
Text from R.R. Ottley’s Book of Isaiah According to the Septuagint: Week 18 

 Monday, April 1: Isa 23:1-4 
 Τὸ ὅραµα Τύρου 
23 1 Ὀλολύζετε, πλοῖα Καρχηδόνος, ὅτι ἀπώλετο, καὶ οὐκέτι ἔρχονται ἐκ γῆς Κητιαίων· 
ἦκται αἰχµάλωτος. 2 τίνι ὅµοιοι γεγόνασιν οἱ ἐνοικοῦντες ἐν τῇ νήσῳ, µεταβόλοι 
Φοινίκης, διαπερῶντες τὴν θάλασσαν 3 ἐν ὕδατι πολλῷ, σπέρµα µεταβόλων; ὡς ἀµητοῦ 
εἰσφεροµένου οἱ µεταβόλοι τῶν ἐθνῶν. 4 αἰσχύνθητι, Σιδών, εἶπεν ἡ θάλασσα· ἡ δὲ ἰσχὺς 
τῆς θαλάσσης εἶπεν Οὐκ ὤδινον, οὐδὲ ἔτεκον, οὐδὲ ἐξέθρεψα νεανίσκους, οὐδὲ ὕψωσα 
παρθένους. 
 
 Tuesday, April 2: Isa 23:5-9 
5 ὅταν δὲ ἀκουστὸν γένηται ἐν Αἰγύπτῳ, λήµψεται αὐτοὺς ὀδύνη περὶ Τύρου. 6 ἀπέλθατε 
εἰς Καρχηδόνα, ὀλολύζετε, οἱ ἐνοικοῦντες ἐν τῇ νήσῳ ταύτῃ. 7 οὐχ αὕτη ὑµῶν ἦν ἡ ὕβρις 
ἡ ἀπʼ ἀρχῆς, πρὶν ἢ παραδοθῆναι αὐτήν; 8 τίς ταῦτα ἐβούλευσεν ἐπὶ Τύρον; µὴ ἥσσων 
ἐστίν, ἢ οὐκ ἰσχύει; οἱ ἔµποροι αὐτῆς ἔνδοξοι, ἄρχοντες τῆς γῆς. 9 Κύριος σαβαὼθ 
ἐβουλεύσατο παραλῦσαι τὴν ὕβριν τῶν ἐνδόξων καὶ ἀτιµάσαι πᾶν ἔνδοξον ἐπὶ τῆς γῆς. 
 
 Wednesday, April 3: Isa 23:10-13 
10 ἐργάζου τὴν γῆν σου, καὶ γὰρ πλοῖα οὐκέτι ἔρχονται ἐκ Καρχηδόνος. 11 ἡ δὲ χείρ σου 
οὐκέτι ἰσχύει κατὰ θάλασσαν, ἡ παροξύνουσα βασιλεῖς· Κύριος σαβαὼθ ἐνετείλατο περὶ 
Χανάαν ἀπολέσαι αὐτῆς τὴν ἰσχύν. 12 καὶ ἐροῦσιν Οὐκέτι µὴ προσθῆτε τοῦ ὑβρίζειν καὶ 
ἀδικεῖν τὴν θυγατέρα Σιών· καὶ ἐὰν ἀπέλθῃς εἰς Κητιείµ, οὐδὲ ἐκεῖ σοι ἀνάπαυσις ἔσται· 
13 καὶ εἰς γῆν Χαλδαίων, [ἣ] καὶ αὕτη ἠρήµωται ἀπὸ τῶν Ἀσσυρίων, οὐδὲ ἐκεῖ σοι 
ἀνάπαυσις ἔσται, ὅτι ὁ τοῖχος αὐτῆς πέπτωκεν. 
 
 Thursday, April 4: Isa 23:14-18 
14 ὀλολύζετε, πλοῖα Καρχηδόνος, ὅτι ἀπώλετο τὸ ὀχύρωµα ὑµῶν. 15 καὶ ἔσται ἐν τῇ 
ἡµέρᾳ ἐκείνῃ καταλειφθήσεται Τύρος ἔτη ἑβδοµήκοντα, ὡς χρόνος βασιλέως, ὡς χρόνος 
ἀνθρώπου· καὶ ἔσται µετὰ ἑβδοµήκοντα <ἔτη> ἔσται Τύρος ὡς ᾆσµα πόρνης. 16 λάβε 
κιθάραν, ῥέµβευσον, πόλις πόρνη ἐπιλελησµένη, καλῶς κιθάρισον, πολλὰ ᾆσον, ἵνα σου 
ἡ µνεία γένηται. καὶ ἔσται µετὰ ἑβδοµήκοντα ἔτη ἐπισκοπὴν ποιήσει ὁ θεὸς Τύρου, καὶ 
πάλιν ἀποκαταστήσεται εἰς τὸ ἀρχαῖον, 17 καὶ ἔσται ἐµπόριον πάσαις ταῖς βασιλείαις τῆς 
οἰκουµένης. 18 καὶ ἔσται αὐτῆς ἡ ἐµπορία καὶ ὁ µισθὸς ἅγιον τῷ Κυρίῳ, οὐκ αὐτοῖς 
συναχθήσεται ἀλλὰ τοῖς κατοικοῦσιν ἔναντι Κυρίου, πᾶσα ἡ ἐµπορία αὐτῆς, φαγεῖν καὶ 
πιεῖν καὶ ἐµπλησθῆναι, εἰς συµβολὴν µνηµόσυνον <ἔναντι Κυρίου>. 
 
 Friday, April 5: Isa 24:1-5 
24 1 Ἰδοὺ Κύριος καταφθείρει τὴν οἰκουµένην, καὶ ἐρηµώσει αὐτήν, καὶ ἀνακαλύψει τὸ 
πρόσωπον αὐτῆς, καὶ διασπερεῖ τοὺς ἐνοικοῦντας ἐν αὐτῇ. 2 καὶ ἔσται ὁ λαὸς ὡς ὁ 
ἱερεύς, καὶ ὁ παῖς ὡς ὁ κύριος, καὶ ἡ θεράπαινα ὡς ἡ κυρία· ἔσται ὁ ἀγοράζων ὡς ὁ 
πωλῶν, καὶ ὁ δανίζων ὡς ὁ δανιζόµενος, καὶ ὁ ὀφείλων ὡς ᾧ ὀφίλει. 3 φθορᾷ 
φθαρήσεται ἡ γῆ, καὶ προνοµῇ προνοµευθήσεται ἡ γῆ· τὸ γὰρ στόµα Κυρίου ἐλάλησεν 
ταῦτα. 4 ἐπένθησεν ἡ γῆ, καὶ ἐφθάρη ἡ οἰκουµένη, καὶ ἐπένθησαν οἱ ὑψηλοὶ τῆς γῆς. 5 ἡ 
δὲ γῆ ἠνόµησεν διὰ τοὺς κατοικοῦντας αὐτήν, διότι παρέβησαν τὸν νόµον καὶ ἤλλαξαν 
τὰ προστάγµατα Κυρίου, διαθήκην αἰώνιον.	  


