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Jeremia Yirmyahu 

Kapittel 34 

8 Dette ordet kom til Yirmyahu fra YHVH3068 etter at kong Sidkia hadde sluttet en pakt med 

hele folket i Jerusalem om å rope ut frihet for dem: 9 Hver mann skulle sette sin slave og 

slavekvinne fri om det var en hebraisk mann eller kvinne, så ingen skulle holde sin jødiske 

bror som slave. 10 Da alle lederne og hele folket som hadde inngått denne pakten, hørte at 

hver enkelt skulle sette sin slave og slavekvinne fri, og at ingen skulle holde dem som slaver 

mer, da adlød de dette og lot dem gå. 11 Men etterpå ombestemte de seg og tvang slavene 

og slavekvinnene til å vende tilbake, dem de hadde satt fri, og de førte dem inn i slaveriet 

igjen, som slaver og slavekvinner. 

12 Derfor kom YHVHs Ord til Yirmyahu fra YHVH, og det lød slik: 13 Så sier YHVH, Israels 

Elåhim430: Jeg sluttet en pakt med deres fedre på den dagen Jeg førte dem ut av landet 

Egypt, ut av slavehuset, og Jeg sa: 14 Når syv år er omme, skal hver mann sette fri sin 

hebraiske bror, som er blitt solgt til deg. Har han tjent deg i seks år, skal du la ham gå fra 

deg og være fri. Men deres fedre verken hørte på Meg eller bøyde sitt øre til Meg. 15 Men i 

dag vendte dere om og gjorde det som var rett i Mine øyne, hver mann forkynte frihet for 

sin neste. Dere sluttet en pakt for Mitt ansikt i det huset som er kalt ved Mitt navn. 16 Men 

så vendte dere om igjen og vanhelliget Mitt navn. Hver av dere førte sin slave og 

slavekvinne tilbake, dem dere hadde satt fri så de kunne råde over seg selv. Men dere førte 

dem tilbake til slaveriet igjen og tvang dem til å være deres slaver og slavekvinner. 

17 Derfor, så sier YHVH: Dere har ikke hørt på Meg så dere har forkynt frihet, hver enkelt til 

sin bror og til sin neste. Se, også Jeg forkynner frihet for dere, sier YHVH, til sverd, pest og 

hungersnød! Jeg skal gjøre dere til et skremsel blant alle kongerikene på jorden. 18 De 

mennene som har overtrådt Min pakt, de som ikke har oppfylt ordene i den pakten de 

sluttet framfor Mitt ansikt, dem skal Jeg gjøre med som kalven de skar i to stykker og gikk 

mellom stykkene av, 19 høvdingene i Yehudah og Jerusalem, hoffmennene, prestene og alt 

folket i landet, de som gikk mellom stykkene av kalven, 20 ja, Jeg skal overgi dem i deres 

fienders hånd og i hånden på dem som står dem etter livet. Likene av dem skal bli til mat 

for fuglene under himmelen og villdyrene på jorden. 21 Jeg skal overgi Sidkia, kongen av 

Yehudah, og lederne hans i deres fienders hånd, i hånden på dem som står dem etter livet 

og i hånden på babylonerkongens hær, han som nå har dratt tilbake fra dere. 22 Se, Jeg skal 

befale, sier YHVH, og la dem vende tilbake til denne byen. De skal stride mot den, innta 

den, og brenne den opp. Jeg skal legge byene i Yehudah øde uten at det er noen som bor 

der. 

Kapittel 33 

25 Så sier YHVH: Hvis ikke Min pakt med dagen og natten står fast, og hvis Jeg ikke har 

fastsatt lover for himmelen og jorden, 26 da skal Jeg også forkaste Yaakovs slekt og Min 
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tjener David, så Jeg ikke skal ta noen av hans slekt til å være herskere over Avrahams, 

Yitzchaks og Yaakovs slekt. Men Jeg skal gjøre ende på deres fangenskap, og Jeg skal 

forbarme Meg over dem. 

 


