ΗΣΑΙΑΣ 52.13-53-12

ἰδοὺ συνήσει ὁ παῖς μου
καὶ ὑψωθήσεται καὶ
δοξασθήσεται σφόδρα
14
ὃν τρόπον ἐκστήσονται
ἐπὶ σὲ πολλοί οὕτως
ἀδοξήσει ἀπὸ ἀνθρώπων τὸ
εἶδός σου καὶ ἡ δόξα σου
ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων
15
οὕτως θαυμάσονται ἔθνη
πολλὰ ἐπ᾽ αὐτῷ καὶ
συνέξουσιν βασιλεῖς τὸ
στόμα αὐτῶν ὅτι οἷς οὐκ
ἀνηγγέλη περὶ αὐτοῦ
ὄψονται καὶ οἳ οὐκ
ἀκηκόασιν συνήσουσιν
1
κύριε τίς ἐπίστευσεν τῇ
ἀκοῇ ἡμῶν καὶ ὁ βραχίων
κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη
2
ἀνηγγείλαμεν ἐναντίον
αὐτοῦ ὡς παιδίον ὡς ῥίζα
ἐν γῇ διψώσῃ οὐκ ἔστιν
εἶδος αὐτῷ οὐδὲ δόξα καὶ
εἴδομεν αὐτόν καὶ οὐκ εἶχεν
εἶδος οὐδὲ κάλλος
3
ἀλλὰ τὸ εἶδος αὐτοῦ
ἄτιμον ἐκλεῖπον παρὰ
πάντας ἀνθρώπους
ἄνθρωπος ἐν πληγῇ ὢν καὶ
εἰδὼς φέρειν μαλακίαν ὅτι
ἀπέστραπται τὸ πρόσωπον
αὐτοῦ ἠτιμάσθη καὶ οὐκ
ἐλογίσθη
4
οὗτος τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν
φέρει καὶ περὶ ἡμῶν
ὀδυνᾶται καὶ ἡμεῖς
ἐλογισάμεθα αὐτὸν εἶναι ἐν
πόνῳ καὶ ἐν πληγῇ καὶ ἐν
κακώσει
5
αὐτὸς δὲ ἐτραυματίσθη
διὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν καὶ
μεμαλάκισται διὰ τὰς
ἁμαρτίας ἡμῶν παιδεία
εἰρήνης ἡμῶν ἐπ᾽ αὐτόν τῷ
μώλωπι αὐτοῦ ἡμεῖς
ἰάθημεν
6
πάντες ὡς πρόβατα
ἐπλανήθημεν ἄνθρωπος τῇ
ὁδῷ αὐτοῦ ἐπλανήθη καὶ
κύριος παρέδωκεν αὐτὸν

ַש ִ ִּ֖כיל עַ ְׂב ִ ִּ֑די י ָ֧רּום וְׂ נִ ָשָּׂ֛א
ְׂ  ִהנ ֵּ֥ה י13
וְׂ ג ַָבִּּ֖ה ְׂמ ֹֽאד׃
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 כַ אֲש ֶׁ֙ר שָ ְׂממ֤ ּו עָ ֶ֙ליך ֶׁ֙ ַר ִִּ֔בים כן־14
ִמ ְׂש ַחֵּ֥ת מ ִ ִּ֖איש מַ ְׂראִּ֑הּו וְׂ תא ֲִּ֖רֹו ִמ ְׂבנ ֵּ֥י
אָ ָ ֹֽדם׃
ּגֹוי ִ֣ם ַר ִִּ֔בים עָ ָלָּׂ֛יו יִ ְׂק ְׂפצֵּ֥ ּו
ִ ֶׁ֙  כ֤ן יַזה15
ְׂמלָ ִ ִּ֖כים ִפיהִּ֑ם ִּ֠ ִכי אֲש ֶׁ֙ר ֹֽלא־סֻ ַפ֤ר
לָ הם ֶׁ֙ ָראִּ֔ ּו ַואֲשֵּ֥ר ֹֽלא־שָ ְׂמעִּ֖ ּו
ִה ְׂתבֹונָ ֹֽנּו׃
 ִ ֵּ֥מי הא ִ ֱִּ֖מין ִל ְׂשמֻ עָ תִּ֑נּו ּוז ְֵּׂ֥רֹועַ יְׂ הוָ ִּ֖ה1
לתָ ה׃
ֹֽ ָ ְׂל־מי נִ ג
ֵּ֥ ִ ַע
ֶׁ֙  ַו ַי ֶׁ֙עַ ל כַ יֹונֵ֜ק ְׂלפָ ָנָ֗יו וְׂ כַ ֶ֙שרש2
לא הָ ָדִּ֑ר
ִ֣ ְׂא־תאַ ר לִּ֖ ֹו ו
ֵּ֥
מאִ֣רץ ִצ ִּ֔ ָיה ל
וְׂ נִ ְׂראֵּ֥הּו וְׂ ֹֽלא־מַ ְׂראִּ֖ה וְׂ נ ְׂח ְׂמ ֹֽדהּו׃
ישים ִ ֵּ֥איש
ִִּ֔  נִ ְׂבזה ֶׁ֙ ַוח ֲַדִ֣ל ִא3
ּוכמַ ְׂסת֤ר
ְׂ ידּועַ ִּ֑ח ִלי
ִ֣ ִמַ ְׂכאבִּ֖ ֹות ו
חשַ ְׂבנֻ ֹֽהּו׃
ֲ לא
ֵּ֥ ְׂפָ נִ ים ֶׁ֙ ִמ ִּ֔מנּו נִ ְׂבז ִּ֖ה ו

ָשא ּומַ ְׂכאבִּ֖ינּו
ָ ִּ֔ חלָ י ֶׁ֙נּו ֶׁ֙ הִ֣ ּוא נ
ֳ  אָ כ֤ן4
חשַ ְׂב ֻנִּ֔הּו ָנגָּּׂ֛ועַ מֻ כֵּ֥ה
ֲ ְׂסבָ ָל ִּ֑ם ַואֲנַ ְִׂ֣חנּו
ּומעֻ נֹֽה׃
ְׂ ֱֹלהים
ִּ֖ ִ א
 וְׂ הּוא ֶׁ֙ ְׂמח ָל ִ֣ל ִמ ְׂפשָ ִּ֔ענּו ְׂמ ֻד ָכִּ֖א5
ליו
ָ ִּ֔ ָמּוס֤ר ְׂשלֹומ ֶׁ֙נּו ֶׁ֙ ע
ַ
מעֲֹונתִּ֑ינּו
א־לנּו׃
ֹֽ ָ
ָּובַ חֲ בֻ ָרתִּ֖ ֹו נִ ְׂרפ

צאן תָ ִִּ֔עינּו ִ ֵּ֥איש ְׂל ַד ְׂרכִּ֖ ֹו
ִ֣ ַלנּו ֶׁ֙ כ
ָ ֶ֙ ֻ כ6
עֹוֵּ֥ן
ֲ פָ ִנ ִּ֑ינּו וַ ֹֽיה ָוה ֶׁ֙ ִה ְׂפ ִּג ִ֣יעַ ִּ֔בֹו אִּ֖ת
1

ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν

לנּו׃
ֹֽ ָ ֻכ

καὶ αὐτὸς διὰ τὸ
κεκακῶσθαι οὐκ ἀνοίγει τὸ
στόμα ὡς πρόβατον ἐπὶ
σφαγὴν ἤχθη καὶ ὡς ἀμνὸς
ἐναντίον τοῦ κείροντος
αὐτὸν ἄφωνος οὕτως οὐκ
ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ
8
ἐν τῇ ταπεινώσει ἡ κρίσις
αὐτοῦ ἤρθη τὴν γενεὰν
αὐτοῦ τίς διηγήσεται ὅτι
αἴρεται ἀπὸ τῆς γῆς ἡ ζωὴ
αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἀνομιῶν
τοῦ λαοῦ μου ἤχθη εἰς
θάνατον
9
καὶ δώσω τοὺς πονηροὺς
ἀντὶ τῆς ταφῆς αὐτοῦ καὶ
τοὺς πλουσίους ἀντὶ τοῦ
θανάτου αὐτοῦ ὅτι ἀνομίαν
οὐκ ἐποίησεν οὐδὲ εὑρέθη
δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ
10
καὶ κύριος βούλεται
καθαρίσαι αὐτὸν τῆς
πληγῆς ἐὰν δῶτε περὶ
ἁμαρτίας ἡ ψυχὴ ὑμῶν
ὄψεται σπέρμα μακρόβιον
καὶ βούλεται κύριος
ἀφελεῖν
11
ἀπὸ τοῦ πόνου τῆς
ψυχῆς αὐτοῦ δεῖξαι αὐτῷ
φῶς καὶ πλάσαι τῇ συνέσει
δικαιῶσαι δίκαιον εὖ
δουλεύοντα πολλοῖς καὶ
τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν αὐτὸς
ἀνοίσει
12
διὰ τοῦτο αὐτὸς
κληρονομήσει πολλοὺς καὶ
τῶν ἰσχυρῶν μεριεῖ σκῦλα
ἀνθ᾽ ὧν παρεδόθη εἰς
θάνατον ἡ ψυχὴ αὐτοῦ καὶ
ἐν τοῖς ἀνόμοις ἐλογίσθη
καὶ αὐτὸς ἁμαρτίας πολλῶν
ἀνήνεγκεν καὶ διὰ τὰς
ἁμαρτίας αὐτῶν παρεδόθη

֒ ח־פיו
ִ
ַלא יִ ְׂפת
ִ֣ ְׂ נִ ַּג ֶׁ֙ש וְׂ הִ֣ ּוא ַנעֲנה֘ ו7
ּוכ ָר ֵ֕חל ִל ְׂפנ ֵּ֥י
ְׂ יּובל
ִָּ֔ כַ שה ֶׁ֙ לַ ט ִ֣בַ ח
תח ִ ֹֽפיו׃
ִּ֖ ַ לא יִ ְׂפ
ֵּ֥ ְׂגזְׂ ז ִּ֖יהָ נא ֱָל ִּ֑מָ ה ו
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ּומ ִמ ְׂשפָ ט ֶׁ֙ לֻ ִָּ֔קח וְׂ את־דֹו ִּ֖רֹו
ִ  מ ֤עצר8
כי נִ גְׂ ַזר ֶׁ֙ מאִ֣רץ חַ ִִּ֔יים
֤ ִ ַמי יְׂ שֹוחִּ֑ח
ִ֣ ִ
למֹו׃
ֹֽ ָ ִמפֵּ֥שַ ע עַ ִ ִּ֖מי נֵֶּ֥֥גַע

ת־רשָ ִעים ֶׁ֙ ִק ְׂב ִּ֔רֹו וְׂ את־
ְׂ תן א
֤ ִ וַי9
שה
ָ ִּ֔ ָשיר ְׂבמ ָתִּ֑יו עַ ַ֚ל לא־חָ ָמִ֣ס ע
ִּ֖ ִ ָע
לא ִמ ְׂר ָמִּ֖ה ְׂב ִ ֹֽפיו׃
ֵּ֥ ְׂו
החֱ ִִּ֔לי ִאם־
ֹֽ ֶׁ֙  וַיה ָוָ֞ה חָ פ֤ץ ַד ְׂכאֹו10
שים אָ שָ ם ֶׁ֙ נ ְַׂפ ִּ֔שֹו יִ ְׂראֵּ֥ה ז ִּ֖ ֶַ֥רע
֤ ִ ָת
ָמים וְׂ חֵּ֥פץ יְׂ הוָ ִּ֖ה ְׂבי ֵָּ֥דֹו
ִּ֑ ִ ֲריְך י
ִ֣ ִ ַיא
לח׃
ֹֽ ָ יִ ְׂצ
 מע ֲַמ֤ל נ ְַׂפשֹו ֶׁ֙ יִ ְׂראִ֣ה יִ ְׂש ִָּ֔בע11
ְׂב ַד ְׂע ָ֗תֹו י ְַׂצ ִ ֵּ֥דיק צַ ִ ָּׂ֛דיק עַ ְׂב ִ ִּ֖די
תם הֵּ֥ ּוא יִ ְׂס ֹֽבל׃
ִּ֖ ָ ל ַר ִבִּ֑ים ַועֲֹונ
ֹֽ ָ

 לָ ָ֞כן אֲחַ לק־לִ֣ ֹו בָ ַר ִָ֗בים וְׂ את־12
צּומים֘ יְׂ חַ ל ִ֣ק שָ לָ ל ֒ ָ֗ ַתחַ ת אֲש ֶׁ֙ר
ִ ע
ֲ
ֱרה לַ מָ ֶׁ֙ות ֶׁ֙ נ ְַׂפ ִּ֔שֹו וְׂ את־פ ְׂש ִעִּ֖ים
֤ ָ הע
ָשא
ָ ִּ֔ א־ר ִבִ֣ים נ
ַ נִ ְׂמנָ ִּ֑ה וְׂ הּוא ֶׁ֙ ח ְׂט
וְׂ לַ פ ְׂש ִעִּ֖ים י ְַׂפ ִ ֹּֽגיעַ ׃ ס
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