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ὁ λόγος ὁ γενόμενος
πρὸς Ιερεμιαν ἐπὶ πάντα
τὸν λαὸν Ιουδα ἐν τῷ ἔτει
τῷ τετάρτῳ τοῦ Ιωακιμ
υἱοῦ Ιωσια βασιλέως
Ιουδα

הַ ָּד ָָּ֞בר אֲשֶׁ ר־הָּ יָּ ָ֤ה ַ ַֽעל־יִ ְר ְמ ָּי ָ֙הו ָ֙ עַ ל־
הודה בַ שָּ ָּנה ָ֙ ָּ ַֽה ְר ִב ִָ֔עית
ָ֔ ָּ ְל־ע ַ֣ם י
ַ
ָּכ
הודָ֑ה
ָּ ְֹאשיָּ ָּ֖הו ֶׁמַ֣לֶׁ ְך י
ִ ִליהֹוי ִ ִָּ֥קים בֶׁ ן־י
אצָּ֖ר
ַ ִִ֗היא הַ שָּ ָּנה ָ֙ ָּה ִ ַ֣ראש ִ ָֹ֔נית ִלנְ ַֽבוכַ ְד ֶׁר
ֶׁמִ֥לֶׁ ְך בָּ ֶׁ ַֽבל׃

ὃν ἐλάλησεν πρὸς πάντα
τὸν λαὸν Ιουδα καὶ πρὸς
τοὺς κατοικοῦντας
Ιερουσαλημ λέγων
3
ἐν τρισκαιδεκάτῳ ἔτει
Ιωσια υἱοῦ Αμως
βασιλέως Ιουδα καὶ ἕως
τῆς ἡμέρας ταύτης εἴκοσι
καὶ τρία ἔτη καὶ ἐλάλησα
πρὸς ὑμᾶς ὀρθρίζων καὶ
λέγων
4
καὶ ἀπέστελλον πρὸς
ὑμᾶς τοὺς δούλους μου
τοὺς προφήτας ὄρθρου
ἀποστέλλων καὶ οὐκ
εἰσηκούσατε καὶ οὐ
προσέσχετε τοῖς ὠσὶν
ὑμῶν
5
λέγων ἀποστράφητε
ἕκαστος ἀπὸ τῆς ὁδοῦ
αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς καὶ
ἀπὸ τῶν πονηρῶν
ἐπιτηδευμάτων ὑμῶν καὶ
κατοικήσετε ἐπὶ τῆς γῆς ἧς
ἔδωκα ὑμῖν καὶ τοῖς
πατράσιν ὑμῶν ἀπ᾽
αἰῶνος καὶ ἕως αἰῶνος
6
μὴ πορεύεσθε ὀπίσω
θεῶν ἀλλοτρίων τοῦ
δουλεύειν αὐτοῖς καὶ τοῦ
προσκυνεῖν αὐτοῖς ὅπως
μὴ παροργίζητέ με ἐν τοῖς
ἔργοις τῶν χειρῶν ὑμῶν
τοῦ κακῶσαι ὑμᾶς
7
καὶ οὐκ ἠκούσατέ μου

 אֲשֶׁ ָ֙ר ִד ֶֶּׁ֜בר יִ ְר ְמיָּ ָ֤הו הַ נ ִָּביא ָ֙ עַ ל־כָּ ל־2
ל ִם
ָּ֖ ַ ָּהודה וְ ֶׁאֶ֛ל כָּ ל־ ֹי ְשבִ֥י יְ רוש
ָ֔ ָּ ְַע ַ֣ם י
לאמַֹֽ ר׃

1

2

ֹאשיָּ ַ֣הו
ִ ן־ש ַ֣לש עֶׁ ְשרַ֣ה שָּ ָ֡ ָּנה ְלי
ְ  ִמ3
הודה וְ ַע ַ֣ד׀ ַהיַֹ֣ום
ֶּ֜ ָּ ְבֶׁ ן־אָּ מֹון ֩ מֶׁ ָ֙לֶׁ ְך י
הַ ִ֗ ֶׁזה ֶׁזֶ֚ה שָּ ָ֤לש וְ עֶׁ ְש ִרים ָ֙ שָּ ָּנָ֔ה הָּ יָּ ִ֥ה
יכ ֶ֛ם
ֶׁ ְדבַ ר־יְ הוָּ ָּ֖ה א ָּל ָ֑י ָּוא ֲַדבֵּ֧ר אֲל
ל ֹא ְשמַ ְע ֶׁ ַֽתם׃
ִ֥ ְאַ ְשכִ֥ים וְ ַדבָּ֖ר ו
דיו
ֵּ֧ ָּ ָּיכם ֶׁ ַֽאת־כָּ ל־עֲב
ֶׁ ֶּ֜  וְ שָּ לַ ח ֩ יְ ה ָּו ָ֙ה אֲל4
ל ֹא ְשמַ ְע ֶׁתָ֑ם
ַ֣ ְהַ נְ ִב ִ ֶ֛אים הַ ְשכִ֥ם וְ שָּ ָּ֖לחַ ו
יתם ֶׁ ַֽאת־אָּ זְ נְ ֶׁכָּ֖ם ִל ְש ַֹֽמעַ ׃
ִ֥ ֶׁ א־ה ִט
ִ ֹ וְ ַֽל

 לא ִֹ֗מר ַֽשובו־ ָ֞ ָּנא ִאַ֣יש ִמ ַד ְרכָ֤ ֹו5
ושבו ָ֙ עַ ל־
ְ יכם
ֶׁ ָ֔ רעַ מַ עַ ְלל
ֹ ַ֣ ה ָּרעָּ ה ָ֙ ומ
ַֽ ָּ
ָּהַ֣א ֲָּד ָ֔ ָּמה אֲשֶׁ ָ֙ר נ ַָּתֵּ֧ן יְ הוָּ ֶ֛ה לָּ ֶׁכָּ֖ם
ד־עֹולם׃
ַֽ ָּ
ַן־עֹולָּ֖ם וְ ע
ָּ
יכ ָ֑ם ְל ִמ
ֶׁ וְ לַ א ֲַֽבֹות

ֱלהים אֲח ִ ָ֔רים
ַ֣ ִ  וְ אַ ל־ת ְל ִ֗כו ַ ַֽאחֲרי ָ֙ א6
חֹוַ֣ת לָּ ֶׁה ָ֑ם וְ ַֽל ֹא־
ֲ ַול ִה ְשת
ְ דם
ָּ֖ ָּ ְלעָּ ְב
ל ֹא
ִ֥ ְיכם ו
ֶׁ ָ֔ אֹותי ָ֙ ְבמַ עֲשַ֣ה יְ ד
ִ
תַ ְכ ִעָ֤יסו
רע לָּ ֶׁ ַֽכם׃
ָּ֖ ַ ָּא
תם א ַלָּ֖י נְ אֻ ם־יְ הוָּ ָ֑ה ְל ַמֵּ֧עַ ן
ִ֥ ֶׁ א־שמַ ְע
ְ ֹ  וְ ַֽל7
יכָּ֖ם
ֶׁ ) ִה ְכ ִעסונִ י( ]הַ ְכ ִעיסֶ֛נִ י[ ְבמַ עֲשִ֥ה יְ ד
רע לָּ ֶׁ ַֽכם׃ ס
ִ֥ ַ ְל
1

διὰ τοῦτο τάδε λέγει
κύριος ἐπειδὴ οὐκ
ἐπιστεύσατε τοῖς λόγοις
μου
9
ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω καὶ
λήμψομαι τὴν πατριὰν
ἀπὸ βορρᾶ καὶ ἄξω
αὐτοὺς ἐπὶ τὴν γῆν ταύτην
καὶ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας
αὐτὴν καὶ ἐπὶ πάντα τὰ
ἔθνη τὰ κύκλῳ αὐτῆς καὶ
ἐξερημώσω αὐτοὺς καὶ
δώσω αὐτοὺς εἰς
ἀφανισμὸν καὶ εἰς
συριγμὸν καὶ εἰς
ὀνειδισμὸν αἰώνιον
10
καὶ ἀπολῶ ἀπ᾽ αὐτῶν
φωνὴν χαρᾶς καὶ φωνὴν
εὐφροσύνης φωνὴν
νυμφίου καὶ φωνὴν
νύμφης ὀσμὴν μύρου καὶ
φῶς λύχνου
11
καὶ ἔσται πᾶσα ἡ γῆ εἰς
ἀφανισμόν καὶ
δουλεύσουσιν ἐν τοῖς
ἔθνεσιν ἑβδομήκοντα ἔτη
12
καὶ ἐν τῷ πληρωθῆναι
τὰ ἑβδομήκοντα ἔτη
ἐκδικήσω τὸ ἔθνος ἐκεῖνο
φησὶν κύριος καὶ θήσομαι
αὐτοὺς εἰς ἀφανισμὸν
αἰώνιον
13
καὶ ἐπάξω ἐπὶ τὴν γῆν
ἐκείνην πάντας τοὺς
λόγους μου οὓς ἐλάλησα
κατ᾽ αὐτῆς πάντα τὰ
γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ
τούτῳ
13
ὅσα ἐπροφήτευσεν
Ιερεμιας ἐπὶ πάντα τὰ
ἔθνη

כה אָּ ַמָּ֖ר יְ הוָּ ַ֣ה ְצבָּ אָ֑ ֹות ַיֵ֕עַ ן
ֹ ִ֥  לָּ ֵ֕כן8
ת־דבָּ ָּ ַֽרי׃
ְ ֶׁתם א
ָּ֖ ֶׁ א־שמַ ְע
ְ ֹ א ֲֶׁשִ֥ר ַֽל

8

ש ָ֡לחַ וְ לָּ קַ ְח ִתי ֩ אֶׁ ת־כָּ ל־
ֹ  ִהנְ ִנ ַ֣י9
ִמ ְש ְפח ָֹ֙ות צָּ ֶּ֜פֹון נְ אֻ ם־יְ ה ָּוִ֗ה וְ אֶׁ ל־
֒ אצַ֣ר ֶׁ ַֽמלֶׁ ְך־בָּ בֶׁ ל֘ עַ ְב ִדי
ַ נְ ַֽבוכַ ְד ֶׁר
וַהֲ ִב ָ֙אֹ ִֶּ֜תים עַ ל־הָּ ָּא ֶָׁ֤רץ הַ ז ֹאת ָ֙ וְ עַ ל־
ּגֹויִ֥ם הָּ אָּ֖לֶׁ ה סָּ ִבָ֑יב
ִ ַֹי ְַ֣ש ֶָׁ֔ביהָּ וְ ַע ֶ֛ל כָּ ל־ה
ַ֣חֲר ְמ ִָ֔תים וְ שַ ְמ ִתים ָ֙ ְלשַ ָּמַ֣ה
ַ וְ ַה
עֹולם׃
ַֽ ָּ
ולחָּ ְרבָּ֖ ֹות
ְ וְ ִל ְשר ָָּ֔קה

תי מ ִ֗ ֶׁהם קָ֤ ֹול שָּ שֹון ָ֙ וְ קַ֣ ֹול
ַ֣ ִ  וְ הַ אֲבַ ְד10
תן וְ קַ֣ ֹול כַ ָּל ָ֑ה קִ֥ ֹול
ָּ֖ ָּ ִָּש ְמ ָ֔ ָּחה קִ֥ ֹול ח
ר ַחָּ֖יִ ם וְ אִ֥ ֹור נַֽר׃
היְ תָּ ה ָ֙ כָּ ל־הָּ ָּא ֶַׁ֣רץ הַ ָ֔ז ֹאת ְלחָּ ְר ָּבָּ֖ה
ַֽ ָּ ְ ו11
ּגֹויִ֥ם הָּ אֶ֛לֶׁ ה אֶׁ ת־
ִ ְַלשַ ָּמָ֑ה וְ עָּ ְָ֙ב ֶּ֜דו ה
ֶׁמִ֥לֶׁ ְך בָּ ֶׁבָּ֖ל ִש ְב ִעִ֥ים שָּ נָּ ַֽה׃
קד
ֹ ַ֣ ל ֹאות ִש ְב ִעַ֣ים שָּ ָּנָ֡ה אֶׁ ְפ
ַ֣  וְ הָּ יָּ ַ֣ה ִכ ְמ12
ל־מלֶׁ ְך־בָּ בֶׁ ל ֩ וְ עַ ל־הַ ּג ָֹ֙וי הַ הֵּ֧ וא
ַֽ ֶׁ
ַע
ל־א ֶַׁ֣רץ
ֶׁ
ַנְ אֻ ם־יְ הוָּ ֶ֛ה אֶׁ ת־עֲֹונָּ ָּ֖ם וְ ע
עֹולם׃
ַֽ ָּ
כַ ְש ִ ָ֑דים וְ שַ ְמ ִ ִ֥תי אֹתָּ֖ ֹו ְל ִ ַֽש ְממִ֥ ֹות
אתי ָ֙[ עַ ל־הָּ ָּא ֶַׁ֣רץ
ִ הב
ַֽ ְאיתי( ]ו
ִ  ) וְ הב13
ר־ד ַב ְַ֣ר ִתי
ִ ֶׁרי אֲש
ָּ֖ ַ ָּל־דב
ְ ָּהַ ִָ֔היא אֶׁ ת־כ
עָּ ֶׁל ָ֑יהָּ אָ֤ת כָּ ל־הַ כָּ תוב ָ֙ בַ סַ֣פֶׁ ר הַ ָ֔ ֶׁזה
ּגֹוים׃
ַֽ ִ ַאֲשֶׁ ר־נִ ָּבִ֥א יִ ְר ְמיָּ ָּ֖הו עַ ל־כָּ ל־ה
ּגֹוי ַ֣ם ַר ִָ֔בים
ִ ָ֙ דו־בָ֤ם ּגַם־ה ָ֙מָּ ה
ָּ
 ִכַ֣י ָּ ַֽע ְב14
דֹולָ֑ים וְ ִשלַ ְמ ִ ִ֥תי לָּ ֶׁהֶ֛ם
ִ ְומלָּ ִ ָּ֖כים ּג
ְ
יהם׃ ס
ַֽ ֶׁ וכמַ עֲשִ֥ה יְ ד
ְ ְכפָּ ע ֳָּלָּ֖ם

14

ָ֙ כה ֩ אָּ מַ ָ֙ר יְ ה ָּוֶּ֜ה אֱלהָ֤י יִ ְש ָּראל
ֹ  ִכַ֣י15
לי ַ֠קַ ח אֶׁ ת־כ ָֹ֙וס הַ יַ ֵַּּ֧֧יִ ן הַ ח ָּמֶ֛ה הַ ז ָֹּ֖את
ַ ָ֔ א
ּגֹויָ֔ם
ִ ַיתָ֤ה ֹאתֹו ָ֙ אֶׁ ת־כָּ ל־ה
ָּ ָּדי וְ ִה ְש ִק
ָ֑ ִ ִמי
יהם׃
ַֽ ֶׁ אֹותךָּ֖ אֲל
ְ
ַשלִ֥ח
ֹ א ֲֶׁשֵּ֧ר אָּ ֹנ ִ ֶ֛כי

οὕτως εἶπεν κύριος ὁ
θεὸς Ισραηλ λαβὲ τὸ

ה ָּל ָ֑לו ִמ ְפנ ַ֣י
ֹ וְ שָּ ֵ֕תו וְ ִ ַֽה ְת ַֽ ֹּגעֲשָּ֖ ו וְ ִה ְת

15

2

16

ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ
ἀκράτου τούτου ἐκ χειρός
μου καὶ ποτιεῖς πάντα τὰ
ἔθνη πρὸς ἃ ἐγὼ
ἀποστέλλω σε πρὸς
αὐτούς
16
καὶ πίονται καὶ
ἐξεμοῦνται καὶ
μανήσονται ἀπὸ
προσώπου τῆς μαχαίρας
ἧς ἐγὼ ἀποστέλλω ἀνὰ
μέσον αὐτῶν
17
καὶ ἔλαβον τὸ ποτήριον
ἐκ χειρὸς κυρίου καὶ
ἐπότισα τὰ ἔθνη πρὸς ἃ
ἀπέστειλέν με κύριος ἐπ᾽
αὐτά

שלָּ֖חַ בי ֹנ ָּ ַֽתם׃
ֹ הַ ָ֔ ֶׁח ֶׁרב א ֲֶׁשֶ֛ר אָּ ֹנ ִ ִ֥כי

 וָּאֶׁ ַ ִ֥קח אֶׁ ת־הַ כָּ֖ ֹוס ִמיַ ַ֣ד יְ הוָּ ָ֑ה17
ר־שלָּ ַחִ֥נִ י
ְ
ֶּׁגֹויָ֔ם אֲש
ִ ַוָּ ַֽאַ ְשקֶׁ ה ָ֙ אֶׁ ת־כָּ ל־ה
יהם׃
ַֽ ֶׁ יְ הוָּ ָּ֖ה אֲל
הודה
ָ֔ ָּ ְ אֶׁ ת־יְ רושָּ ָ֙לַ ִם ָ֙ וְ אֶׁ ת־עָּ רַ֣י י18
ת־מלָּ ֶׁכָּ֖יהָּ אֶׁ ת־שָּ ֶׁרָ֑יהָּ לָּ ת ָ֙ת ֹא ֶּ֜ ָּתם
ְ
ֶׁוְ א
ְלחָּ ְר ָּבֵּ֧ה ְלשַ ָּמֶ֛ה ִל ְשר ָּ ִ֥קה וְ ִל ְקלָּ ָּלָּ֖ה
כַ יִֹ֥ום הַ זֶׁ ַֽה׃

τὴν Ιερουσαλημ καὶ τὰς
πόλεις Ιουδα καὶ βασιλεῖς
Ιουδα καὶ ἄρχοντας αὐτοῦ
τοῦ θεῖναι αὐτὰς εἰς
ἐρήμωσιν καὶ εἰς ἄβατον
καὶ εἰς συριγμὸν
19
καὶ τὸν Φαραω βασιλέα
Αἰγύπτου καὶ τοὺς παῖδας
αὐτοῦ καὶ τοὺς
μεγιστᾶνας αὐτοῦ καὶ
πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ

ריִ ם וְ אֶׁ ת־
ֶ֛ ַ ְך־מ ְצ
ִ
ֶׁ אֶׁ ת־פַ ְר ֵֹּ֧עה ֶׁ ַֽמל19
ריו וְ אֶׁ ת־כָּ ל־עַ ַֽמֹו׃
ָּ֖ ָּ ָּדיו וְ אֶׁ ת־ש
ִ֥ ָּ ָּעֲב

18

 וְ את ָ֙ כָּ ל־הָּ ָ֔ ֶׁע ֶׁרב וְ ֵ֕את כָּ ל־מַ ְלכָּ֖י20
ֶׁא ֶַׁ֣רץ הָּ עָ֑ וץ וְ ִ֗את כָּ ל־מַ ְלכי ָ֙ ֶׁא ֶַׁ֣רץ
ָ֙ ְפ ִל ְש ִָ֔תים וְ אֶׁ ת־אַ ְש ְקלָ֤ ֹון וְ אֶׁ ת־עַ ָּזה
וְ אֶׁ ת־עֶׁ ְק ָ֔רֹון וְ אָּ֖ת ְשא ִ ִ֥רית אַ ְש ַֽדֹוד׃

καὶ πάντας τοὺς
συμμίκτους αὐτοῦ καὶ
πάντας τοὺς βασιλεῖς
ἀλλοφύλων τὴν Ἀσκαλῶνα
καὶ τὴν Γάζαν καὶ τὴν
Ακκαρων καὶ τὸ ἐπίλοιπον
Ἀζώτου
21
καὶ τὴν Ιδουμαίαν καὶ
τὴν Μωαβῖτιν καὶ τοὺς
υἱοὺς Αμμων

ת־בנ ִ֥י
ְ
ֶׁת־מֹואָּ֖ב וְ א
ָּ
ֶׁ אֶׁ ת־א ֱִ֥דֹום וְ א21
עַ ַֽמֹון׃

20

 וְ את ָ֙ כָּ ל־מַ ְלכי־ ָֹ֔צר וְ אָּ֖ת כָּ ל־מַ ְלכ ַ֣י22
ידֹון וְ את ָ֙ מַ ְלכ ַ֣י הָּ ִ ָ֔אי א ֲֶׁשָּ֖ר ְבעִ֥בֶׁ ר
ָ֑ ִצ
הַ יָּ ַֽם׃

καὶ πάντας βασιλεῖς
Τύρου καὶ βασιλεῖς
Σιδῶνος καὶ βασιλεῖς τοὺς
ἐν τῷ πέραν τῆς θαλάσσης
23
καὶ τὴν Δαιδαν καὶ τὴν
Θαιμαν καὶ τὴν Ρως καὶ
πᾶν περικεκαρμένον κατὰ
πρόσωπον αὐτοῦ
24
καὶ πάντας τοὺς

ת־בוז וְ אָּ֖ת
ָ֔
ֶׁדן וְ אֶׁ ת־תימָּ א ָ֙ וְ א
ָ֤ ָּ ת־ד
ְ ֶׁ וְ א23
ל־קצוצִ֥י פ ָּ ַֽאה׃
ְ
ָּכ

22

 וְ אָּ֖ת כָּ ל־מַ ְלכ ַ֣י ע ֲָּרָ֑ב וְ את ָ֙ כָּ ל־24
ש ְכ ִנָּ֖ים בַ ִמ ְד ָּ ַֽבר׃
ֹ ַמַ ְלכ ַ֣י הָּ ָ֔ ֶׁע ֶׁרב ה
וְ אַ֣ת׀ כָּ ל־מַ ְלכ ַ֣י זִ ְמ ִ ִ֗רי וְ את ָ֙ כָּ ל־
3

25

συμμίκτους τοὺς
καταλύοντας ἐν τῇ ἐρήμῳ
25
καὶ πάντας βασιλεῖς
Αιλαμ καὶ πάντας
βασιλεῖς Περσῶν

ילם וְ אָּ֖ת כָּ ל־מַ ְלכִ֥י מָּ ָּ ַֽדי׃
מַ ְלכ ַ֣י ע ָ֔ ָּ
בים
ר ִ ָ֤
 26וְ אַ֣ת׀ כָּ ל־מַ ְלכ ַ֣י הַ צָּ ִ֗פֹון הַ ְק ֹ
ה ְרח ִֹקים ָ֙ ִאַ֣יש אֶׁ ל־אָּ ִָ֔חיו וְ את ָ֙ כָּ ל־
וְ ָּ ַֽ
ל־פנ ַ֣י
ְ
הַ מַ ְמ ְלכַ֣ ֹות הָּ ָ֔ ָּא ֶׁרץ א ֲֶׁשָּ֖ר עַ
תה
ומִ֥לֶׁ ְך ש ַשְָּ֖ך יִ ְש ֶׁ ִ֥
הָּ א ֲָּד ָּמָ֑ה ֶׁ
יהם׃
אַ חֲר ֶׁ ַֽ
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