Greek Isaiah in a Year, Week 13

Monday, February 25: Isa 14:28-32
28 Τοῦ ἔτους οὗ ἀπέθανεν Ἀχὰζ ὁ βασιλεὺς ἐγενήθη τὸ ῥῆµα τοῦτο.
29 Μὴ εὐφρανθείητε, πάντες οἱ ἀλλόφυλοι, συνετρίβη γὰρ ὁ ζυγὸς τοῦ
παίοντος ὑµᾶς· ἐκ γὰρ σπέρµατος ὄφεων ἐξελεύσεται ἔγγονα ἀσπίδων, καὶ
τὰ ἔκγονα αὐτῶν ἐξελεύσονται ὄφεις πετόµενοι. 30 καὶ βοσκηθήσονται
πτωχοὶ διʼ αὐτοῦ· πτωχοὶ δὲ ἄνδρες ἐπʼ εἰρήνης ἀναπαύσονται· ἀνελεῖ δὲ
λιµῷ τὸ σπέρµα σου, καὶ τὸ κατάλιµµά σου ἀνελεῖ. 31 ὀλολύζετε, πύλαι
πόλεων, κεκραγέτωσαν πόλεις τεταραγµέναι, οἱ ἀλλόφυλοι πάντες, ὅτι
καπνὸς ἀπὸ βαρρᾶ ἔρχεται, καὶ οὐκ ἔστιν τοῦ εἶναι. 32 καὶ τί
ἀποκριθήσονται βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν; ὅτι Κύριος ἐθεµελίωσεν Σιών, καὶ διʼ
αὐτοῦ σωθήσονται οἱ ταπεινοὶ τοῦ λαοῦ.
Tuesday, February 26: Isa 15:1-4
15 1 Νυκτὸς ἀπολεῖται ἡ Μωαβῖτις, νυκτὸς γὰρ ἀπολεῖται τὸ τεῖχος τῆς
Μωαβίτιδος. 2 λυπεῖσθε ἐφʼ ἑαυτοῖς, ἀπολεῖται γὰρ Δαιβηδών, οὗ ὁ βεµὸς
ὑµῶν· ἐκεῖ ἀναβήσεσθε κλαίειν, ἐπὶ Ναβαῦ τῆς Μωαβίτιδος. ὀλολύζετε, ἐπὶ
πάσης κεφαλῆς φαλάκρωµα, πάντες βραχίονες κατατετµηµένοι, 3 ἐν ταῖς
πλατείαις αὐτῆς περιζώσασθε σάκκους, καὶ κόπτεσθε ἐπὶ τῶν δωµάτων
αὐτῆς, καὶ ἐν ταῖς πλατείαις αὐτῆς καὶ ἐν ταῖς ῥύµαις αὐτῆς, πάντες
ὀλολύζετε µετὰ κλαυθµοῦ. 4 ὅτι κέκραγεν Ἑσεβὼν καὶ <Ἐλεαλή>, ἕως
ἠκούσθη ἡ φωνὴ αὐτῆς· διὰ τοῦτο ἡ ὀσφὺς τῆς Μωαβίτιδος βοᾷ, ἡ ψυχὴ
αὐτῆς γνώσεται.
Wednesday, February 27: Isa 15:5-9
5 ἡ καρδία τῆς Μωαβίτιδος βοᾷ ἐν ἑαυτῇ ἕως Σήγωρ· δάµαλις γὰρ ἐστὶν
τριετής· ἐπὶ δὲ τῆς ἀναβάσεως τῆς πρὸς σὲ κλαίοντες ἀναβήσονται τῇ ὁδῷ
Ἀδωνίειµ· βοᾷ σύντριµµα καὶ σεισµός, 6 τὸ ὕδωρ τῆς Νεµρεὶµ ἔρηµον
ἔσται, καὶ ὁ χόρτος αὐτῆς ἐκλείψει· χόρτος γὰρ χλωρὸς οὐκ ἔσται. 7 µὴ καὶ
οὕτως µέλλει σωθῆναι; ἐπάξω γὰρ ἐπὶ τὴν φάραγγα Ἄραβας, καὶ λήµψονται
αὐτήν. 8 συνῆψεν γὰρ ἡ βοὴ τὸ ὄρος τῆς Μωαβίτιδος τῆς Ἀγαλλείµ, καὶ
ὀλολυγµὸς αὐτῆς ἕως τοῦ φρέατος τοῦ Αἰλείµ. 9 τὸ δὲ ὕδωρ τὸ Ῥεµµὼν
πλησθήσεται αἵµατος· ἐπάξω γὰρ ἐπὶ Ῥεµµὼν Ἄραβας, καὶ ἀρῶ τὸ σπέρµα
Μωὰβ καὶ Ἀριὴλ καὶ τὸ κατάλοιπον Ἀδαµά.
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Thursday, February 28: Isa 16:1-5
16 1 Ἀποστελῶ ὡς ἑρπετὰ ἐπὶ τὴν γῆν· µὴ πέτρα ἔρηµός ἐστιν τὸ ὄρος
Σιών; 2 ἔσῃ γὰρ ὡς πετεινοῦ ἀνιπταµένου νεοσσὸς ἀφῃρηµένος, θυγάτηρ
Μωάβ· ἐπὶ τάδε, Ἀρνών, πλείονα 3 βουλεύου, ποίει τε σκέπην πένθους αὐτῇ
διὰ παντός· ἐν µεσηµβρινῇ σκοτιᾷ φεύγουσιν, ἐξέστησαν· µὴ
<ἀχθῇς>. 4 παροικήσουσιν οἱ φυγάδες Μωάβ· ἔσονται γὰρ σκέπη ὑµῖν ἀπὸ
προσώπου διώκοντος, ὅτι ἤρθη ἡ συµµαχία σου, συνετελέσθη ταλαιπωρία,
καὶ ὁ ἄρχων ἀπώλετο ὁ καταπατῶν ἐπὶ τῆς γῆς. 5 καὶ διορθωθήσεται µετὰ
ἐλέους θρόνος, καὶ καθιεῖται ἐπʼ αὐτοῦ µετὰ ἀληθείας ἐν σκηνῇ Δαυείδ,
κρίνων καὶ ἐκζητῶν κρίµα καὶ σπεύδων δικαιοσύνην.
Friday, March 1: Isa 16:6-10
6 Ἠκούσαµεν τὴν ὕβριν Μωάβ, ὑβριστὴς σφόδρα, τὴν ὑπερηφανίαν ἐξῆρας.
οὐχ οὕτως ἡ µαντεία σου, οὐχ οὕτως. 7 ὀλολύξει Μωάβ, ἐν γὰρ τῇ
Μωαβίτιδι πάντες ὀλολύξουσιν· τοῖς κατοικοῦσιν Δέσεθ µελετήσεις, καὶ
οὐκ ἐντραπήσῃ. 8 τὰ πεδία Ἐσεβὼν πενθήσει, ἄµπελος Σεβαµά·
καταπίνοντες τὰ ἔθνη, καταπατήσατε τὰς ἀµπέλους αὐτῆς ἕως Ἰαζήρ· οὐ µὴ
συνάψητε, πλανήθητε τὴν ἔρηµον· οἱ ἀπεσταλµένοι ἐγκατελείφθησαν,
διέβησαν γὰρ τὴν ἔρηµον. 9 διὰ τοῦτο κλαύσοµαι ὡς τὸν κλαυθµὸν Ἰαζὴρ
ἄµπελον Σεβαµά· τὰ δένδρα σου κατέβαλεν Ἐσεβὼν καὶ <Ἐλεαλή>, ἐπὶ τῷ
θερισµῷ καὶ ἐπὶ τῷ τρυγητῷ σου καταπατήσω, καὶ πάντα πεσοῦνται. 10 καὶ
ἀρθήσεται εὐφροσύνη καὶ ἀγαλλίαµα ἐκ τῶν ἀµπελώνων σου, καὶ ἐν τοῖς
ἀµπελῶσίν σου οὐ µὴ εὐφρανθήσονται, καὶ οὐ µὴ πατήσουσιν οἶνον εἰς τὰ
ὑπολήνια, πέπαυται γάρ.

