεζεδ . 

8 Αζ ΩΡ ελ ϖγεζι αζ µιτ ν βεννεµ κεζδεττ : 
Ωραµ αζ τε ιργαλµασσ〈γοδ  
µινδ ρχκ ϖαγψον: 
Αζ τε κεζεδνεχ µυνκ〈ι〈τ  
νε ηαδγψαδ ελ. 

αζ τε νεϖεδετ : 
Αζονκππεν αζ τε βεσζδεδετ. 

Αζ µελλψ ναπ κι〈λτοτταµ,  
αζονναλ µεγ ηαλγαττ〈λ ενγεµετ . 
Μεγ σζαποριτοτταδ αζ ν λελκεµβεν αζ ερτ. 

∆ιτσρνεκ τγεδετ, ςραµ,  
αζ φλδνεκ µινδεν κιρ〈λψι: 

Μικορον ηαλλανδγψ〈κ αζ τε σζ〈δνακ βεσζδτ. 
Εσ νεκετ µονδνακ αζ ςρνακ υται φελλ: 

Μιϖεληογψ ναγψ αζ ςρνακ διτσσ∃γε. 
Μερτ ϕ⌠λλεηετ φελσ∃γεσ αζ Ιστεν;  

µινδ αζ 〈λταλ αζ αλ〈ζατοστ νζι: 
Εσ αζ κεϖλψεκετ ναγψ τ〈ϖολ λ〈ττψα. 

Ηα αζ νψοµορυσ〈γνακ κζεπεττε ϕ〈ροκ−ισ,  
µεγ ελεϖενιτεσζ ενγεµετ: 
Αζ ν ελλενσ∃γιµνεκ ηαραγϕοκ ελλεν,  
κι νψυϕτοδ αζ τε κεζεδετ , 
σ µεγ ταρτ ενγεµετ αζ τε ϕ⌠ββ κεζεδ. 

Αζ ςρ ελ ϖγεζι, αζ µιτ ν βεννεµ κεζδεττ : 
ςραµ, αζ τε ιργαλµασσ〈γοδ  
µινδ ρκκ ϖαγψον, 
αννακοκ〈ρτ αζ τε κεζεδνεκ µυνκ〈ϕ〈τ  
νε ηαδγψαδ ελ. 

∆ιτσσγ.
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1 Ταρχζ µεγ ΩΡαµ,  
µερτ ελφογψοττ αζ ⇓εντ, 
µερτ ελφογψταναχ αζ ηιυεχ  
αζ εµβερεκνεκ φιαι κζζλ. 
 

Σζαβαδιτσ µεγη, ςραµ, ενγεµετ  
µερτ ελ φογψτακ αζ τε ∗ζεντιδ, 
α κικ ϕ⌠τ χσελεκεδννεκ : 
Μεγη φογψατκοζτακ αζ ιγαζ µονδ⌠κ  
αζ εµβερεκνεκ φιαι κζζλ. 
 

 
Α κ⌠δεξεκ κορ〈τ⌠λ κιαλακυλτ βιζονψοσ φορδυλατοκ (τερµινυσοκ) 〈λλανδ⌠ φορδτ〈σα. Εζεκ 
π〈ρηυζαµοσαν, ϖαγψ εγψµ〈στ ϖ〈λτϖα ϕελενηετνεκ µεγ κσ!ββ. Ιλψεν α �µεγταρτ� ∼ �µεγσζαβαδτ� � 
µιντ ε κεζδ!ϖερσβεν. 
Α ϖερσ µ〈σοδικ φελνεκ παραφρ〈ζισβα ηαϕλ⌠ β!ϖτσε αζ λ! γψακορλατβαν ργζλτ ζσολτ〈ρϖ〈λτοζατοκ 
ηατ〈σ〈ρα µαραδηατοττ µεγ. 
Α ζσολτ〈ρσζϖεγ τββι ϖερσβεν ιλψεν ϕελλεγ∀ ελτρσεκ νινχσενεκ.  
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1 Ταρχζ µεγ ενγεµετ  
Ι!τεν 
µερτ ν τε βεννεδ βιζοµ. 
2 Μονδ ε⇓τ αζ ΩΡναχ ( ν λελκεµ,)  
Εν ΩΡαµ ϖαγψ τε,  
ιολλεηετ !εµµι νντλεµ νεµ ⇓〈ρµαζηατιχ 
µελλψ νκεδ ηα⇓ν〈λνα. 
3 Ηανεµ αζ ⇓εντεκνεχ  
κιχ εζ φλδν ϖαδναχ,  
σ αζ βχζλετε!!εκνεχ,  
κικβεν ϖαγψον µινδεν ν γψνψρ!γεµ. 

 

Ταρτσ µεγη σ ριζζ µεγη ενγεµετ,  
οη ν ςραµ Ι!τενεµ : 
Μερτ ν εγψεδλ χσακ τε βεννεδ βιζοµ 
Μονδγψαδ εζτ ν λελκεµ αζ Ι!τεννεκ,  
ν ςραµ ϖαγψ τε : 
Νοηα ν τλεµ σεµµι νεµ !ζ〈ρµαζηατικ, 
Ηανεµ αζ !ζεντεκετ εγιτεττεµ,  
κικ εζ φλδν ϖαδνακ: 
Εσ αζ βχσλετε!εκετ ππιτεµ,  
κικβεν ϖαγψον µινδεν ν γψονψρ!∃γεµ. 
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1 Τι φεϕεδελµεχ φιαι  
αδγψατοχ αζ ΩΡναχ, 
αδγψατοχ αζ ΩΡναχ διχζ!γετ σ ερ!σγετ. 
2 Αδγψατοχ αζ ΩΡναχ  
αζ  νευνεχ διχζ!γτ, 
ιµ〈δγψ〈τοχ αζ ΩΡατ  
αζ  φνψεσ ανχτυαριυµαβαν. 
3 Αζ ΩΡναχ ⇓αυα ϖαγψον αζ ϖιζεκνεχ φλττε, 

αζ διχζ!γνεχ Ι!τενε µεγ δρδλε, 
αζ Ωρ αζ !οχ ϖιζεκνεχ φλττε ϖαγψον. 

 

Τι φλδνεκ φεϕεδελµι, ηαταλαµα οκνακ φιαι : 
Αδγψ〈τοκ αζ ςρνακ  
αζ διχσ!εγετ, σ αζ ερ!!εγετ. 
Αζ ςρνακ νεϖνεκ  
αδγψατοκ ιλλενδ διχσ!∃γετ : 
Ιµ〈δγψ〈τοκ αζ ςρατ  
αζ  φ∃νψεσ ζεντ ηαϕλκ〈βαν. 
Αζ ςρνακ !ζαϖα ϖαγψον αζ ϖιζεκεν;  
σ αζ διχσ!∃γνεκ Ι!τενε µεγ δρδλ 

Εσ αζ ςρνακ ζαϖα αζ !οκ ϖιζεκνεκ φελεττε. 
 

 
 

34 
Νεµ χσακ α ζσολτ〈ρ κεζδετε, ηανεµ α Κ〈λµ〈νχσεηι φορδτ〈σα λϖν, α τββι ϖ〈λτοζατ ισ κζλενδ!. 
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φφφφφφφφφφφ 

47 Οµνεσ γεντεσ πλαυδιτε µανιβυσ 
ςιζσολψι Βιβλια  √ρεγ γραδυ〈λ  

ΞΛςΙΙ. 

1 Μινδεν νπεχ ταπ#ολλψατοχ κεζετοχκελ, 

Π#αλ. ΞΛςΙΙ. 

Μινδεν νπεκ ταπ#ολλψατοκ κεζειτεκκελ: 



ορυενδεζζετεχ Ι#τεννεχ  

ϖιγ#〈γοσ ⇓⌠υαλ. 

2 Μερτ αζ ΩΡ φελ#γεσ σ ροττενετεσ, 

ναγψ Κιρ〈λψ µινδ εζ εγ⇓ φολδον. 

3 Κι αζ µι βιροδαλµυνχ αλ〈 ϖετι αζ νπεκετ , 

σ αζ πογ〈νψοκατ αζ µι λ〈βυνχ αλ〈. 

4 Κι ελ ϖ〈λα⇓τοττα νκυνχ  

αζ µι οροκ#γινκετ , 

Ι〈χοβναχ διχζο#γτ κιτ ⇓ερετοττ. 

5 Φελ µνε αζ Ι#τεν ναγψ οροµµελ, 

αζ ΩΡ τροµβιτα ⇓⌠υαλ. 

6 Ενεκελλψετεχ αζ Ι#τεννεχ, νεκελλψετεχ , 

νεκελλψετεχ αζ µι Κιρ〈λψυνκναχ, 
 νεκελλψετεχ. 

7 Μερτ αζ Ι#τεν  

µινδ εζ ⇓∃λεσ φολδνεχ Κιρ〈λλψα, 

νεκελλψετεχ ο νκι βολχζεν.  

8 Ωραλµκοδιχ αζ Ι#τεν µινδεν πογ〈νψοκον, 

αζ Ι#τεν υλ αζ ο ⇓εντ#γνεχ ⇓∃κιβεν. 

9 Αζ νπεκνεχ φειεδελµι γψυλεκοζτενεχ  

αζ Αβραηαµ Ι#τεννεχ νπηοζ, 

µερτ Ι#τενε αζ φολδνεχ µεγ ολταλµαζ〈#α, 

κι ιγεν φελ µαγα⇓ταλτατοττ. 

Εορϖενδεζζετεκ αζ Ι#τεννεκ  

ϖιγα##〈γοσ νεκεκκελ. 

Μερτ αζ ςρ φελ#∃γεσ, σ ρεττενετεσ: 

Ναγψ Κιρ〈λψ µινδ αζ εγ#ζ φολδ κερεκ#∃γβεν. 

Κι αζ µι βιροδαλµυνκ αλ〈 ϖετι αζ νπεκετ: 

Εσ αζ πογ〈νψοκατ αζ µι λ〈βαινκ αλ〈. 

Κι ελ ϖ〈λαζτοττα µι νκυνκ  

αζ µι οροκ#∃γυνκετ: 

Ιαχοβνακ διχσο#∃γτ κιτ #ζερετεττ. 

Φελ µενε αζ Ι#τεν ναγψ οροµµελ: 

Αζ ςρ φελ µενε τροµβιτα #ζ⌠ϖαλ. 

Ενεκελλψετεκ αζ Ιτεννεκ νεκελλψετεκ: 

Ενεκελλψετεκ αζ µι Κιρ〈λψυνκνακ 

νεκελλψετεκ. 

Μερτ αζ Ι#τεν  

µινδ εζ #ζλεσ φολδνεκ Κιρ〈λψα: 

Ενεκελλψετεκ ο νκι βολχσεν. 

ςραλκοδικ αζ Ι#τεν µινδεν πογ〈νψοκον: 

Αζ Ι#τεν υλ αζ ο #ζεντ#∃γνεκ #ζκιβεν. 

Αζ νπεκνεκ φεϕεδελµι γψυλεκεζτενεκ  

αζ Αβραηαµ Ι#τεννεκ νπηεζ: 

Μερτ Ι#τεν− εζ φολδνεκ µεγ ⌠λταλµαζ〈#α; 

κι ιγεν φελ µαγα#ζταλτατοττ. 

∆ιχσο#∃γ, &χ.

Α π〈ροσ τεστρσζεκρε ρϖνψεσ αζ εγψεσσζ〈µ, δε α Γελεϕι Κατονα Ιστϖ〈ν σ ηασονλ⌠ φελφογ〈σακ α 
τββεσσζ〈µοτ ταρτοττ〈κ ηελψεσνεκ7, εζρτ ϖαν ηελψεσβτσ αζ √ρεγ γραδυ〈λβαν: κεζετ ο

ε
χκελ ∼ 

κεζειτεκκελ (1); λ〈βυνχ ∼ λ〈βαινκ (3).   

Σζ⌠χσερε, ϖαγψ µεγϖ〈λτοζτατοττ φορδυλατ ϖαν νη〈νψ ϖερσβεν: ψρυενδεζζετεχ Ι!τεννεχ ϖιγ!〈γοσ 
⇓⌠υαλ ∼ Ε ξρϖενδεζζετεκ αζ Ι!τεννεκ ϖιγα!!〈γοσ νεκεκκελ (1);  (2) φοξλδ ξν ∼ φ οξλδ κερε!γβεν (2);  
αζ ΩΡ τροµβιτα ⇓⌠ϖαλ ∼ Αζ ςρ φελ µενε τροµβιτα !ζ⌠ϖαλ (5). 
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Εββεν α ζσολτ〈ρβαν νγψ ηελψεν ϖαν σζ⌠ρενδι 〈ταλακτ〈σ σ νη〈νψ σζ⌠χσερε, εζ〈λταλ αζ √ρεγ 
γραδυ〈λ σζϖεγε γρδλκενψεββ ϖ〈λτ. Ηασονλ⌠κππεν νµιλεγ µ⌠δοσυλ α κεζδ!ϖερσ ισ. ∆ε νεµ 
χσακ αζ ελεϕν, ηανεµ κσ!ββ ισ ϖαν 〈ρνψαλατνψι ελτρσ α ζσολτ〈ρ σζϖεγβεν. 
 
                                                           

7 Σζατηµ〈ρι:  



ςιζσολψι Βιβλια √ρεγ γραδυ〈λ 

1 Κνψρλϕ ραψταµ Ι!τεν,  
Μερτ ελ ακαρτ ενγεµετ νψελνι αζ εµβερ,  
σ µινδεν ναπ ελλενεµ ηαδακοζυ〈ν  
ενγεµετ νψοµοργατ. 
5 γονδολαττψοχ νκεµ 〈ρταλµαµρα. 
7β Αζ τε ηαραγοδβαν Ι!τεν  
αζ νπεκετ ροντσ µεγ. 
9 Αχκορ αζ ν ελλεν!γιµ η〈τρα φορδλναχ,  
αζ µελλψ ναπον κι〈λτανδοχ,  
εζτ τυδοµ  
ηογψ αζ Ι!τεν ϖαγψον ν ϖελεµ. 
 

Κενψρλψ ραϕταµ ν Ι!τενεµ,  
µερτ ελ ακαρ ενγεµετ νψελνι αζ γονο∗ζ εµβερ: 
Εσ µινδεν ναπ ελλενεµ ηαδακοζϖ〈ν 
νψοµοργατ ενγεµετ. 
γονδολατικ νκεµ 〈ρταλµαµρα 
∆ε ροντσδ µεγ ⌠η Ι!τεν,  
αζ τε ηαραγοδβαν µινδ εζεκετ.  
Αζ µελλψ ναπον ν φελ κι〈λτανδοκ τε ηοζζ〈δ,  
ακκορ αζ ν ελλεν!∃γιµ η〈τρα φορδυλνακ : 
Ιγψ τυδοµ µεγ  
ηογψ αζ Ι!τεν ϖαγψον ν ϖελεµ. 
 
Ε!ζεµβεν φορογνακ, ⌠η Ι!τεν,  
αζ τενκεδ τττ φογαδ〈!ιµ : 
Μεγ αδοµ τενκεδ αζ διχσιρετεκετ. 
 

 
  
Εββεν α ζσολτ〈ρβαν νγψ ηελψεν ϖαν σζ⌠ρενδι 〈ταλακτ〈σ σ νη〈νψ σζ⌠χσερε, εζ〈λταλ αζ √ρεγ 
γραδυ〈λ σζϖεγε γρδλκενψεββ ϖ〈λτ. Ηασονλ⌠κππεν νµιλεγ µ⌠δοσυλ α κεζδ!ϖερσ ισ. ∆ε νεµ 
χσακ αζ ελεϕν, ηανεµ κσ!ββ ισ ϖαν 〈ρνψαλατνψι ελτρσ α ζσολτ〈ρ σζϖεγβεν. 
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1 Ι!τεν ελ ϖετεττλ ϖαλα µινκετ, 
ελ ⇓λε⇓τετλ ϖαλα µινκετ, 
µεγ ηαραγυδτ〈λ ϖαλα, 
τ∃ρψ µεγ µι ηοζζ〈νχ. 

4 Αδτ〈λ αζ τγεδετ φελκνεχ ζ〈⇓λ⌠τ, 
µελλψελ λλψενεχ αζ ιγα!!〈γρτ. 
 

Οη ςρ Ι!τεν, κι ελϖετεττλ ϖαλα µινκετ, 
ελ !ζλε!ζτεττλ ϖαλα µινκετ, 
µερτ µεγηαραγυττ〈λ ϖαλα ρε〈νκ : 
Τρϕ µεγ κρνκ κεγψελµε!εν µι ηοζζ〈νκ. 

Ζ〈!ζλ⌠τ αδτ〈λ αζ τγεδ φλκνεκ : 
Μελλψελ λλψενεκ αζ ιγαζσ〈γρτ. 
 

 
 
Α σζ⌠ρενδι ϖ〈λτοζτατ〈σ µελλεττ ϖαν µγ εγψ µεγϖ〈λτοζτατοττ ιγεαλακ (12β): χζελεκε⇓νχ ∼ 
τσελεκεδνκ; ελ ταποδγψα ∼ ελ ταποδταδ. Εγψ λατιν σζ⌠τ ισ µαγψαρρραλ ηελψεττεστ: (6) 
Σανχτυαριοµιαβαν ∼ !ζεντ!∃γνεκ ηαϕλκ〈βαν. 
ϑ⌠λλεηετ ε ζσολτ〈ρβαν νεµ α κεζδ!ϖερσβεν ϖαν εγψεδλ φελϕεγψζσρε ρδεµεσ ϖ〈λτοζτατ〈σ, αζ ελτρσ 
µγισ α κεζδ!ϖερσ β!ϖιτµνψειβεν α λεγναγψοββ.     
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1 Ι!τεν αζ ν ⇓αβαδιττ〈!οµρα (ιυελ) 
ΩΡαµ αζ ν !εγιτγεµρε !ιεσ. 
 

Ιϕ ελ, ν Ι!τενεµ, αζ ν !ζαβαδιττ〈!οµρα  
Σιεσ, ςραµ, αζ ν !εγιτ!∃γεµρε. 
 

 
 
Κτ ηελψεν ϖαν µγ ϖ〈λτοζτατ〈σ. Α 3. ϖερσβεν η∃η∃ η∃η∃ ∼ ηα ηα ηα; σ αζ 5. ϖερσβεν: Ι!τεν !ιεσ 
ν ηοζζ〈µ ∼ !ιεσ ν ηοζζ〈µ Ι!τενεµ. Εηηεζ κπεστ α κεζδ!ϖερσ χσεκλψ σζ⌠ρενδι µ⌠δοστ〈σα 
ισµτ α λεγναγψοββ µρϖ∀ ϖ〈λτοζτατ〈σ εββεν α ζσολτ〈ρβαν.  
 
75 
 
  
1 Τιζτελνχ τγεδ Ιτεν, τιζτελνχ: 
2 νκεµ ρενδελτετετττ γψλεκεζετετ µελλµ 
ϖεϕενδεµ. 
 

Μαγα!ζταλυνκ τγεδετ, Ι!τεν, µαγα!ζτανλυνκ : 
αζ νκεµ ρενδελτετετ δτ ϖεϕνδεµ :  
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1 Ι!τεν νε ηαλγασ σ νε ϖεζτεγελψ, 
εσ νε νψυγοδγψ〈λ Ι!τεν. 
 

Νε ηαλγασ, οη ςρ Ι!τεν, σ νε ϖε!ζτγελψ : 
Οη Ι!τεν νε νψυγοδγψ〈λ. 
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1 Μελλψ ιγεν ⇓ερελµετε!εκ αζ τε ηαψλοκαιδ
 !ερεγεκνεχ ΩΡα. 
 

Οη Σερεγεκνεκ ςρα Ι!τενε, 
Μελψ ιγεν !ζερελµετε!εκ αζ τε ηαϕλκιδ. 
 

 
Θυαµ διλεχτα ταβερναχυλα τυα, ∆οµινε ϖιρτυτυµ : χονχυπισχιτ, ετ δεφιχιτ ανιµα µεα ιν ατρια 
∆οµινι (ςυλγατα); Θυαµ αµαβιλια συντ ταβερναχυλα τυα, ο ϑεηοϖα εξερχιτιυµ. ∆εσιδεριο αφφιχιτυρ, 
ετ ιαµθυε δεφιχιτ ανιµα µεα ϖενιενδι αδ ατρια ϑεηοϖαε (Τρεµελλιυσ). Μελλ� ιγεν ⇓ερελµετεεχ α3 τε 
!ατοριδ : !ερεγεκνεχ ϖρα (Βενχδι Σζκελψ Ιστϖ〈ν)  
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1 ΩΡαµ τε µινκνχ ηαψλοκυνχ ϖ⌠λτ〈λ 
µινδεν ιδβεν. 
 

ςρ Ι!τεν, τε ϖολταλ µινεκνκ ηαϕλκυνκ : 
Μινδ νεµζετ!γρλ νεµζετ!γρε. 
 

 
Α νεµζετσγ  (�νεµζεδκ�) ηελψεσβτσ σ β!ϖτσ ηανγυλατιλαγ µεγοκολτ, α λατιν φορδτ〈σβαν ισ 
µεγϖαν: ∆οµινε, ρεφυγιυµ φαχτυσ εσ νοβισ : α γενερατιονε ιν γενερατιονεµ (ςυλγατα); Ο ∆οµινε 
τυ ηαβιταχυλυµ φυιστι νοβισ, ιν θυαθυε γενερατιονε (Τρεµελλιυσ). Αζ ιλψεν µοζζανατοκ µιαττ 
λεηετσγεσ, ηογψ νµελψικ φορδτ〈σ (ηα εγψβκντ α σαϕ〈τ µρχϕε σζεριντ ποντοσ ισ) νεµ τερϕεδτ ελ, 
ϖαγψ νεµ τυδτα ηελψεττεστενι α µεγγψκερεζεττετ. Ε ζσολτ〈ρ ελεϕν κν〈λκοζ⌠ πλδα ερρε α 
κϖετκεζ! µεγολδ〈σ:  ςραµ τε ϖαγ� αζ µι φολ〈µατυνκναχ ηαζα : νεµζετιγρλ νεµζετιγρε (Βενχδι 
Σζκελψ Ιστϖ〈ν). Μεγ λεηετ µαγψαρ〈ζνυνκ ζσολτ〈ρκοµµεντ〈ροκ αλαπϕ〈ν, ϖαγψ ϖαλαµελψ φελφογ〈σ 
ρϖειϖελ, δε α σζϖεγνεκ µινδενκορ ϖαν λλεκτανι ηατ〈σα, ηανγυλατι ελεµε, αµελψ α 
µεγγψκερεζστ ϖαγψ σζ〈λ⌠ιγϖ ϖ〈λ〈στ σεγτι ιλλετϖε ακαδ〈λψοζζα. Α νµιλεγ β!ϖτεττ σζϖεγ α 
σζερταρτ〈σι γψακορλατ σζ〈µ〈ρα κϖ〈νατοσαββ, ϕοββαν µονδηατ⌠, σ ελσ! ηαλλ〈σρα ισ κννψεββ 
µεγρτενι. 
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1 Κεε⇓ αζ ν ⇓ιυεµ Ι!τεν: 
Ενεκλεχ σ διχζρετετ µονδοχ, 
αζ ν διχζ!γεµµελισ νεκλεχ. 
 

Κε!ζ αζ ν ∀ζιϖεµ, ν Ι!τενεµ : 
Ενεκλεκ σ διτσρετετ µονδοκ 
ν τενκεδ, ν διτσ!∃γεµ. 
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