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1-2 Ο προφήτης Ιερεμίας έστειλε επιστολή από την 
Ιερουσαλήμ προς τους υπόλοιπους από τους 
πρεσβυτέρους, τους ιερείς, τους προφήτες και σ’ όλον 
το λαό, που ο Ναβουχοδονόσορ τους είχε φέρει 
αιχμαλώτους από την Ιερουσαλήμ στη Βαβυλώνα. Η 
επιστολή αυτή γράφτηκε μετά που ο βασιλιάς των 
Βαβυλωνίων είχε εκτοπίσει από την Ιερουσαλήμ στη 
Βαβυλώνα το βασιλιά Ιωαχίν, τη βασιλομήτορα, τους 
αξιωματούχους και τους αρχηγούς του βασιλείου του 
Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, καθώς και όλους τους τεχνίτες 
και τους κατασκευαστές των οχυρωματικών έργων. 
3 Ο Ιερεμίας έστειλε την επιστολή με τον Ελασά, γιο του 
Σαφάν, και το Γεμαρία, γιο του Χελκία, τους οποίους ο 
βασιλιάς του Ιούδα Σεδεκίας είχε στείλει πρεσβευτές στο 
βασιλιά Ναβουχοδονόσορ στη Βαβυλώνα. Το κείμενο της 
επιστολής είναι το ακόλουθο:
4 Ο Κύριος του σύμπαντος, ο Θεός του Ισραήλ, λέει σε 
όλους εκείνους που οδηγήθηκαν αιχμάλωτοι από την 
Ιερουσαλήμ στη Βαβυλώνα:
5 «Χτίστε σπίτια και κατοικήστε σ’ αυτά· φυτέψτε κήπους 
και φάτε τους καρπούς τους. 6 Παντρευτείτε και 
αποχτήστε παιδιά. Παντρέψτε τους γιους σας και τις 
κόρες σας, για ν’ αποχτήσουν κι εκείνοι παιδιά και 
πολλαπλασιαστείτε εκεί· μη συρρικνωθείτε. 7 Επιδιώξτε 

την ευημερία της πόλης στην οποία σας οδήγησα 
αιχμαλώτους και προσευχηθείτε σ’ εμένα γι’ αυτήν, γιατί 
όταν ευημερεί αυτή ευημερείτε κι εσείς.
8 »Ο Κύριος του σύμπαντος, ο Θεός του Ισραήλ, λέει: 
“μην αφήνετε να σας εξαπατούν οι προφήτες σας που 
είναι ανάμεσά σας, ούτε οι μάντεις σας· μη δίνετε 
προσοχή στα όνειρα που βλέπετε. 9 Αυτοί σας 
προφητεύουν ψέματα, προσποιούμενοι ότι μιλούν εξ 
ονόματός μου. Δεν τους έχω στείλει εγώ. 10 Εγώ ο 
Κύριος σας λέω ότι, αφού συμπληρωθούν εβδομήντα 
χρόνια στη Βαβυλώνα, θα φροντίσω για σας· θα 
εκπληρώσω την υποχρέωσή μου και θα σας επαναφέρω 
στον τόπο σας. 11 Ξέρω πολύ καλά τα σχέδια που έχω 
κάνει για σας. Θέλω την ευημερία σας και όχι την 
καταστροφή σας· θέλω να σας χαρίσω το μέλλον που 
εσείς ελπίζετε. 12 Αν με επικαλεστείτε και έρθετε να 
προσευχηθείτε σ’ εμένα, εγώ θα σας ακούσω. 13 Αν με 
ζητήσετε θα με βρείτε, φτάνει να με αναζητήσετε με όλη 
σας την καρδιά. 14 Θα με βρείτε και θα αλλάξω την 
κατάστασή σας· θα σας συγκεντρώσω απ’ όλα τα έθνη 
και τις χώρες όπου σας διασκόρπισα και θα σας φέρω 
πίσω στον τόπο απ’ όπου σας οδήγησα στην αιχμαλωσία. 
Εγώ το λέω, ο Κύριος”.
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