Text from R.R. Ottley’s Book of Isaiah According to the Septuagint: Week 21

Monday, April 22: Isa 27:1-6
27 1 Τῇ ἡµέρᾳ ἐκείνῃ ἐπάξει ὁ θεὸς τὴν µάχαιραν τὴν ἁγίαν καὶ τὴν µεγάλην καὶ τὴν
ἰσχυρὰν ἐπὶ τὸν δράκοντα ὄφιν φεύγοντα, ἐπὶ τὸν δράκοντα ὄφιν σκολιόν, καὶ ἀνελεῖ τὸν
δράκοντα. 2 Τῇ ἡµέρᾳ ἐκείνῃ ἀµπελὼν καλός· ἐπιθύµηµα ἐξάρχειν κατʼ αὐτῆς. 3 ἐγὼ
πόλις ἰσχυρά, πόλις πολιορκουµένη, µάτην ποτιῶ αὐτήν· ἁλώσεται γὰρ νυκτός, ἡµέρας
δὲ πεσεῖται τὸ τεῖχος. 4 καὶ οὐκ ἔστιν ἣ οὐκ ἐπελάβετο αὐτῆς· τίς µε θήσει φυλάσσειν
καλάµην ἐν ἀγρῷ; διὰ τὴν πολεµίαν ταύτην ἠθέτηκα αὐτήν. τοίνυν διὰ τοῦτο ἐποίησεν
Κύριος ὁ θεὸς πάντα ὅσα συνέταξεν. κατακέκαυµαι, 5 βοήσονται οἱ ἐνοικοῦντες ἐν αὐτῇ,
ποιήσωµεν εἰρήνην αὐτῷ, ποιήσωµεν εἰρήνην. 6 οἱ ἐρχόµενοι, τέκνα Ἰακώβ, βλαστήσει
καὶ ἐξανθήσει Ἰσραήλ, καὶ ἐµπλησθήσεται ἡ οἰκουµένη τοῦ καρποῦ αὐτοῦ.
Tuesday, April 23: Isa 27:7-9
7 µὴ ὡς αὐτὸς ἐπάταξεν, καὶ αὐτὸς οὕτων πληγήσεται; καὶ ὡς αὐτὸς ἀνεῖλεν, οὕτως
ἀναιρεθήσεται; 8 µαχόµενος καὶ ὀνειδίζων ἐξαποστελεῖ αὐτούς· οὐ σὺ ἦσθα ὁ µελετῶν
τῷ πνεύµατι τῷ σκληρῷ, ἀνελεῖν αὐτοὺς πνεύµατι θυµοῦ; 9 διὰ τοῦτο ἀφαιρεθήσεται ἡ
ἀνοµία Ἰακώβ, καὶ τοῦτό ἐστιν ἡ εὐλογία αὐτοῦ, ὅταν ἀφέλωµαι αὐτοῦ τὴν ἁµαρτίαν,
ὅταν θῶ πάντας τοὺς λίθους τῶν βωµῶν κατακεκοµµένους ὡς κονίαν λεπτήν· καὶ οὐ µὴ
µείνῃ τὰ δένδρα αὐτῶν, καὶ τὰ εἴδωλα αὐτῶν ἐκκεκοµµένα ὥσπερ δρυµὸς µακράν.
Wednesday, April 24: Isa 27:10-13
10 τὸ κατοικούµενον ποίµνιον ἀνειµένον ἔσται, ὡς ποίµνιον καταλελιµµένον· καὶ ἔσται
πολὺν χρόνον εἰς βόσκηµα, καὶ ἐκεῖ ἀναπαύσονται. 11 µετὰ χρόνον οὐκ ἔσται ἐν αὐτῇ
πᾶν χλωρὸν διὰ τὸ ξηρανθῆναι. γυναῖκες ἐρχόµεναι ἀπὸ θέας, δεῦτε· οὐ γὰρ λαός ἐστιν
ἔχων σύνεσιν, διὰ τοῦτο οὐ µὴ οἰκτειρήσῃ ὁ ποιήσας αὐτούς, οὐδὲ ὁ πλάσας αὐτοὺς οὐ
µὴ ἐλεήσει. 12 Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡµέρᾳ ἐκείνῃ συµφράξει Κύριος ἀπὸ τῆς διώρυγος τοῦ
ποταµοῦ ἕως Ῥινοκορούρων· ὑµεῖς δὲ συναγάγετε τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ κατʼ ἕνα ἕνα.
13 Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡµέρᾳ ἐκείνῃ σαλπιοῦσιν ἐν τῇ σάλπιγγι τῇ µεγαλῇ, καὶ ἥξουσιν οἱ
<ἀπολόµενοι> ἐν τῇ χώρᾳ τῶν Ἀσσυρίων καὶ οἱ ἀπολόµενοι ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ
προσκυνήσουσιν τῷ κυρίῳ ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ ἅγιον ἐν Ἰερουσαλήµ.
Thursday, April 25: Isa 28:1-6
28 1 Οὐαὶ τῷ στεφάνῳ τῆς ὕβρεως, οἱ µισθωτοὶ Ἐφράιµ, τὸ ἄνθος τὸ ἐκπεσὸν ἐκ τῆς
δόξης ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ ὄρους τοῦ παχέως, οἱ µεθύοντες ἄνευ οἴνου. 2 ἰδοὺ ἰσχυρὸν
καὶ σκληρὸν ὁ θυµὸς Κυρίου, ὡς χάλαζα καταφεροµένη οὐκ ἔχουσα σκέπην, βίᾳ
καταφεροµένη· ὡς ὕδατος πολὺ πλῆθος σῦρον χώραν, τῇ γῇ ποιήσει ἀνάπαυσιν· ταῖς
χερσίν, 3 καὶ τοῖς ποσὶν καταπατηθήσεται ὁ στέφανος τῆς ὕβρεως, οἱ µισθωτοὶ τοῦ
Ἐφράιµ. 4 καὶ ἔσται τὸ ἄνθος τὸ ἐκπεσὸν τῆς ἐλπίδος τῆς δόξης ἐπʼ ἄκρου τοῦ ὄρους τοῦ
ὑψηλοῦ· ὡς πρόδροµος σύκου, ὁ ἰδὼν αὐτό, πρὶν ἤ εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ λαβεῖν, θελήσει
αὐτὸ καταπιεῖν. 5 τῇ ἡµέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται Κύριος σαβαὼθ ὁ στέφανος τῆς ἐλπίδος ὁ
πλακεὶς τῆς δόξης, τῷ καταλειφθέντι µου λαῷ· 6 καὶ καταλειφθήσονται ἐπὶ πνεύµατι
κρίσεως ἐπὶ κρίσιν καὶ ἰσχὺν κωλύων ἀνελεῖν.
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Friday, April 26: Isa 28:7-13
7 οὗτοι γὰρ οἴνῳ πεπλανηµένοι εἰσίν· ἐπλανήθησαν διὰ τὸ σίκερα, ἱερεὺς καὶ προφήτης
ἐξέστησαν διὰ τὸν οἶνον, ἐσείσθησαν ἀπὸ τῆς µέθης τοῦ σίκερα, ἐπλανήθησαν· τοῦτό
ἐστιν φάντασµα. 8 ἀρὰ ἔδεται ταύτην τὴν βουλήν· αὕτη γὰρ ἡ βουλὴ ἕνεκεν πλεονεξίας.
9 τίνι ἀνηγγείλαµεν κακά, καὶ τίνι ἀνηγγείλαµεν ἀγγελίαν; οἱ ἀπογεγαλακτισµένοι ἀπὸ
γάλακτος, οἱ ἀπεσπασµένοι ἀπὸ µαστοῦ. 10 θλίψιν ἐπὶ θλίψιν προσδέχου, ἐλπίδα ἐπʼ
ἐλπίδι, ἔτι µικρὸν ἔτι µικρόν, 11 διὰ φαυλισµὸν χειλέων, διὰ γλώσσης ἑτέρας· ὅτι
λαλήσουσιν τῷ λαῷ τούτῳ, 12 λέγοντες αὐτῷ Τοῦτο τὸ ἀνάπαυµα τῷ πεινῶντι καὶ τοῦτο
τὸ σύντριµµα, καὶ οὐκ ἠθέλησαν ἀκούειν. 13 καὶ ἔσται αὐτοῖς τὸ λόγιον Κυρίου τοῦ θεοῦ
θλίψις ἐπὶ θλίψιν, ἐλπὶς ἐπʼ ἐλπίδι, ἔτι µικρὸν ἔτι µικρόν, ἵνα πορευθῶσιν καὶ πέσωσιν εἰς
τὰ ὀπίσω, καὶ κινδυνεύσουσι καὶ συντριβήσονται καὶ ἁλώσονται.	
  

