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ΨΑΛΜΟΣ ΕΞΗΓΗΣΗ ΧΡΗΣΗ

1
Η ευλογία  που έρχεται ως αποτέλεσμα

της  μελέτης  και  της  τήρησης  του  νόμου  Του
Θεού

Για  αποφυγή  κακού  από  τους
συνανθρώπους μας, αποφυγή μίσους.

2
Επαναστάτης  άνθρωπος  –  Κυρίαρχος

Θεός
Διαβάζεται πριν από κάθε εργασία.

3
Μια  φωνή  προς  Τον  Θεό  σε  ώρα

κινδύνου.
Για  να  λυθούν,  φιλικές,  οικογενειακές

διαφορές.

4 Μια προσευχή για τη νύχτα.
Πριν  από  τον  ύπνο.  Για  μια  δύσκολη

βραδιά. Για ψυχική ηρεμία.

5 Μια πρωινή προσευχή.
Όταν  σε  πολεμούν  με  ψέματα.  Όταν

προσπαθούν να σου καταστρέψουν την εργασία
σου.

6 Μια κραυγή αγωνίας.
Για  την  αντιμετώπιση  δύσκολων

ασθενειών.

7
Μια προσευχή για προστασία και για τη

δίκαιη κρίση Του Θεού.

Για  την  αντιμετώπιση  μοχθηρών  και
κακών  ανθρώπων. Αντιμετώπιση της πονηριάς
των ανθρώπων. Κατά της μαγείας.

8 Θεός – και άνθρωπος.
Ευχαριστία  προς  Τον  Θεό.  Για  το

ξεκίνημα κάποιας εργασίας.

9 Ένα τραγούδι δοξολογίας.
Όταν  πάνε  στραβά  οι  διάφορες

υποθέσεις μας.

10
Μια  προσευχή για  να  υπερασπιστεί  Ο

Θεός τον αδύνατο.
Για  αυτούς που  οδηγούνται άδικα  στο

δικαστήριο. Γι’ αυτούς που έχουν μεγάλη πίκρα.

11 Μια διάκριση πίστης.
Σε περιπτώσεις πανικού. Για να φεύγουν

οι δαίμονες.

12 Μια προσευχή για βοήθεια από Τον Θεό. Κατά της εγκατάλειψης.

13 Από την απόγνωση στην ελπίδα.
Για  αυτούς  που  πάσχουν  από

μελαγχολία.

14 Η ανοησία του άθεου.
Για τους τυφλούς ψυχικά συνανθρώπους

μας. Για  να  μαλακώσουν οι πεισματάρηδες και
οι εγωιστές.

15 Ιδιότητες του ανθρώπου Του Θεού.
Για  την  αποκατάσταση  διαλυμένων

σχέσεων. Υπέρ των πτωχών συνανθρώπων μας.

16 Ο δρόμος της πίστης.
Κατά  των  σατανικών  πομπών.  Κατά

των  πονοκεφάλων.  Για  τη  σωτηρία
δαιμονισμένων.

17
Επίκληση  μιας  καθαρής  καρδιάς  προς

Τον Θεό.

Για  τους  συκοφάντες.  Γι’  αυτούς  που
κατηγορούν  άδικα  να  πάψουν  να  κατηγορούν.
Κατά της γλωσσοφαγιάς. Για το κακό μάτι.

18 Προσευχή Στον Θεό γι’ απελευθέρωση.
Για  την  ευημερία  της  χώρας  και  του

λαού. Για να κυβερνούν δίκαια οι άρχοντες.

19
Η θαυμαστή δημιουργία Του Θεού και ο

τέλειος νόμος Του.
Για να συγχωρέσει Ο Θεός τις αμαρτίες

μας.

20 Προσευχή για νίκη του βασιλιά. Για επιτυχία συμφωνιών.

21 Ευχαριστία για τον βασιλιά.
Για  να  έχει  σωστή πορεία  η χώρα,  η

πόλη, το χωριό.

22 Δοκιμασία και σωτηρία.
Για την ειρήνη όλου του κόσμου. Για να

σταματούν οι πόλεμοι.

23 Τα πρόβατα και ο βοσκός.
Για  να  συμφιλιωθούν οι μαλωμένοι. Για

να επιστρέψουν οι αιρετικοί στην ορθή πίστη.

24 Λατρεία.
Για  να  μαλακώσουν  οι  καρδιές  των

σκληρόκαρδων ανθρώπων.

25 Προσευχή ενός ανθρώπου σε δυσκολία.
Κατά της μαγείας. Για να σταματήσουν

να μας επιτίθενται οι συνάνθρωποί μας.

26 Προσευχή ενός δίκαιου ανθρώπου. Σε κάθε δυσκολία της ζωής.

27 Εμπιστοσύνη και αφιέρωση Στον Θεό.
Για  να  έχουμε  καλό  ταξίδι.  Για

οικογενειακή και κοινωνική γαλήνη.

28 Προσευχή και απάντηση.
Για  να  προστατεύσει  Ο  Θεός  τα

υπάρχοντά μας. Κατά της επιβουλής των κακών
ανθρώπων.

Ιερά Μονή
Παντοκράτορος
Mελισσοχωρίου...
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29 Η βροντή Του Θεού.
Για  να  σταματήσουν  οι  Θεομηνίες,

χαλάζι,  παγετός,  ασταμάτητη  βροχή,  σεισμοί,
πλημμύρες, θύελλες.

30 Ευχαριστία για μια παράταση ζωής.
Για να ξεπερνιέται ο κίνδυνος θανάτου

μετά από ατυχήματα.

31 Δοκιμασία και εμπιστοσύνη.
Για  να  επιστρέψουν  τα  άσωτα  παιδιά

στο σπίτι τους. Για  να  δει κάποιος με  καθαρά
μάτια την αλήθεια.

32
Εξομολόγηση  και  απόλαυση  της

συγχώρησης Του Θεού.

Για να συγχωρέσει Ο Θεός τις αμαρτίες
μας.  Για  να  λυτρωθούν  οι  ψυχές  των
κεκοιμημένων.

33 Να ψάλλετε όλοι.
Για  να  καρποφορήσουν  τα  σπαρτά  και

τα δέντρα. Για καλές κοινωνικές σχέσεις.

34 Η φροντίδα Του Θεού για τον λαό Του. Κατά πάσης ατυχίας.

35
Προσευχή Στον Θεό για να υπερασπιστεί

το δίκαιο.
Υπέρ  των  άδικα  διωχθέντων  για  να

λάμψει η αλήθεια.

36 Η αιώνια αγάπη Του Θεού.
Για  να  ημερέψουν  οι  φανατισμένοι

Χριστιανοί και να καταλάβουν ότι Ο Θεός είναι
πλήρης Αγάπης.

37 Καλό και κακό.
Για να τιμωρηθούν από Το Θεό οι άδικοι

που βλάπτουν τους συνανθρώπους τους και δεν
μετανοούν.

38
Σε  μεγάλη στεναχώρια.  Μια  προσευχή

για συγχώρηση.

Για  να  μονιάσουν  οι  χωρισμένοι.  Γι’
αυτούς που δεν νοιάζονται για το σπίτι τους, να
νοιαστούν.

39 Η σύντομη ζωή του ανθρώπου.
Γι’ αυτούς που πεθαίνουν και φοβούνται

και δεν βγαίνει η ψυχή τους.

40
Δοξολογία και προσευχή από μια ξέχειλη

καρδιά.
Σε κάθε δυσκολία της ζωής.

41
Προσευχή ενός άρρωστου και μοναχικού

ανθρώπου.
Σε  αρρώστους  που  βρίσκονται  στα

νοσοκομεία να θεραπευτούν γρήγορα.

42-43 Επιθυμία για Τον Θεό. Για να ελευθερωθούν οι δαιμονισμένοι.

44 Εθνικός θρήνος.
Για να μη νικηθεί ο στρατός μας από τον

εχθρό.

45 Ένας βασιλικός γαμήλιος ύμνος.
Για  να  πηγαίνουν  καλά  τα

οικογενειακά.

46 «Θεός το φρούριον ημών»
Για  να  ανακόπτει Ο  Θεός τις φυσικές

καταστροφές.  (διαβάζεται  ομαδικά).  (ομαδική
προσευχή).

47 Να αλαλάξετε και να ψάλετε.
Ομαδική  προσευχή  για  να  υμνηθεί  η

Δόξα Του Θεού.

48 Σιών, η ένδοξη πόλη Του Θεού.
Για  να  προστατεύει Ο  Θεός τον  τόπο

κατοικίας και τους κατοίκους.

49 Σκέψεις πάνω στη ζωή και τον θάνατο.
Γι’ αυτούς που έχασαν τη ζωή τους από

βίαιο θάνατο. (ατυχήματα, πόλεμοι, δολοφονίες
κ.α.)

50
Ο  Θεός  καλεί  τον  άνθρωπο  σε

απολογισμό.
Για  καταπολέμηση πάσης αχαριστίας –

αχάριστων, αδικίας και αδίκων.

51 Παράκληση για αναγνώριση.
Για  συγχώρεση  αμαρτιών.

Εξομολογητικός ψαλμός.

52 Η καταδίκη του πονηρού.
Για  να  τιμωρηθούν  οι μάγοι και αυτοί

που καταφεύγουν σε  αυτούς. Για  τιμωρία  των
υποχθόνιων ανθρώπων.

53 Βλέπε Ψαλμό 14ο.   

54 Κραυγή για βοήθεια. Για να μη προδίδονται μυστικά.

55
Προσευχή ενός ανθρώπου που βρίσκεται

σε δυσκολία.

Για ξεκαθάρισμα συναισθημάτων και να
ιδωθούν καθαρά τα  πράγματα. Για  να  φανεί η
καθαρή αλήθεια χωρίς συναισθηματισμό.

56 «Στον Θεό έλπισα».
Κατά  των  δαιμονικών  επιβουλών  που

προέρχονται  από  απόσταση  και  ταράζουν  τη
γαλήνη.



57 Προσευχή ανάμεσα σε άγριους εχθρούς.
Για να μη βλάπτουν οι εχθροί με τα έργα

τους.

58 «Υπάρχει Θεός που κρίνει».
Για  να  διορθωθούν  οι  διεφθαρμένοι

πολιτικοί, υπάλληλοι και εργάτες.

59 Προσευχή για προστασία και τιμωρία. Απογευματινή προσευχή για προστασία.

60 Το έθνος σε ήττα.
Για  να  πάρουν  θάρρος  οι  διστακτικοί

άνθρωποι και να βρούνε προκοπή.

61 Η προσευχή ενός κουρασμένου βασιλιά.
Για  εργοδότες  που  δεν  πάνε  καλά  οι

δουλειές τους.

62 Ένας ψαλμός αγάπης και επανάστασης.
Για  τους  νέους  που  δεν  βρίσκουν

εργασία.

63 Η διψασμένη καρδιά.
Διαβάζεται μετά από κάθε πετυχημένη

συμφωνία για να ευοδωθεί στο μέλλον.

64 Προσευχή για προστασία.
Για να τιμωρούνται οι συνωμότες και οι

προδότες.

65 Ύμνος ευχαριστίας. Για να πάνε καλά τα σπαρτά.

66 Αίνος και λατρεία. Εθνική και ατομική.
Για  να  προστατεύει  Ο  Θεός  όλο  το

έθνος.

67 Θερισμός.
Για  να  προστατεύει Ο  Θεός τα  αγαθά

της γης από Θεομηνίες, ληστείες.

68 Το θριαμβευτικό τραγούδι του Ισραήλ.
Για  να  νικήσει  ο  στρατός  μας  τους

εχθρούς μας.

69
Προσευχή ενός ανθρώπου που βρίσκεται

σε μεγάλη δοκιμασία.
Όταν γίνονται μεγάλες καταστροφές.

70 Μια επείγουσα κλίση για βοήθεια. Σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.

71 Μια προσευχή στα γηρατειά.
Για γέροντες που βρίσκονται σε μοναξιά

να μη θλίβονται.

72 Προσευχή για το βασιλιά. Για να αποδίδεται ορθή δικαιοσύνη.

73 Η αδικία αυτού του κόσμου.
Για  να  σταματήσουν  οι  συκοφαντίες.

Κατά της γλωσσοφαγιάς.

74 Θρήνος για την καταστροφή του ναού.
Όταν αισθανόμαστε εγκαταλελειμμένοι

από οικογένεια και φίλους.

75 Ο Θεός είναι Κριτής. Για ν’ αποδώσει Ο Θεός δικαιοσύνη.

76 Ένας ύμνος απελευθέρωσης. Κατά όλων των ειδών της μαγείας.

77 Παρελθόν και παρόν. Για παρηγοριά από τις θλίψεις.

78 Μαθήματα από την ιστορία του Ισραήλ.
Για  να  συνετιστούν  οι  αχάριστοι

άνθρωποι.

79 Η Ιερουσαλήμ σε ερείπια.
Σε ειλικρινή μετάνοια. Για να φύγουν οι

εχθροί μας άπρακτοι.

80
Προσευχή  για  αποκατάσταση  του

Ισραήλ.
Για να πάνε καλά οι αγροτικές σοδειές.

81 Το μήνυμα Του Θεού κατά τον θερισμό.
Για  να βάλουν μυαλό οι πεισματάρηδες

και να σκεφτούν σωστά.

82 Η δικαιοσύνη Του Θεού.
Για  να  μην  αδικούν  οι  δικαστές  τους

αθώους.

83 Προσευχή για βοήθεια. Για αποκοπή μαζικής εχθρικής επίθεσης.

84 Το τραγούδι ενός προσκυνητή. Καθημερινή προσευχή.

85 Ευχαριστία και προσευχή.
Για  χάραξη μιας σωστής πορείας μέσα

στη ζωή.

86 Προσευχή ενός ανθρώπου σε δυσκολία.
Για να βοηθήσει Ο Θεός να βγούμε από

αδιέξοδα  και  άλλες  δυσκολίες  της
καθημερινότητας.

87 Σιών πόλη Του Θεού, μητέρα των εθνών. Για οικογενειακή γαλήνη.



88 Κραυγή ενός απελπισμένου ανθρώπου.
Για να βοηθήσει Ο Θεός να παραταθεί η

ζωή κάποιου ανθρώπου.

89 Ύμνος και προσευχή.
Για  να  συγχωρέσει  Ο  Θεός  τα

παραπτώματά  μας είτε  έγιναν εν  γνώσει είτε
εν αγνοία.

90 Σύντομη και σκληρή η ζωή.
Για ανθρώπους που βασανίζονται άδικα

από σκληρούς συνανθρώπους τους.

91 Εμπιστέψου Τον Θεό και μείνε ήσυχος.

Για πονοκέφαλο και άλλους σωματικούς
πόνους. Για  να  απελευθερωθεί η γυναίκα  κατά
την  εγκυμοσύνη.  Όταν  δεν  βγαίνει  η  ψυχή
κάποιου ανθρώπου που περιμένει το θάνατο.

92 «Ωδή για το Σάββατο».
Για να μας δίνει Ο Θεός τα ευλογημένα

αγαθά του.

93 «Ο Κύριος Βασιλεύει». Για να χαρίζει φώτιση Ο Θεός.

94 Η δικαιοσύνη Του Θεού.

Για  να  τιμωρήσει Ο  Θεός αυτούς που
διαπράττουν αδικίες. Για να σταματήσει Ο Θεός
αυτούς  που  τρέχουν  στους  μάγους  για  να
βλάπτουν άλλους ανθρώπους.

95 Λατρεία Στον Πλάστη μας. Προσευχή για κάθε Δευτέρα.

96 Το μεγαλείο και η Δόξα Του Θεού. Προσευχή για κάθε Τρίτη.

97 Αίνος Στο Θεό.
Προσευχή  για  κάθε  Τετάρτη  –

Αντιμαγική-

98 Ένα τραγούδι Στον Θεό. Προσευχή για κάθε Πέμπτη.

99 Ο Θεός συγχωρεί τον λαό Του. Προσευχή για κάθε Παρασκευή.

100 «Ο Κύριος είναι Θεός». Προσευχή για κάθε Σάββατο.

101 Η διακήρυξη του βασιλιά.
Για  να  φέρονται  έντιμα  οι  άνθρωποι

στις συναλλαγές τους.

102 Η κραυγή ενός ανθρώπου σε δοκιμασία Για ψυχολογικές ασθένειες.

103 Η αγάπη και το έλεος Του Θεού.
Ομαδική  προσευχή  για  το  έλεος  Του

Θεού.

104 Στον Θεό, Τον Μεγάλο Δημιουργό.
Προσευχή  για  τους  ταξιδεύοντες,

οδηγούς, ναυτικούς, αεροπόρους και επιβάτες.

105
Ύμνος Στον Θεό για την διαθήκη Του με

το Ισραήλ.
Για  κάθε  θλιμμένο,  φτωχό  και

βασανισμένο άνθρωπο.

106 Η ανυπακοή του Ισραήλ.
Προσευχή  για  το  απόγευμα  της

Κυριακής.

107 Ύμνος Στον Θεό, Τον Λυτρωτή.
Ειδική προσευχή για  τον ταξιδιώτη, τον

αιχμάλωτο, τον άρρωστο.

108 Ύμνος Στον Θεό.
Για  να  βρουν  προκοπή  οι  διστακτικοί

άνθρωποι.

109
Κραυγή  για  εκδίκηση.  Κλήση  για

βοήθεια.

Για  τους  αχάριστους  που  με  τα  έργα
τους και τα λόγια τους αδικούν τους ευεργέτες
τους.

110 «Βασιλιάς και ιερέας για πάντα».
Ευχαριστήριος  για  τη  σωτηρία  των

ανθρώπων. Διαβάζεται Κυριακή πρωί.

111 Δοξολογία Στο Θεό.
Γι’ αυτούς που πάνε να διαγωνιστούν σε

εξετάσεις μαθημάτων.

112
Μακάριος ο άνθρωπος που σέβεται και

υπακούει Στο Θεό.
Για ανθρώπους και ειδικά για παιδιά που

έχουν φοβίες.

113 Ο Ασύγκριτος Θεός μας.
Για  να  βρούνε  θεραπεία  οι  αδύναμοι

άνθρωποι.

114
Ύμνος του Πάσχα. Ο  Θεός μαζί με  το

λαό Του.
Ευχαριστήρια  προσευχή.  Διαβάζεται

κάθε μέρα.

115 Ο ζωντανός Θεός. Τα άψυχα είδωλα. Ομαδική προσευχή για κάθε κακό.

116 Ύμνος ευχαριστίας.
Για να βοηθήσει Ο Θεός να σωθεί η ζωή

κάποιου ανθρώπου.



117 Κάλεσμα για δοξολογία.   

118 Ύμνος για την γιορτή των Σκηνών.
Για  να  βοηθήσει Ο  Θεός να  επιτευχθεί

κάποιος καλός σκοπός.

119 Προς δόξα του λόγου Του Θεού.
Για να σταματήσουν οι εξεγέρσεις και οι

εθνικές συμφορές.

120 Ενάντια στους συκοφάντες.
Κατά  των  συκοφαντών.  Κατά  της

γλωσσοφαγιάς.

121 Ο Θεός, Ο Φύλακας.
Κατά όλων των ειδών της μαγείας. Για

να θεραπευτούν οι ψυχασθενείς.

122 Ιερουσαλήμ, η Πόλη Του Θεού.
Για  να  φυλάει Ο  Θεός κάποια  πόλη ή

χωριό από κάθε συμφορά.

123 Ικεσία για έλεος.
Για να μας βοηθήσει Ο Θεός να βγούμε

από κάθε αδιέξοδο.

124 Ο Θεός, Ο Σωτήρας.
Προσευχή που διαβάζεται στις εθνικές

γιορτές.

125 Πεποίθηση Στον Θεό.
Πριν από τον ύπνο. Για να μας φυλάει Ο

Θεός από νυχτερινές επιθέσεις δαιμόνων.

126 Γέλιο και δάκρυα.
Για  την  ευημερία  και  προκοπή  ενός

τόπου. Για να πάνε καλά οι δουλειές.

127
Η  ματαιότητα  της  ανθρώπινης

προσπάθειας χωρίς Τον Θεό.
Για  να  επιλύονται  χωρίς  προβλήματα

οικονομικές διαφορές.

128
Οι ευλογίες του ανθρώπου, που σέβεται

και υπακούει Στον Θεό.
Για κάθε καινούργιο ξεκίνημα στη ζωή.

129
Προσευχή για την πτώση όλων εκείνων

που κατέθλιψαν τον λαό Του Θεού.
Για  ανθρώπους  που  μας  κατατρέχουν

ασταμάτητα.

130
Προσευχή,  προσμονή,  ελπίδα  για  τη

λύτρωση Του Θεού.
Για ν’ αφήνουμε τις υποθέσεις μας Στον

Θεό.

131 Ένας ψαλμός απλής πίστης.
Για  να  ημερώνει Ο  Θεός τα  ανήσυχα

και άτακτα παιδιά.

132
Στην  ανάμνηση  της  ημέρας  που  η

κιβωτός φέρθηκε στην Ιερουσαλήμ.
Γενική προσευχή.

133
Η οικογενειακή ενότητα  του λαού Του

Θεού.
Σε  εποχές  ανομβρίας  για  να  έρθει

βροχή.

134
Ένας ψαλμός για  εκείνους που φιλάνε

τον Ναό τη νύχτα.
Ευχαριστήριος ψαλμός για κάθε μέρα.

135 Ύμνος δοξολογίας για δημόσια λατρεία. Ευχαριστήριος ψαλμός – κάθε μέρα.

136 «Η Μεγάλη δοξολογία» (Χαλέλ)
Για  τα  νεογέννητα  παιδιά  να  μην

αρρωσταίνουν.

137 Θρήνος των εξόριστων στη Βαβυλώνα.
Για  να  επιστρέψουν οι εξόριστοι και οι

αιχμάλωτοι στα σπίτια τους.

138 Ύμνος ευχαριστίας.
Για να φυλάει Ο Θεός τα γυναικόπαιδα

που βρίσκονται κάτω από πόλεμο ή διωγμό.

139 Ο Θεός που βρίσκεται εκεί.
Κατά πασών των σκοτεινών δυνάμεων

και των υπηρετών τους.

140 Προσευχή για την βοήθεια.
Κατά  αυτών  που  τρέχουν  σε  μάγια.

Κατά  της  σκληρής  γλωσσοφαγιάς.  Κατά  της
μαύρης μαγείας.

141 Προσευχή για σωστές αντιδράσεις.
Για  να  μη  μας  μισούν  άνευ  λόγου  οι

συνάνθρωποί μας.

142
Προσευχή ενός ανθρώπου μόνου και σε

δυσκολία.
Για όλους τους κατατρεγμένους. Για να

φύγει η διχόνοια και να έρθει η ομόνοια.

143 Προσευχή για βοήθεια από Τον Θεό. Για κατάθλιψη και κακό μάτι.

144 Ύμνος για τη νίκη Του Θεού. Για να δώσει Ο Θεός ειρήνη.

145 «Ο Κύριος είναι Μέγας»
Για  να  μη καταστρέφουν  οι ανεύθυνοι

άνθρωποι το φυσικό περιβάλλον.

146 Ατομική δοξολογία. Για αναπτέρωση του πεσμένου ηθικού.



147 Εθνική δοξολογία. Για να ευημερεί ο λαός.

148 Παγκόσμια δοξολογία.
Για  να  πούμε  ένα  ελάχιστο ευχαριστώ

Στον Πανάγαθο Θεό.

149 Η ωδή των πιστών Του Θεού.
Για  να  κρίνει Ο  Θεός αυτούς που μας

αδικούν.

150 Χορωδιακή συμφωνία δοξολογίας.
Ομαδική  προσευχή  για  να  δοξάσουμε

Τον Θεό.
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