
 

 

Giê-rê-mi 
Jeremiah 

Mục-đích: Để thuyết-phục dân Đức Chúa TRỜI lìa bỏ tội-

lỗi của mình và trở lại cùng Đức Chúa TRỜI 

Trước-giả: Giê-rê-mi 

Viết cho: Giu-đa (vương-quốc miền nam) và thủ-phủ của 

Giu-đa là Giê-ru-sa-lem 

Ngày viết: Trong thời mục-vụ của Giê-rê-mi, khoảng 627-

586 TC (Trước Christ giáng-sinh). 

Bối-cảnh: Giê-rê-mi phục-vụ dưới 5 đời vua cuối cùng 

của Giu-đa: Giô-si-a, Giô-a-cha, Giê-hô-gia-kim, Giê-hô-

gia-kin, và Sê-đê-kia. Quốc-gia đang tuột dốc nhanh-

chóng đến mức bị hủy-diệt và sau cùng bị Ba-by-lôn xâm-

chiếm vào năm 586 TC (xem 2 Vua 21-25). Tiên-tri Sô-

phô-ni tiên-tri trước Giê-rê-mi, tiên-tri Ha-ba-cúc là 

đồng-thời với Giê-rê-mi. 

Câu gốc: "Chính tội-ác của ngươi sẽ sửa-phạt ngươi, 

Và các sự bội đạo của ngươi sẽ trách-mắng ngươi; 

Cho nên khá biết và thấy rằng đó là xấu-xa và cay-đắng 

Để ngươi từ-bỏ GIA-VÊ Chúa TRỜI của ngươi, 

Và sự kinh-sợ Ta không ở trong ngươi," GIA-VÊ Đức 

Chúa TRỜI vạn-quân tuyên-bố." (2.19) 

Nhân-vật Chính: Các vua Giu-đa (kể ở trên), Ba-rúc, Ê-

bết-Mê-lết, vua Nê-bu-cát-nết-sa và dân Rê-ca 

Chỗ chính: A-na-tốt, Giê-ru-sa-lem, Ra-ma, Ê-díp-tô 

Đặc-điểm:  Sách nầy là một tổng-hợp gồm cả lịch-sử, văn 

thi, và tiểu-sử. Giê-rê-mi thường dùng các biểu-tượng để 

truyền-đạt thông-điệp của mình.  

Ý chính: Thành-công là gì? Thường người ta nói về thành 

công là hoàn-tất mục-tiêu mình đặt ra, được giàu-có, uy-

tín, có đặc-ân, và quyền-thế. Những người “thành-công” 

vui-hưởng cuộc sống tốt đẹp—được an-toàn về tình-cảm 

và tài-chính, có nhiều kẻ chung quanh ngưỡng-mộ, và vui-

hưởng các thành-quả của việc làm. Người” thành-công” 

là các nhà lãnh-đạo, những người có nhiều ảnh-hưởng, 

những người thiết lập các khuynh-hướng cho người khác 

đi theo. 

Căn-cứ trên các tiêu-chuẩn ấy, Giê-rê-mi đã thất-bại thê 

thảm. Trong 40 năm, người làm phát-ngôn-viên của Đức 

Chúa TRỜI cho Giu-đa; nhưng khi Giê-rê-mi nói, chẳng 

có một người nào nghe. Một cách kiên-trì và thiết-tha 

người cố-gắng thuyết-phục họ hành-động, nhưng chẳng 

có một người nào nhúc nhích. Chắc-chắn người cũng 

không có được một thành-công vật-chất nào cả. Người 

sống nghèo-khổ để phân-bố thông-điệp của mình. Người 

đã bị bỏ tù (đoạn 37), bị quăng vào trong giếng (đoạn 38), 

rồi bị bắt đem vào Ê-díp-tô trái với ý-muốn của người 

(đoạn 43). Người bị hắt-hủi bởi các người láng-giềng 

mình (11.19-11.21), gia-đình mình (12.6), các thầy tế-lễ 

và tiên-tri giả (20.1-20.2), bằng-hữu (20.10), thính-giả 

của mình (26.8), và các vì vua (36.23). Suốt đời, người 

đứng một mình, tuyên-bố các sứ-điệp của Đức Chúa TRỜI 

về số phận bất-hạnh, công-bố giao-ước mới, và khóc cho 

xứ-sở yêu-dấu của mình.  

Theo cặp mắt của thế-gian, Giê-rê-mi đã chẳng có một 

thành-công nào cả. Nhưng theo mắt của Đức Chúa TRỜI, 

Giê-rê-mi là một trong những người thành-công nhất 

trong tất cả lịch-sử của loài người. Thành-công, như được 

Đức Chúa TRỜI đo-lường, gồm có sự vâng-phục và trung-

tín. Không quan-tâm đến sự chống-đối và cái giá mà cá-

nhân phải trả, Giê-rê-mi can-đảm và trung-tín công-bố lời 

của Đức Chúa TRỜI. Người tuân-theo sự kêu-gọi của 

mình.  

Sách Giê-rê-mi bắt đầu bằng sự kêu-gọi người làm một 

tiên-tri. Rồi 38 đoạn kế tiếp là các lời tiên-tri về Y-sơ-ra-

ên (vương quốc phương Bắc) và Giu-đa (vương-quốc 

miền Nam). Các đoạn 2-20 nói tổng-quát không định ngày 

tháng, các đoạn 21-39 thì riêng biệt và có ngày tháng định 

sẵn. Đề-tài căn-bản trong sứ-điệp của Giê-rê-mi giản-dị 

là: "Hãy ăn-năn hối-cải và trở lại cùng Đức Chúa TRỜI, 

nếu không Ngài sẽ phạt." Nhưng, vì người ta bác-bỏ lời 

cảnh-cáo nầy, Giê-rê-mi đưa ra lời tiên-đoán cụ thể về sự 

hủy-diệt Giê-ru-sa-lem. Biến-cố nầy được diễn-tả trong 

đoạn 39. Các đoạn 40-44 diễn-tả các biến-cố theo sau sự 

sụp-đổ của Giê-ru-sa-lem. Sách kết-luận với các lời tiên-

tri về các quốc-gia khác (các đoạn 45-52). 

Khi quý vị đọc sách Giê-rê-mi, xin hãy cảm-xúc cùng với 

ông khi ông lo nghĩ nặng-trĩu về thông-điệp mình phải 

tuyên-bố.  Xin hãy cầu-nguyện với ông cho những người 

không chịu đáp-ứng với lẽ thật, và xin chiêm-ngưỡng 

gương của ông về đức-tin và can-đảm. Đoạn tự phó mình 

cho sự thành-công theo quan-điểm của Đức Chúa TRỜI.



 

 
Giê-rê-mi 1.1-1.16  

A. PHÁN-QUYẾT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRÊN GIU-

ĐA (1.1-45.5) 

1. Đức Chúa TRỜI kêu gọi Giê-rê-mi (1.1-1.19) 

Sự kêu-gọi và nhiệm-vụ của Giê-rê-mi (1.1-1.10) 

1 1Các lời của Giê-rê-mi, con trai của Hinh-kia, một trong 

các thầy tế-lễ tại A-na-tốt, trong đất Bên-gia-min, 2gửi cho 

những kẻ mà lời của Đức GIA-VÊ đã đến trong các ngày 

của Giô-si-a, con trai của A-môn, vua Giu-đa, trong năm 

thứ mười ba của triều-đại của người. 3Nó cũng đến trong 

các ngày của Giê-hô-gia-kim, con trai của Giô-si-a, vua 

Giu-đa, cho đến cuối năm thứ mười một của Sê-đê-kia, 

con trai của Giô-si-a, vua Giu-đa, cho đến khi Giê-ru-sa-

lem bị lưu-đày trong tháng thứ năm. 

4Bấy giờ lời của Đức GIA-VÊ đã đến cùng tôi, phán: 

5"Trước khi Ta đã tạo nên ngươi trong tử-cung, Ta đã 

biết ngươi, 

Và trước khi ngươi đã được sinh ra, Ta đã biệt ngươi ra; 

Ta đã bổ-nhiệm ngươi làm một tiên-tri cho các nước." 
6Thế thì tôi thưa: "Chao ôi, hỡi Chúa GIA-VÊ! 

Kìa, con chẳng biết nói thể nào, 

Bởi vì con là một thiếu-niên." 
7Nhưng Đức GIA-VÊ đã phán cùng tôi: 

"Chớ nói: 'Con là một thiếu-niên,' 

Bởi vì hễ Ta sai ngươi đi đâu, ngươi sẽ đi, 

Và mọi điều Ta truyền cho ngươi, ngươi sẽ nói. 
8"Đừng sợ chúng, 

Vì Ta ở cùng ngươi để giải-thoát ngươi," Đức GIA-VÊ 

tuyên-bố. 

9Đoạn Đức GIA-VÊ đã giang tay Ngài ra và chạm miệng 

của tôi, và Đức GIA-VÊ phán cùng tôi: 

"Này, Ta đã đặt các lời của Ta trong miệng của ngươi. 
10"Hãy xem, Ta đã chỉ-định ngươi ngày này trên các 

quốc-gia và trên các vương-quốc, 

Để nhổ lên và để phá-đổ, 

Để hủy-diệt và để lật-đổ, 

Để xây-dựng và để gieo-trồng." 

Cây gậy bằng cây hạnh và cái nồi nước sôi (1.11-1.19) 
11Và lời của Đức GIA-VÊ đã đến cùng tôi, phán: "Ngươi 

thấy gì, hỡi Giê-rê-mi?" Và tôi thưa: "Con thấy một cây 

gậy bằng cây hạnh." 12Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng tôi: 

"Ngươi đã thấy tốt, vì Ta đang xem chừng lời Ta để thực-

hiện nó." 
13Và lời Đức GIA-VÊ đã đến cùng tôi lần thứ hai, phán: 

Ngươi thấy gì?" Và tôi thưa: "Con thấy một nồi nước đang 

sôi hướng ra từ phương bắc." 14Đoạn Đức GIA-VÊ phán 

cùng tôi: "Ra từ phương bắc, tai-họa sẽ đổ ra trên tất cả 

cư-dân của đất ấy. 15Vì, này, Ta đang kêu-gọi tất cả 

những gia-đình của các vương-quốc phương bắc," Đức 

GIA-VÊ tuyên-bố; "và chúng sẽ đến, và mỗi đứa chúng sẽ 

đặt ngôi của nó tại lối vào của những cổng Giê-ru-sa-lem, 

và vây chung quanh mọi vách thành của nó, và chống lại 

tất cả những thành-thị của Giu-đa. 16Và Ta sẽ tuyên-bố 

các phán-xét của Ta trên chúng về hết thảy sự gian-ác của 

chúng, bởi đó chúng đã từ-bỏ Ta và đã dâng tế-vật cho các 

thần khác, và đã thờ-lạy các việc làm của chính các bàn 

tay của chúng. 

  Jeremiah 1.1-1.16 

A. GOD'S JUDGMENT ON JUDAH (1.1-45.5) 

 

1. God calls Jeremiah (1.1-1.19) 

Jeremiah's call and commission (1.1-1.10) 

1 1The words of Jeremiah, the son of Hilkiah, of the 

priests who were in Anathoth in the land of Benjamin, 2to 

whom the word of YHWH came in the days of Josiah, the 

son of Amon, king of Judah, in the thirteenth year of his 

reign. 3It came also in the days of Jehoiakim, the son of 

Josiah, king of Judah, until the end of the eleventh year of 

Zedekiah, the son of Josiah, king of Judah, until the exile 

of Jerusalem in the fifth month. 

 
4Now the word of YHWH came to me saying, 

5"Before I formed you in the womb I knew you, 

And before you were born I consecrated you; 

I have appointed you a prophet to the nations." 
6Then I said, "Alas, the Lord YHWH! 

Behold, I do not know how to speak, 

Because I am a youth." 
7But YHWH said to me, 

"Do not say, 'I am a youth,' 

Because everywhere I send you, you shall go, 

And all that I command you, you shall speak. 
8"Do not be afraid of them, 

For I am with you to deliver you," declares YHWH. 

9Then YHWH stretched out His hand and touched my 

mouth, and YHWH said to me, 

"Behold, I have put My words in your mouth. 
10"See, I have appointed you this day over the nations 

and over the kingdoms, 

To pluck up and to break down, 

To destroy and to overthrow, 

To build and to plant." 

The almond rod and boiling pot (1.11-1.19) 
11And the word of YHWH came to me saying, "What do 

you see, Jeremiah?" And I said, "I see a rod of an almond 

tree." 12Then YHWH said to me, "You have seen well, for 

I am watching over My word to perform it." 

13And the word of YHWH came to me second time 

saying, "What do you see?" And I said, "I see a boiling 

pot, facing away from the north.'' 14Then YHWH said to 

me, "Out of the north the evil will break forth on all the 

inhabitants of the land. 15For, behold, I am calling all the 

families of the kingdoms of the north," declares YHWH; 

"and they will come, and they will set each one his throne 

at the entrance of the gates of Jerusalem, and against all its 

walls round about, and against all the cities of Judah. 
16And I will pronounce My judgments on them 

concerning all their wickedness, whereby they have 

forsaken Me and have offered sacrifices to other gods, and 

worshiped the works of their own hands.  



 

 
Jeremiah 1.17-2.10 

17Now, gird up your loins, and arise, and speak to them all 

which I command you. Do not be dismayed before them, 

lest I dismay you before them. 18Now behold, I have 

made you today as a fortified city, and as a pillar of iron 

and as walls of bronze against the whole land, to the kings 

of Judah, to its princes, to its priests and to the people of 

the land. 19And they will fight against you, but they will 

not overcome you, for I am with you to deliver you," 

declares YHWH. 

2. Jeremiah condemns Judah for her sins (2.1-10.25) 

Israel turns away from God (2.1-2.37) 

2 1Now the word of YHWH came to me saying, 2"Go 

and proclaim in the ears of Jerusalem, saying, 'Thus says 

YHWH, 

"I remember concerning you the devotion of your 

youth, 

The love of your betrothals, 

Your following after Me in the wilderness, 

Through a land not sown. 
3"Israel was holy to YHWH, 

The first of His harvest; 

All who ate of it became guilty; 

Evil came upon them," declares YHWH.'" 
4Hear the word of YHWH, O house of Jacob, and all the 

families of the house of Israel. 5Thus says YHWH, 

"What injustice did your fathers find in Me 

That they went far from Me 
And walked after emptiness and became empty? 

6"And they did not say, 'Where is YHWH 

Who brought us up out of the land of Egypt, 

Who led us through the wilderness, 

Through a land of deserts and of pits, 

Through a land of drought and of deep darkness, 

Through a land that no one crossed 

And where no man dwelt?' 
7"And I brought you into the fruitful land, 

To eat its fruit and its good things. 

But you came and defiled My land, 

And My inheritance you made an abomination. 
8"The priests did not say, 'Where is YHWH?' 

And those who handle the law did not know Me; 

The rulers also transgressed against Me, 

And the prophets prophesied by Baal 

And walked after things that did not profit.  
9 "Therefore I will yet contend with you," declares 

YHWH,'' 

And with your sons' sons I will contend. 

10"For cross to the coastlands of Kittim and see, 

And send to Kedar and observe closely, 

And see if there has been such a thing as this! 

 

 

Giê-rê-mi 1.17-2.10 

17Bây giờ, hãy thắt lưng ngươi, và hãy dậy, hãy nói cùng 

chúng mọi điều Ta ra truyền cho ngươi. Đừng khiếp-đảm 

trước mặt chúng, e Ta làm cho ngươi khiếp-đảm trước mặt 

chúng. 18Này, bây giờ, Ta đã lập ngươi lên ngày hôm nay 

như một thành kiên cố, như một trụ bằng sắt, và như các 

vách tường bằng đồng nghịch cùng toàn-thể đất nầy, cùng 

các vì vua Giu-đa, cùng các ông hoàng của nó, cùng các 

thầy tế-lễ của nó, và cùng dân-chúng của đất nầy. 19Và 

chúng sẽ đánh lại ngươi, nhưng chúng sẽ không thắng 

ngươi, vì Ta ở với ngươi để giải-thoát ngươi," Đức GIA-

VÊ tuyên-bố. 

2. Giê-rê-mi lên-án Giu-đa vì tội-lỗi của nó (2.1-10.25) 

Y-sơ-ra-ên xoay bỏ Đức Chúa TRỜI (2.1-2.37) 

2 1Bây giờ lời Đức GIA-VÊ đã đến cùng tôi, phán: 2"Hãy 

đi và hãy công-bố vào các lỗ tai của Giê-ru-sa-lem, rằng: 

'GIA-VÊ nói như vầy: 

"Ta nhớ về ngươi sự hết lòng của tuổi thanh-xuân của 

ngươi,  

Tình yêu trong thời hứa-hôn,  

Việc ngươi đi theo Ta trong vùng hoang-vu, 

Băng qua đất không gieo-trồng được. 
3"Y-sơ-ra-ên đã là thánh cho GIA-VÊ, 

Là trái đầu tiên trong mùa thu-hoạch của Ngài; 

Tất cả những kẻ đã nuốt nó đã trở nên có tội; 

Tai-họa đã giáng trên chúng," GIA-VÊ tuyên-bố.'" 
4Hãy nghe lời của Đức GIA-VÊ, ôi nhà Gia-cốp, và mọi 

gia-đình thuộc nhà Y-sơ-ra-ên. 5Đức GIA-VÊ phán như 

vầy: 

"Tổ-phụ của các ngươi đã tìm thấy điều bất công gì 

trong Ta 

Mà chúng đã đi xa khỏi Ta 

Và đã bước theo sự trống không và đã trở nên trống-

rỗng? 
6"Há chúng đã chẳng nói: 'Đức GIA-VÊ ở đâu 

Là Đấng đã đem chúng ta lên ra khỏi xứ Ê-díp-tô, 

Là Đấng đã dắt chúng ta qua vùng hoang-vu, 

Qua xứ có những sa-mạc và có những hầm-hố, 

Qua xứ hạn-hán và tối-tăm sâu-thẳm, 

Qua xứ mà chẳng có ai đã đi qua, 

Và nơi chẳng có ai đã ở?' 
7"Và Ta đã đem ngươi vào trong một xứ đầy hoa-quả, 

Để ăn các trái của nó và hưởng các sự tốt-lành của nó. 

Nhưng các ngươi đã đến và đã làm ô-uế đất của Ta, 

Và tài-sản riêng của Ta ngươi đã làm thành một điều 

ghê-tởm. 
8"Há các thầy tế-lễ đã chẳng nói: 'Đức GIA-VÊ ở đâu?' 

Còn những kẻ nắm luật-pháp đã chẳng biết Ta; 

Những kẻ cai-trị cũng đã vi phạm lại Ta, 

Còn những kẻ tiên-tri đã tiên-tri bởi Ba-anh 

Và đã bước theo các sự chẳng có lợi gì. 
9"Cho nên Ta sẽ còn đấu tranh với các ngươi," Đức 

GIA-VÊ tuyên-bố, 

"Và cùng những con trai của các con trai các ngươi Ta 

sẽ đấu tranh. 
10"Vì hãy đi qua các vùng đất bờ biển của Kít-tim và 

hãy nhìn-xem, 

Hãy sai đi đến Kê-đa và hãy quan-sát kỹ-càng, 

Và hãy xem thử lâu nay đã có như điều nầy chăng! 



 

 
Giê-rê-mi 2.11-2.24 

11"Có một dân-tộc nào đã thay đổi các thần, 

Khi chúng đã chẳng phải là các thần hay không? 

Nhưng dân Ta lại đã đổi vinh-quang của chúng  

Để lấy cái không có ích. 
12"Hãy sửng-sốt, ôi các từng trời, về điều này, 

Và rùng mình, hãy rất tiêu-điều," Đức GIA-VÊ tuyên-

bố. 
13"Vì dân Ta đã làm 2 điều gian-ác: 

Chúng đã từ-bỏ Ta, 

Nguồn những nước sống, 

Để đào lấy cho chúng những cái hồ, 

Những cái hồ nứt, 

Không thể chứa nước được. 
14"Có phải Y-sơ-ra-ên là một kẻ nô-lệ không? Hay có 

phải nó là một tôi-mọi sinh từ trong nhà? 

Tại sao nó đã thành một con mồi? 
15"Các sư-tử con đã gầm rống lại nó, 

Chúng đã gầm rống ồn ào. 

Và chúng đã làm đất của nó thành nơi bỏ hoang; 

Các thành-thị của nó đã bị hủy-diệt, không người ở. 
16"Những người ở Nốp và Tác-pha-nết 

Cũng đã cạo đỉnh đầu của ngươi. 
17"Chẳng phải ngươi đã làm điều nầy cho mình, 

Bằng cách từ-bỏ GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi, 

Khi Ngài đã dẫn-dắt ngươi trên đường sao? 
18"Nhưng bây giờ ngươi đang làm gì trên đường đến Ê-

díp-tô, 

Đặng uống nước sông Si-ho? 

Hay ngươi đang làm việc gì trên đường đến A-si-ri, 

Đặng uống nước của Sông Cái? 
19"Chính tội-ác của ngươi sẽ sửa-phạt ngươi, 

Và các sự bội đạo của ngươi sẽ trách-mắng ngươi; 

Cho nên khá biết và thấy rằng đó là xấu-xa và cay-đắng 

Để ngươi từ-bỏ GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi, 

Và sự kinh-sợ Ta không ở trong ngươi," Chúa GIA-VÊ 

vạn-quân tuyên-bố. 
20"Vì xưa kia Ta đã bẻ ách của ngươi 

Bứt bỏ xiềng-xích của ngươi; 

Nhưng ngươi đã nói: 'Tôi sẽ không phục-vụ!' 

Vì trên mỗi đồi cao 

Và dưới mỗi cây xanh 

Ngươi đã nằm xuống làm gái điếm.      
21"Vậy mà Ta đã trồng ngươi một gốc nho chọn-lọc, 

Một hạt giống hoàn-toàn trung-tín. 

Thế thì làm sao ngươi lại đã tự quay đi trước mặt Ta 

Thành những chồi non hư hỏng của một gốc nho lạ? 
22"Dầu ngươi rửa ngươi bằng nước tro 

Và dùng nhiều xà-phòng, 

Vết nhơ tội-lỗi của ngươi ở trước mặt Ta," Chúa GIA-

VÊ tuyên-bố. 

 23"Sao ngươi dám nói: 'Tôi không bị ô-uế, 

Tôi đã chẳng đi theo các tượng Ba-anh? 

Hãy xem cách thức của ngươi trong thung lũng! 

Hãy biết điều ngươi đã làm! 

Ngươi là một con lạc-đà nhỏ nhanh nhẩu làm rối các 

đường-đi của nó, 
24Là một con lừa hoang, quen vùng hoang-vu, 

Hít gió trong sự đam-mê của nó. 

Trong khi nó rượng đực ai có thể xoay trở nó được? 

 

Jeremiah 2.11-2.24 

11"Has a nation changed gods, 

When they were not gods? 

But My people have changed their glory 

For that which does not profit. 
12"Be appalled, O heavens, at this, 

And shudder, be very desolate," declares YHWH. 
13"For My people have committed two evils: 

They have forsaken Me, 

The fountain of living waters, 

To hew for themselves cisterns, 

Broken cisterns, 

That can hold no water. 
14"Is Israel a slave? Or is he a homeborn servant? 

Why has he become a prey? 
15"The young lions have roared at him, 

They have roared loudly. 

And they have made his land a waste; 

His cities have been destroyed, without inhabitant. 
16"Also the men of Memphis and Tahpanhes 

Have shaved the crown of your head. 
17"Have you not done this to yourself, 

By your forsaking YHWH your God, 

When He led you in the way? 
18"But now what are you doing on the road to Egypt, 

To drink the waters of  the Shihor? 

Or what are you doing on the road to Assyria, 

To drink the waters of the River? 
19"Your own wickedness will correct you, 

And your apostasies will reprove you; 

Know therefore and see that it is evil and bitter 

For you to forsake YHWH your God, 

And the dread of Me is not in you," declares the Lord 

YHWH of hosts. 
20"For long ago I broke your yoke 

And tore off your bonds; 

But you said, 'I will not serve!' 

For on every high hill 

And under every green tree 

You have lain down as a harlot. 
21"Yet I planted you a choice vine, 

A completely faithful seed. 

How then have you turned yourself before Me 

Into the degenerate shoots of a foreign vine? 
22"Although you wash yourself with lye 

And use much soap, 

The stain of your iniquity is before Me,” declares the 

Lord YHWH. 
23"How can you say, 'I am not defiled, 

I have not gone after the Baals '? 

Look at your way in the valley! 

Know what you have done! 

You are a swift young camel entangling her ways, 
24A wild donkey accustomed to the wilderness, 

That sniffs the wind in her passion. 

In the time of her heat who can turn her away? 



 

 
Jeremiah 2.25-2.37 

All who seek her will not become weary; 

In her month they will find her. 
25"Keep your feet from being unshod 

And your throat from thirst; 

But you said, 'It is hopeless! 

No! For I have loved strangers, 

And after them I will walk.' 

26"As the thief is shamed when he is discovered, 

So the house of Israel is shamed; 

They, their kings, their princes, 

And their priests, and their prophets, 
27Who say to a tree, 'You are my father,' 

And to a stone, 'You gave me birth,' 

For they have turned their back to Me, 

And not their face; 

But in the time of their trouble they will say, 

'Arise and save us.'  
28"But where are your gods 

Which you made for yourself? 

Let them arise, if they can save you 

In the time of your trouble; 

For according to the number of your cities 

Are your gods, O Judah. 
29"Why do you contend with Me? 

You have all transgressed against Me," 

declares YHWH. 
30"In vain I have struck your sons; 

They accepted no chastening. 

Your sword has devoured your prophets 

Like a destroying lion. 
31"O generation, heed the word of YHWH. 

Have I been a wilderness to Israel, 

Or a land of thick darkness? 

Why do My people say, 'We are free to roam; 

We will come no more to Thee'? 
32"Can a virgin forget her ornaments, 

Or a bride her attire? 

Yet My people have forgotten Me 

Days without number. 
33"How well you prepare your way 

To seek love! 

Therefore even the wicked women 

You have taught your ways. 
34"Also on your skirts is found 

The lifeblood of the innocent poor; 

You did not find them breaking in. 

But in spite of all these things, 
35Yet you said, 'I am innocent; 

Surely His anger is turned away from me.' 

Behold, I will enter into judgment with you 

Because you say, 'I have not sinned.' 
36"Why do you go around so much 

Changing your way? 

Also, you shall be put to shame by Egypt 

As you were put to shame by Assyria. 
37"From this place also you shall go out 

With your hands on your head; 

For YHWH has rejected those in whom you trust, 

And you shall not prosper with them."  

Giê-rê-mi 2.25-2.37 

Mọi kẻ tìm-kiếm nó sẽ không trở nên mệt-nhọc; 

Trong tháng của nó họ sẽ tìm được nó. 
25"Chớ để trần các bàn chân của ngươi  

Chớ để cổ họng của ngươi khát; 

Nhưng ngươi đã nói: 'Ấy là vô vọng! 

Không! Vì tôi đã yêu những kẻ lạ, 

Và theo sau chúng, tôi sẽ bước đi.' 
26"Như kẻ trộm xấu-hổ khi bị bắt như thể nào, 

Thì nhà Y-sơ-ra-ên cũng sẽ xấu-hổ thể ấy; 

Chúng, các vua của chúng, các ông hoàng của chúng, 

Các thầy tế-lễ của chúng, và các kẻ tiên-tri của chúng, 
27Nói với khúc cây: 'Ngài là cha tôi,' 

Và cùng hòn đá: 'Ngài đã sinh ra tôi,' 

Vì chúng đã xoay lưng lại cùng Ta, 

Mà không xoay mặt lại; 

Nhưng trong thời phiền-muộn, chúng sẽ nói: 

'Hãy chỗi dậy và cứu chúng tôi.' 
28"Nhưng những thần các ngươi ở đâu 

Mà các ngươi đã làm cho ngươi? 

Để chúng chỗi dậy, nếu chúng có thể cứu các ngươi 

Trong thời phiền-muộn của ngươi; 

Vì các ngươi có bao nhiêu thành-thị  

Thì các ngươi có bấy nhiêu thần, ôi Giu-đa. 
29"Tại sao các ngươi lại đấu tranh với Ta? 

Các ngươi hết thảy đều đã phạm-tội với Ta," Đức GIA-

VÊ tuyên-bố. 
30"Ta đã đánh những con trai của các ngươi vô-ích; 

Chúng nó đã chẳng nhận sửa phạt. 

Gươm các ngươi đã nuốt các tiên-tri của các ngươi 

Như một con sư-tử phá-hại. 
31"Hỡi thế-hệ nầy, chú ý đến lời của GIA-VÊ. 

Có phải Ta đã là một vùng hoang-vu đối với Y-sơ-ra-

ên, 

Hay là một xứ sở tối-tăm dày đặc chăng? 

Tại sao dân Ta lại nói: 'Chúng tôi đi rong chơi; 

Chúng tôi sẽ chẳng đến cùng Chúa nữa đâu' ? 
32"Có thể nào một gái đồng-trinh quên đồ trang-sức của 

cô, 

Hay một cô dâu quên áo cưới của mình? 

Nhưng dân Ta đã quên Ta 

Trong vô số ngày. 
33"Các ngươi dọn đường của các ngươi giỏi làm sao ấy 

Để tìm-kiếm tình-ái! 

Bởi vậy cả những người đàn-bà gian-ác 

Các ngươi cũng đã dạy cách thức của các ngươi. 
34"Trên váy của các ngươi cũng được tìm thấy 

Máu tươi của kẻ nghèo vô-tội; 

Ngươi đã chẳng thấy chúng phá cửa mà vào. 

Nhưng dầu tất cả những điều này,   
35Vậy mà ngươi đã nói: 'Tôi vô-tội; 

Chắc-chắn cơn giận Ngài được quay đi khỏi tôi.' 

Này, Ta sẽ xét-xử ngươi 

Bởi vì ngươi nói: 'Tôi đã chẳng phạm-tội.' 
36"Tại sao ngươi đi loanh quanh quá nhiều 

Thay-đổi đường-lối của ngươi? 

Ê-díp-tô cũng sẽ làm ngươi xấu-hổ 

Như A-si-ri đã làm ngươi xấu-hổ. 
37"Từ chỗ nầy ngươi cũng sẽ đi ra 

Với các bàn tay của ngươi trên đầu của ngươi; 

Vì Đức GIA-VÊ đã bác-bỏ các kẻ mà ngươi tin-cậy, 

Và ngươi sẽ chẳng được thịnh-vượng với chúng." 



 

 
Giê-rê-mi 3.1-3.13 

Xứ sở bị ô-nhiễm (3.1-3.5) 

3 1Đức Chúa TRỜI phán: "Nếu một người chồng ly-dị vợ 

của hắn, 

Và bà đi khỏi hắn, 

Rồi thuộc về một người đàn-ông khác, 

Há hắn sẽ còn trở lại với bà sao? 

Há đất đó sẽ chẳng hoàn-toàn bị ô-nhiễm sao? 

Nhưng ngươi là một gái điếm với nhiều người yêu; 

Vậy mà ngươi đến với Ta,"Đức GIA-VÊ tuyên-bố. 
2"Hãy ngước mắt của ngươi lên các gò trọc và nhìn-

xem; 

Có chỗ nào mà ngươi đã chẳng bị xâm phạm? 

Bên lề đường ngươi đã ngồi chờ chúng 

Như một người A-rạp trong sa-mạc, 

Và ngươi đã làm ô-nhiễm một xứ sở 

Với sự làm điếm của ngươi và với sự gian-ác của ngươi. 
3"Cho nên các trận mưa rào đã bị ngăn giữ, 

Và lâu nay chẳng có một trận mưa xuân nào. 

Dầu thế, ngươi đã có cái trán của một gái điếm; 

Ngươi đã chẳng biết xấu-hổ. 
4"Chẳng phải ngươi đã vừa mới kêu đến Ta: 

'Hỡi Cha tôi, Cha là người bạn của tuổi trẻ tôi mà? 
5'Ngài sẽ giận mãi mãi sao? 

Ngài sẽ phẫn-nộ đến cuối-cùng sao?' 

Này, ngươi đã nói 

Và đã làm các điều xấu-xa, 

Và ngươi đã có đường-lối của ngươi." 

Y-sơ-ra-ên vô tín (3.6-3.10) 
6Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng tôi trong các ngày của vua 

Giô-si-a: "Ngươi đã có thấy điều vô-tín mà Y-sơ-ra-ên đã 

làm chăng? Nó đã đi lên mọi đồi cao và đến dưới mọi cây 

xanh, rồi nó đã làm điếm ở đó. 7Và Ta đã nghĩ: 'Sau khi 

nó đã làm xong mọi việc nầy, nó sẽ trở về cùng Ta'; song 

nó đã chẳng trở về, và em gái Giu-đa xảo-trá của nó đã 

thấy điều ấy. 8Và Ta đã thấy rằng vì mọi việc ngoại-tình 

của Y-sơ-ra-ên vô-tín, Ta đã đuổi nó đi và đã cho nó giấy 

ly-dị, tuy nhiên em gái xảo-trá của nó là Giu-đa đã chẳng 

kinh-sợ; nhưng nó cũng đã đi làm gái điếm. 9Và đã xảy ra 

bởi vì nó khinh-thường việc làm điếm của nó, nó đã làm 

ô-nhiễm đất nầy và đã phạm-tội ngoại-tình với các hòn đá 

và các khúc cây. 10Và, tuy nhiên, dẫu có tất cả việc nầy, 

em gái xảo-trá của nó là Giu-đa đã chẳng trở về cùng Ta 

với tất cả tâm-lòng của nó, nhưng chẳng qua là dối-trá," 

Đức GIA-VÊ tuyên-bố. 

Đức Chúa TRỜI mời gọi hối-cải (3.11-3.25) 
11Và Đức GIA-VÊ đã phán cùng tôi: "Y-sơ-ra-ên vô-tín 

đã tỏ ra công-chính hơn Giu-đa xảo-trá lừa-lọc. 12"Hãy đi, 

và công-bố các lời nầy hướng về phía bắc và nói: 

'Hãy trở về, Y-sơ-ra-ên vô-tín,' GIA-VÊ tuyên-bố; 

'Ta sẽ không nhìn ngươi trong cơn giận. 

Vì Ta khoan-dung,' GIA-VÊ tuyên-bố; 

'Ta sẽ không giận mãi mãi. 
13'Ngươi chỉ thừa-nhận tội-lỗi của ngươi, 

Rằng ngươi đã phạm-tội chống GIA-VÊ Chúa TRỜI 

ngươi 

Và đã rải các ơn huệ của ngươi cho những kẻ lạ dưới 

mọi cây xanh, 

Và ngươi đã chẳng vâng-phục tiếng Ta,' Đức GIA-VÊ 

tuyên-bố. 

Jeremiah 3.1-3.13 

The polluted land (3.1-3.5) 

3 1God says, "If a husband divorces his wife, 

And she goes from him, 

And belongs to another man, 

Will he still return to her? 

Will not that land be completely polluted? 

But you are a harlot with many lovers; 

Yet you turn to Me," declares YHWH. 
2"Lift up your eyes to the bare heights and see; 

Where have you not been violated? 

By the roads you have sat for them 

Like an Arabian in the desert, 

And you have polluted a land 

With your harlotry and with your wickedness. 
3"Therefore the showers have been withheld, 

And there has been no spring rain. 

Yet you had a harlot's forehead; 

You refused to be ashamed. 
4"Have you not just now called to Me, 

'My Father, Thou art the friend of my youth? 
5'Will He be angry forever? 

Will He be indignant to the end?' 

Behold, you have spoken 

And have done evil things, 

And you have had your way." 

Faithless Israel (3.6-3.10) 
6Then YHWH said to me in the days of Josiah the king. 

"Have you seen what faithless Israel did? She went up on 

every high hill and under every green tree, and she was a 

harlot there. 7And I thought, 'After she has done all these 

things, she will return to Me'; but she did not return, and 

her treacherous sister Judah saw it. 8And I saw that for all 

the adulteries of faithless Israel, I had sent her away and 

given her a writ of divorce, yet her treacherous sister 

Judah did not fear; but she went and was a harlot also. 
9And it came about because of the lightness of her 

harlotry, that she polluted the land and committed adultery 

with stones and trees. 10And yet in spite of all this her 

treacherous sister Judah did not return to Me with all her 

heart, but rather in deception," declares YHWH. 

God invites repentance (3.11-3.25) 
11And YHWH said to me, "Faithless Israel has proved 

herself more righteous than treacherous Judah. 12"Go, and 

proclaim these words toward the north and say, 

'Return, faithless Israel,' declares YHWH; 

'I will not look upon you in anger. 

For I am gracious,' declares YHWH; 

'I will not be angry forever. 
13'Only acknowledge your iniquity, 

That you have transgressed against YHWH your God 

And have scattered your favors to the strangers under 

every green tree, 

And you have not obeyed My voice,' declares YHWH. 

 



 

 
Jeremiah 3.14-4.1 

14'Return, O faithless sons,' declares YHWH; 

'For I am a master to you, 

And I will take you one from a city and two from a 

family, 

And I will bring you to Zion.' 

 
15"Then I will give you shepherds after My own heart, 

who will feed you on knowledge and understanding. 
16And it shall be in those days when you are multiplied 

and increased in the land," declares YHWH, "they shall 

say no more, 'The ark of the covenant of YHWH.' And it 

shall not come to mind, nor shall they remember it, nor 

shall they miss it, nor shall it be made again. 17At that 

time they shall call Jerusalem, 'The Throne of YHWH,' 

and all the nations will be gathered to it, to Jerusalem, for 

the name of YHWH; nor shall they walk anymore after the 

stubbornness of their evil heart. 18In those days the house 

of Judah will walk with the house of Israel, and they will 

come together from the land of the north to the land that I 

gave your fathers as an inheritance. 

 
19"Then I said, 

'How I would set you among My sons, 

And give you a pleasant land, 

The most beautiful inheritance of the nations!' 

And I said, 'You shall call Me, My Father, 

And not turn away from following Me.' 
20"Surely, as a woman treacherously departs from her 

lover, 

So you have dealt treacherously with Me, 

O house of Israel," declares YHWH. 

21A voice is heard on the bare heights, 

The weeping and the supplications of the sons of Israel; 

Because they have perverted their way, 

They have forgotten YHWH their God. 
22"Return, O faithless sons, 

I will heal your faithlessness." 

"Behold, we come to Thee;  

F'or Thou art YHWH our God. 
23"Surely, the hills are a deception, 

A tumult on the mountains. 

Surely, in YHWH our God 

Is the salvation of Israel. 

 

24"But the shameful thing has consumed the labor of our 

fathers since our youth, their flocks and their herds, their 

sons and their daughters. 25Let us lie down in our shame, 

and let our humiliation cover us; for we have sinned 

against YHWH our God, we and our fathers, since our 

youth even to this day. And we have not obeyed the voice 

of YHWH our God." 

 

 

Judah threatened with invasion (4.1-4.18) 

4 1"If you will return, O Israel," declares YHWH, 

 Giê-rê-mi 3.14-4.1 

14'Hãy trở về, ôi các con trai vô-tín,' Đức GIA-VÊ 

tuyên-bố; 

Vì Ta là chủ của ngươi, 

Ta sẽ đem các ngươi một kẻ từ một thành và hai kẻ từ 

một họ, 

Và Ta sẽ đem ngươi đến Si-ôn.' 

15"Đoạn Ta sẽ ban cho ngươi các kẻ chăn-bầy vừa lòng 

Ta, là những người sẽ cho các ngươi ăn kiến-thức và 

thông-hiểu. 16Và sẽ là trong các ngày đó khi các ngươi 

được sinh-sôi và tăng trưởng trong đất nầy," Đức GIA-VÊ 

tuyên-bố, "chúng sẽ không nói gì nữa: 'Cái rương giao-

ước của Đức GIA-VÊ.' Và nó sẽ chẳng đến trong trí, 

chúng cũng sẽ chẳng nhớ đến nó, chúng cũng sẽ chẳng 

tiếc nhớ nó, nó cũng sẽ chẳng được làm lại. 17Vào lúc đó 

chúng sẽ gọi Giê-ru-sa-lem là 'Ngôi của Đức GIA-VÊ,' và 

mọi quốc-gia đều sẽ được tập-hợp đến nó, đến Giê-ru-sa-

lem, vì danh Đức GIA-VÊ; chúng cũng sẽ chẳng còn bước 

đi theo sự cứng-cỏi của tâm-lòng xấu-xa của chúng. 

18Trong những ngày đó, nhà Giu-đa sẽ bước đi với nhà Y-

sơ-ra-ên, và cùng nhau chúng sẽ từ đất phương bắc đến đất 

mà Ta đã cho tổ-phụ các ngươi làm di-sản. 

19"Thế thì Ta đã nói: 

'Ta sẽ đặt ngươi giữa vòng những con trai của Ta, 

Và cho ngươi một mảnh đất lành, 

Tài-sản riêng đẹp nhất trong các quốc-gia biết bao!' 

Và Ta đã nói: 'Ngươi sẽ gọi Ta: Cha tôi, 

Và sẽ không bỏ theo Ta.' 
20"Chắc-chắn như một người đàn-bà phản-bội lìa khỏi 

người yêu của mình, 

Thì các ngươi cũng đã cư-xử với Ta như thể ấy, 

Ôi nhà Y-sơ-ra-ên," Đức GIA-VÊ tuyên-bố. 

21Có tiếng trên các gò trọc, 

Tiếng than khóc và khẩn-nài của những con trai Y-sơ-

ra-ên; 

Bởi vì chúng đã làm hư-hỏng đường-lối của chúng, 

Chúng đã quên GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của chúng. 
22"Hãy trở lại, ôi các đứa con trai vô-tín, 

Ta sẽ chữa lành sự vô-tín của các ngươi." 

"Xin xem, chúng con đến cùng Chúa; 

Vì Chúa là GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của chúng con." 
23"Chắc-chắn, các ngọn đồi đều là một sự lừa-bịp, 

Một sự ồn-ào trên các ngọn núi. 

Chắc-chắn, trong GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI chúng tôi 

Là sự cứu-rỗi của Y-sơ-ra-ên. 

24"Nhưng điều xấu-hổ đã ăn nuốt hết sức lao-động của tổ-

phụ của chúng tôi từ thuở thanh xuân của chúng tôi, các 

bầy chiên của họ và các bầy bò của họ, các con trai của họ 

và các con gái của họ. 25Xin cho chúng tôi nằm xuống 

trong sự xấu-hổ của chúng tôi, và xin để sự sỉ-nhục của 

chúng tôi bao-phủ chúng tôi; vì chúng tôi đã phạm-tội 

chống GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của chúng tôi, cả chúng 

tôi lẫn tổ-phụ của chúng tôi, từ thuở thanh xuân của chúng 

tôi đến cả ngày nay. Và chúng tôi đã chẳng vâng phục 

tiếng của GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của chúng tôi." 

Giu-đa bị hăm-dọa xâm-lăng (4.1-4.18) 

4 1"Nếu ngươi trở lại, ôi Y-sơ-ra-ên," Đức GIA-VÊ 

tuyên-bố, 



 

 
Giê-rê-mi 4.2-4.13 

"Thì ngươi phải trở lại cùng Ta. 

Nếu ngươi từ bỏ các việc ghê tởm của ngươi khỏi sự 

hiện-diện của Ta, 

Và sẽ không nao-núng, 
2Và ngươi sẽ thề: 'Như Đức GIA-VÊ sống,' 

Theo lẽ thật, bằng sự công-bình, và trong sự công-

chính; 

Thì các nước sẽ ban phước cho chính chúng trong Ngài, 

Và trong Ngài chúng sẽ vinh-hiển." 

3Vì Đức GIA-VÊ phán cùng các người của Giu-đa và 

cùng Giê-ru-sa-lem như vầy: 

"Hãy làm vỡ đất hưu-canh(1) của các ngươi, 

Và chớ gieo ở giữa vòng gai-gốc. 
4"Hãy cắt-bì cho mình cho GIA-VÊ 

Và cắt bỏ các dương-bì của tâm-lòng ngươi, 

Hỡi các người của Giu-đa và cư-dân Giê-ru-sa-lem, 

E cơn giận Ta phát ra như lửa 

Và đốt cháy mà không có ai dập tắt nó, 

Bởi vì sự xấu-xa của những hành động của các ngươi." 

5Hãy công-bố trong Giu-đa và loan-báo tại Giê-ru-sa-

lem, và nói: 

"Hãy thổi kèn trom-pét trong xứ nầy; 

Hãy kêu lớn tiếng và nói: 

'Hãy nhóm lại, và chúng ta hãy đi 

Vào trong các thành-thị kiên-cố.' 
6"Hãy dựng cờ lên hướng về Si-ôn! 

Hãy tìm nơi ẩn-náu, chớ đứng yên, 

Vì Ta đang đem tai-họa từ phương bắc đến, 

Và sự hủy-diệt lớn-lao. 
7"Một con sư-tử đã đi lên từ rừng rậm của nó, 

Và một kẻ hủy-diệt các quốc-gia đã khởi-hành; 

Nó đã đi ra khỏi chỗ của nó 

Đặng làm cho xứ của ngươi thành xứ bỏ hoang. 

Các thành-thị của ngươi sẽ là đống đổ nát 

Không có cư-dân. 
8"Vì điều nầy, mặc vải gai vào, 

Hãy than-vãn và rên-rỉ; 

Vì cơn giận mãnh-liệt của Đức GIA-VÊ 

Đã chẳng quay khỏi chúng ta." 
9"Và sẽ xảy ra trong ngày đó," Đức GIA-VÊ tuyên-bố, 

"rằng tâm của nhà vua và tâm của các ông hoàng sẽ yếu 

ớt; các thầy tế-lễ sẽ bị mất tinh-thần, và các tiên-tri sẽ bị 

làm kinh-ngạc." 

10Lúc ấy, tôi nói: "Ôi! Hỡi Chúa GIA-VÊ! Chắc-chắn 

Chúa đã hoàn-toàn phỉnh dân nầy và Giê-ru-sa-lem, rằng: 

'Các ngươi sẽ có sự bình-an'; nhưng ngược lại một lưỡi 

gươm chạm cổ họng." 

11 Vào lúc đó, sẽ được nói cùng dân nầy và cùng Giê-ru-

sa-lem: "Một cơn gió thiêu đốt từ các gò trọc trong vùng 

hoang-vu theo hướng có con gái của dân-sự Ta—chẳng để 

sàng sẩy lúa, và không để làm sạch, 12một cơn gió quá 

mạnh cho việc nầy—sẽ đến do lệnh của Ta; nay Ta cũng 

sẽ công-bố các phán-xét chống chúng. 
13"Kìa, nó lên như các đám mây, 

Các cỗ xe của nó như gió lốc; 

Ngựa của nó đều nhanh lẹ hơn chim ưng, 

Khốn cho chúng ta, vì chúng ta đều bị hủy-hoại!" 

                                                 
1đất mới được cày nhưng chưa gieo 

Jeremiah 4.2-4.13 

"Then you should return to Me. 

And if you will put away your detested things from My 

presence, 

And will not waver, 
2And you will swear, 'As YHWH lives,' 

In truth, in justice, and in righteousness; 

Then the nations will bless themselves in Him, 

And in Him they will glory." 

3For thus says YHWH to the men of Judah and to 

Jerusalem, 

"Break up your fallow ground, 

And do not sow among thorns. 
4"Circumcise yourselves to YHWH 

And remove the foreskins of your heart, 

Men of Judah and inhabitants of Jerusalem, 

Lest My wrath go forth like fire 

And burn with none to quench it, 

Because of the evil of your deeds." 

5Declare in Judah and proclaim in Jerusalem, and say, 

"Blow the trumpet in the land; 

Cry aloud and say, 

'Assemble yourselves, and let us go 

Into the fortified cities.' 
6"Lift up a standard toward Zion! 

Seek refuge do not stand still, 

For I am bringing evil from the north, 

And great destruction. 
7"A lion has gone up from his thicket, 

And a destroyer of nations has set out; 

He has gone out from his place 

To make your land a waste. 

Your cities will be ruins 

Without inhabitant. 

 "For this, put on sackcloth, 

Lament and wail; 

F'or the fierce anger of YHWH 

Has not turned back from us." 

9"And it shall come about in that day," declares YHWH, 

"that the heart of the king and the heart of the princes will 

fail; and the priests will be appalled, and the prophets will 

be astounded."  

10Then I said, "Ah, Lord YHWH! Surely Thou hast utterly 

deceived this people and Jerusalem, saying, 'You will have 

peace'; whereas a sword touches the throat." 

11In that time it will be said to this people and to 

Jerusalem, "A scorching wind from the bare heights in the 

wilderness in the direction of the daughter of My people—

not to winnow, and not to cleanse, 12a wind too strong for 

this—will come at My command; now I will also 

pronounce judgments against them. 

13"Behold, he goes up like clouds, 

And his chariots like the whirlwind; 

His horses are swifter than eagles. 

Woe to us, for we are ruined!" 

 



 

 
Jeremiah 4.14-4.28 

14Wash your heart from evil, O Jerusalem, 

That you may be saved. 

How long will your wicked thoughts 

Lodge within you? 
15For a voice declares from Dan, 

And proclaims wickedness from Mount Ephraim. 
16"Report it to the nations, now! 

Proclaim over Jerusalem, 

'Besiegers come from a far country, 

And lift their voices against the cities of Judah. 
17'Like watchmen of a field they are against her round 

about, 

Because she has rebelled against Me,' 

declares YHWH. 
18"Your ways and your deeds 

Have brought these things to you. 

This is your evil. How bitter! 

How it has touched your heart!" 

Lament over Judah's devatation (4.19-4.31) 

19My soul, my soul!  

I am in anguish! Oh my heart! 

My heart is pounding in me;  

I cannot be silent, 

Because you have heard, O my soul, 

The sound of the trumpet, 

The alarm of war. 
20Disaster on disaster is proclaimed, 

For the whole land is devastated; 

Suddenly my tents are devastated, 

My curtains in an instant. 
21How long must I see the standard, 

And hear the sound of the trumpet? 
22"For My people are foolish, 

They know Me not; 

They are stupid children, 

And they have no understanding. 

They are shrewd to do evil, 

But to do good they do not know." 
23I looked on the earth, and behold, it was formless and 

void;  

And to the heavens, and they had no light. 
24I looked on the mountains, and behold, they were 

quaking, 

And all the hills moved to and fro. 
25I looked, and behold, there was no man, 

And all the birds of the heavens had fled. 
26I looked, and behold, the fruitful land was a 

wilderness, 

And all its cities were pulled down 

Before YHWH, before His fierce anger. 

27For thus says YHWH, 

"The whole land shall be a desolation, 

Yet I will not execute a complete destruction. 
28"For this the earth shall mourn, 

And the heavens above be dark, 

 

 

 

Giê-rê-mi 4.14-4.28 

14Rữa sạch tâm ngươi hết điều ác, ôi Giê-ru-sa-lem, 

Để ngươi có thể được cứu. 

Các suy nghĩ gian-ác của ngươi sẽ 

Ở trong ngươi cho đến chừng nào? 
15Vì có tiếng tuyên-bố từ Đan, 

Công-bố sự độc-ác từ núi Ép-ra-im. 
16"Hãy báo cho các quốc-gia, bây giờ! 

Hãy công-bố cho Giê-ru-sa-lem rằng: 

'Các kẻ vây hãm đến từ một xứ xa, 

Cất lên tiếng của chúng chống lại các thành Giu-đa. 
17'Như những kẻ canh ruộng, chúng vây hãm chung-

quanh nó(1), 

Bởi vì nó đã nổi loạn chống lại Ta,' 

Đức GIA-VÊ tuyên-bố. 
18"Các đường-lối của ngươi và những công-việc ngươi 

Đã đem các điều nầy cho ngươi. 

Đấy là sự gian-ác của ngươi. Cay-đắng làm sao! 

Nó đã chạm tâm ngươi dường nào!" 

Khóc-than trên sự tàn-phá của Giu-đa (4.19-4.31) 

19Hỡi hồn tôi, hỡi hồn tôi! 

Tôi đang đau đớn! Ôi tâm tôi! 

Tim tôi đang đập thình thịch trong tôi; 

Tôi không thể làm thinh, 

Bởi vì ngươi đã nghe rồi, hỡi hồn tôi, 

Tiếng kèn trom-pét, 

Tiếng báo-động chiến-tranh. 
20Thảm-họa trên thảm-họa(2) được công-bố, 

Vì toàn xứ đều bị tàn-phá; 

Thình-lình các lều của tôi bị phá-hủy, 

Các màn-trướng của tôi chỉ một thoáng. 
21Tôi phải thấy cờ-xí, 

Và nghe tiếng kèn trom-pét cho đến khi nào? 
22"Vì dân Ta ngu-muội, 

Chúng chẳng biết Ta; 

Chúng là những đứa con đần-độn, 

Và chúng không có sự hiểu-biết. 

Chúng khéo làm điều ác, 

Song làm điều thiện chúng không biết." 
23Tôi đã nhìn-xem trái đất, và kìa, nó không hình-thể và 

trống-rỗng;  

Và các từng trời, chúng đã chẳng có chút ánh-sáng nào. 
24Tôi đã nhìn lên các ngọn núi, và kìa, chúng đều rúng-

động, 

Và tất cả các ngọn đồi đều chuyển tới chuyển lui. 
25Tôi đã nhìn, và kìa, đã chẳng có một người nào cả, 

Và tất cả chim của các từng trời đều đã bay mất rồi. 
26Tôi đã nhìn, và kìa, đất phì-nhiêu đã là một vùng 

hoang-vu, 

Và mọi thành-thị của nó đều đã bị kéo sụp 

Trước mặt Đức GIA-VÊ, trước cơn giận mãnh-liệt của 

Ngài. 

27Vì Đức GIA-VÊ phán như vầy: 

"Toàn xứ sẽ là nơi bỏ hoang, 

Nhưng Ta sẽ không thực-hiện sự hủy-diệt hoàn-toàn. 
28"Vì điều nầy trái đất sẽ thương-tiếc, 

Và các từng trời ở trên sẽ tối-đen, 

                                                 
1Giê-ru-sa-lem 
2nghĩa là: Thảm họa chồng chất lên nhau 



 

 
Giê-rê-mi 4.29-5.6 

Bởi vì Ta đã nói, Ta đã có mục đích, 

Và Ta sẽ không đổi ý Ta, Ta cũng sẽ chẳng bỏ nó." 
29Nghe tiếng lính kỵ và lính bắn cung, mọi thành-thị 

đều chạy trốn; 

Chúng đi vào trong các bụi rậm và leo lên ở giữa các 

vầng đá; 

Mỗi thành-thị đều bị bỏ phế, 

Và không một người nào ở trong chúng. 
30Còn ngươi, hỡi kẻ bị ruồng bỏ, ngươi sẽ làm gì?  

Dẫu ngươi mặc áo màu hồng-điều, 

Dẫu ngươi trang-điểm cho mình bằng các đồ trang-sức 

bằng vàng, 

Dẫu người tô mắt của ngươi cho rộng ra, 

Thì ngươi tự làm đẹp vô-ích; 

Những người yêu của ngươi khinh ngươi; 

Chúng truy tìm sinh-mạng của ngươi. 
31Vì Ta đã nghe tiếng kêu-la như của một người đàn-bà 

đang đẻ, 

Nỗi thống-khổ như của người đang sinh con đầu lòng 

của mình, 

Tiếng kêu-la của con gái Si-ôn đang thở hổn-hển, 

Giang các tay mình ra, nói: 

"Ôi, khốn cho tôi, vì tôi ngất đi trước mặt các kẻ sát 

nhân." 

Không có sự tôn-kính Đức Chúa TRỜI (5.1-5.13) 

5 1"Hãy đi lòng vòng qua các đường-phố của Giê-ru-

sa-lem, 

Và hãy nhìn-xem, và để ý, 

Và hãy tìm-kiếm trong các quảng-trường lộ-thiên, 

Nếu ngươi có thể tìm được một người, 

Nếu có một kẻ thực-hiện công-lý, tìm-kiếm sự trung tín, 

Thì Ta sẽ tha-thứ nó(1). 
2"Và dẫu chúng nói: 'Thật như Đức GIA-VÊ sống,' 

Chắc-chắn chúng chỉ thề một cách giả-dối." 
3Ôi Đức GIA-VÊ, các mắt của Chúa không tìm sự trung 

tín sao? 

Chúa đã đánh chúng, 

Nhưng chúng đã chẳng yếu đi; 

Chúa đã ăn nuốt chúng, 

Nhưng chúng đã chẳng chịu nhận sửa phạt. 

Chúng đã làm cho mặt của chúng cứng hơn đá; 

Chúng đã không chịu hối-cải. 

4Rồi tôi thưa: "Chúng chỉ là những kẻ nghèo-hèn, 

Chúng ngu-xuẩn; 

Vì chúng không biết đường-lối của Đức GIA-VÊ 

Hay mệnh-lệnh của Đức Chúa TRỜI của chúng. 
5"Tôi sẽ đi đến các vĩ-nhân 

Và sẽ nói cùng họ, 

Vì họ biết đường-lối của Đức GIA-VÊ, 

Và mệnh-lệnh của Đức Chúa TRỜI của họ." 

Nhưng họ cũng đã nhất-trí bẻ cái ách 

Và đã làm đứt tung các xiềng-xích. 
6Bởi vậy, một con sư-tử từ rừng sẽ giết họ, 

Một con chó sói trong sa-mạc sẽ diệt họ, 

Một con beo đang rình các thành-thị của họ. 

Hễ ai đi ra ngoài thành sẽ bị xé thành từng mảnh, 

 

                                                 
1Nghĩa là: Giê-ru-sa-lem 

Jeremiah 4.29-5.6 

Because I have spoken, I have purposed, 

And I will not change My mind, nor will I turn from it." 
29At the sound of the horseman and bowman every city 

flees; 

They go into the thickets and climb among the rocks; 

Every city is forsaken, 

And no man dwells in them. 
30And you, O desolate one, what will you do? 

Although you dress in scarlet, 

Although you decorate yourself with ornaments of gold, 

Although you enlarge your eyes with paint, 

In vain you make yourself beautiful; 

Your lovers despise you; 

They seek your life. 
31For I heard a cry as of a woman in labor, 

The anguish as of one giving birth to her first child, 

The cry of the daughter of Zion gasping for breath, 

Stretching out her hands, saying, 

"Ah, woe is me, for I faint before murderers." 

No respect for God (5.1-5.13) 

5 1"Roam to and fro through the streets of Jerusalem, 

And look now, and take note. 

And seek in her open squares, 

If you can find a man, 

If there is one who does justice, who seeks faithfulness, 

Then I will pardon her. 

2"And although they say, 'As YHWH lives,' 

Surely they swear falsely." 
3O YHWH, do not Thine eyes look for faithfulness? 

Thou hast smitten them, 

But they did not weaken; 

Thou hast consumed them, 

But they refused to take correction. 

They have made their faces harder than rock; 

They have refused to repent. 

4Then I said, "They are only the poor, 

They are foolish; 

For they do not know the way of YHWH 

Or the ordinance of their God. 
5"I will go to the great  

And will speak to them, 

For they know the way of YHWH, 

And the ordinance of their God." 

But they too, with one accord, have broken the yoke 

And burst the bonds. 
6Therefore a lion from the forest shall slay them, 

A wolf of the deserts shall destroy them, 

A leopard is watching their cities. 

Everyone who goes out of them shall be torn in pieces, 

 

 

 



 

 
Jeremiah 5.7-5.18 

Because their transgressions are many, 

Their apostasies are numerous. 

7"Why should I pardon you? 

Your sons have forsaken Me 

And sworn by those who are not gods.  

When I had fed them to the full, 

They committed adultery 

And trooped to the harlot's house. 
8"They were well-fed lusty horses, 

Each one neighing after his neigrbor's wife. 
9"Shall I not punish these people,"  

declares YHWH, 

"And on a nation such as this 

Shall not My soul be avenged? 
10"Go up through her vine rows and destroy, 

But do not execute a complete destruction; 

Strip away her branches, 

For they are not YHWH's. 
11"For the house of Israel and the house of Judah 

Have dealt very treacherously with Me," declares 

YHWH. 
12They have lied about YHWH 

And said, "Not He; 

Misfortune will not come on us; 

And we will not see sword or famine. 
13"And the prophets are as wind,  

And the word is not in them 

Thus it will be done to them!" 

Judgement proclaimed (5.14-5.31) 
14Therefore, thus says YHWH, the God of hosts, 

"Because you have spoken this word, 

Behold, I am making My words in your mouth fire 

And this people wood, and it will consume them. 
15"Behold, I am bringing a nation against you from 

afar, O house of Israel," declares YHWH. 

"It is an enduring nation, 

It is an ancient nation, 

A nation whose language you do not know, 

Nor can you understand what they say. 
16''Their quiver is like an open grave, 

All of them are mighty men. 
17"And they will devour your harvest and your food; 

They will devour your sons and your daughters; 

They will devour your flocks and your herds; 

They will devour your vines and your fig trees; 

They will demolish with the sword your fortified cities 

in which you trust. 

18"Yet even in those days," declares YHWH, "I will not 

make you a complete destruction. 

 Giê-rê-mi 5.7-5.18 

Bởi vì họ có nhiều vi-phạm, 

Sự bội-giáo của họ rất nhiều. 

7"Tại sao Ta nên tha-thứ ngươi? 

Các con trai của ngươi đã bỏ Ta 

Và đã thề bởi các kẻ không phải là thần. 

Khi Ta đã cho chúng ăn đến no-nê, 

Thì chúng lại đã phạm-tội ngoại-tình 

Và đã đi từng lũ đến động điếm. 
8"Chúng đã là những con ngựa khỏe-mạnh được ăn no, 

Mỗi đứa hí theo vợ của người láng-giềng của nó. 
9"Ta sẽ không phạt những kẻ nầy sao," Đức GIA-VÊ 

tuyên-bố, 

"Và một quốc-gia như thế 

Há hồn Ta sẽ chẳng được báo trả vì nó sao? 
10"Đi lên xuyên-qua các hàng nho của nó và hủy-diệt 

đi, 

Nhưng đừng hủy-diệt hoàn-toàn; 

Hãy lột hết các nhánh của nó, 

Vì chúng không phải là của Đức GIA-VÊ. 
11"Vì nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa 

Đã cư-xử rất dối trá với Ta," Đức GIA-VÊ tuyên-bố. 
12Chúng đã nói láo về Đức GIA-VÊ 

Và đã nói: "Chẳng phải Ngài; 

Điều bất-hạnh sẽ chẳng giáng trên chúng ta; 

Và chúng ta sẽ chẳng thấy gươm-đao hay đói kém. 
13"Các đấng tiên-tri đều như gió, 

 Và lời chẳng ở trong họ 

Nó sẽ được gây ra cho họ như vậy!" 

Án phạt được công-bố (5.14-5.31) 
14Bởi vậy, Đức GIA-VÊ, Đức Chúa TRỜI vạn-quân 

phán như vầy: 

"Bởi vì các ngươi đã nói lời nầy, 

Này, Ta đang khiến các lời Ta thành lửa trong miệng 

của ngươi 

Và dân nầy thành củi, và nó sẽ đốt cháy chúng hết. 
15"Này, Ta đang đem một dân-tộc chống lại ngươi từ 

xa, ôi nhà Y-sơ-ra-ên," Đức GIA-VÊ tuyên-bố. 

"Nó là một dân-tộc bền vững, 

Nó là một dân-tộc lâu đời, 

Một dân-tộc có ngôn-ngữ ngươi không biết, 

Ngươi cũng không thể hiểu điều chúng nói. 
16"Cái bao-tên của chúng giống như mồ-mả mở ra, 

Tất cả bọn chúng đều là những người mạnh-mẽ. 
17"Rồi chúng sẽ ăn nuốt thu hoạch của ngươi và thức-

ăn của ngươi; 

Chúng sẽ ăn nuốt con trai của ngươi và con gái của 

ngươi; 

Chúng sẽ ăn nuốt các bầy chiên của ngươi và các bầy 

bò của ngươi; 

Chúng sẽ ăn nuốt những cây nho của ngươi và các cây 

vả của ngươi; 

Chúng sẽ phá-sập bằng gươm các thành-thị kiên-cố của 

ngươi mà ngươi trông-cậy. 

18"Vậy mà trong các ngày đó," Đức GIA-VÊ tuyên-bố, 

"Ta sẽ chẳng khiến ngươi thành một sự hủy-diệt hoàn-

toàn.  

 

 



 

 
Giê-rê-mi 5.19-5.31 

19Rồi nó sẽ xảy ra khi chúng nói: 'Sao GIA-VÊ Đức Chúa 

TRỜI chúng ta đã gây mọi điều nầy cho chúng ta?' thì 

ngươi sẽ nói với chúng rằng: 'Như các ngươi đã bỏ Ta và 

đã phục-vụ những thần ngoại-quốc trong xứ của ngươi thể 

nào, các ngươi sẽ phục-dịch những người xa-lạ trong một 

xứ không là của các ngươi thể ấy.' 

20"Hãy tuyên-bố điều nầy trong nhà Gia-cốp 

Và công-bố nó trong Giu-đa, rằng: 
21'Nghe đây, ôi đám dân ngu-xuẩn và ngu dại, 

Dân có mắt, nhưng không thấy; 

Dân có tai, song không nghe. 
22'Các ngươi chẳng sợ Ta ư?' Đức GIA-VÊ tuyên-bố. 

'Các ngươi không run-rẩy trong sự hiện-diện của Ta ư? 

Vì Ta đã đặt cát làm ranh-giới cho biển-cả, 

Một lệ đời đời, để biển không thể vượt qua cát được. 

Dẫu sóng tung-tác, nhưng chúng không thể thắng thế; 

Dẫu sóng gầm-rống, song chúng không thể vượt qua nó. 
23'Nhưng dân nầy có tâm cứng-cỏi và phản-loạn; 

Chúng đã rẽ hướng và đã bỏ đi. 
24'Chúng chẳng nói trong tâm của chúng: 

"Chúng ta nay hãy kinh-sợ GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI 

của chúng ta, 

Là Đấng ban mưa theo mùa của nó, 

Cả mưa thu lẫn mưa xuân, 

Đấng giữ-gìn vì chúng ta 

Các tuần-lễ đã được định cho vụ mùa." 
25'Tội ác của các ngươi đã đuổi các điều nầy đi, 

Và tội-lỗi của các ngươi đã ngăn trở các ngươi được 

điều tốt. 
26'Vì các kẻ ác được tìm thấy trong dân Ta, 

Chúng rình như các người đánh bẫy chim nằm chờ; 

Chúng đặt bẫy, 

Chúng bắt người ta. 
27'Như một cái lồng đầy những con chim, 

Các nhà của chúng cũng đầy sự lường-gạt như thế; 

Bởi vậy chúng đã trở nên lớn và giàu. 
28'Chúng thì mập, chúng mơn-mởn, 

Chúng cũng trội làm việc gian-ác; 

Chúng chẳng bào chữa cho nguyên-cớ, 

Nguyên-cớ của kẻ mồ-côi, hầu cho chúng được thịnh-

vượng; 

Và chúng chẳng bảo-vệ quyền-lợi của kẻ nghèo. 
29"Ta sẽ chẳng phạt những kẻ nầy ư?" Đức GIA-VÊ 

tuyên-bố, 

"Một quốc-gia như vầy 

Há hồn Ta sẽ chẳng được báo trả vì nó sao? 
30"Một điều kinh ngạc và khủng-khiếp 

Đã xảy ra trong xứ nầy: 
31Những tiên-tri nói tiên-tri giả-dối, 

Và các thầy tế-lễ cầm-quyền theo thẩm-quyền riêng của 

chúng; 

Và dân Ta lại thích điều đó nữa! 

Nhưng, cuối-cùng các ngươi sẽ làm gì? 

 

 

 

 

Jeremiah 5.19-5.31 

19And it shall come about when they say, 'Why has 

YHWH our God done all these things to us?' then you 

shall say to them, 'As you have forsaken Me and served 

foreign gods in your land, so you shall serve strangers in a 

land that is not yours.'  

20"Declare this in the house of Jacob 

And proclaim it in Judah, saying, 
21'Hear this, O foolish and senseless people, 

Who have eyes, but see not; 

Who have ears, but hear not. 
22'Do you not fear Me?' declares YHWH. 

'Do you not tremble in My presence? 

For I have placed the sand as a bourdary for the sea, 

An eternal decree, so it cannot cross over it. 

Though the waves toss, yet they cannot prevail;  

Though they roar, yet they cannot cross over it. 
23'But this people has a stubborn and rebellious heart; 

They have turned aside and departed. 
24'They do not say in their heart, 

"Let us now fear YHWH our God, 

Who gives rain in its season, 

Both the autumn rain and the spring rain, 

Who keeps for us 

The appointed weeks of the harvest." 
25'Your iniquities have turned these away, 

And your sins have withheld good from you. 

26'For wicked men are found among My people,  

They watch like fowlers lying in wait; 

They set a trap, 

They catch men. 
27'Like a cage full of birds, 

So their houses are full of deceit; 

Therefore they have become great and rich. 
28'They are fat, they are sleek, 

They also excel in deeds of wickedness; 

They do not plead the cause, 

The cause of the orphan, that they may prosper; 

And they do not defend the rights of the poor. 

 
29'Shall I not punish these people?' declares YHWH, 

'On a nation such as this 

Shall not My soul be avenged?' 

30"An appalling and horrible thing 

Has happened in the land: 
31The prophets prophesy falsely, 

And the priests rule on their own authority; 

And My people love it so! 

But what will you do at the end of it? 

 

 

 

 

 



 

 
Jeremiah 6.1-6.12 

Jerusalem 's last warning (6.1-6.21) 

6 1FIee for safety, O sons of Benjamin, 

From the midst of Jerusalem! 

Now blow a trumpet in Tekoa, 

And raise a signal over Beth-haccherem; 

For evil looks down from the north, 

And a great destruction. 
2"The comely and dainty one, the daughter of Zion, I 

will cut off. 
3"Shepherds and their flocks will come to her, 

They will pitch their tents around her, 

They will pasture each in his place. 
4"Prepare war against her; 

Arise and let us attack at noon. 

Woe to us, for the day declines, 

For the shadows of the evening lengthen! 
5"Arise, and let us attack by night 

And destroy her palaces!" 

 
6For thus says YHWH of hosts, 

"Cut down her trees, 

And cast up a siege against Jerusalem. 

This is the city to be punished, 

In whose midst there is only oppression. 
7"As a well keeps its waters fresh, 

So she keeps fresh her wickedness. 

Violence and destruction are heard in her; 

Sickness and wounds are ever before Me. 
8"Be warned, O Jerusalem, 

Lest My soul be alienated from you; 

Lest I make you a desolation, 

A land not inhabited." 

9Thus says YHWH of hosts, 

"They will thoroughly glean as the vine the remnant of 

Israel; 

Turn back your hand like a grape gatherer 

Over the branches." 
10To whom shall I speak and give warning, 

That they may hear? 

Behold, their ears are closed, 

And they cannot listen. 

Behold, the word of YHWH has become a reproach to 

them; 

They have no delight in it. 
11But I am full of the wrath of YHWH: 

I am weary with holding it in. 

"Pour it out on the children in the street, 

And on the gathering of young men together; 

For both husband and wife shall be taken, 

The aged and the very old. 
12"And their houses shall be turned over to others, 

Their fields and their wives together; 

For I will stretch out My hand 

Against the inhabitants of the land," declares YHWH. 

 Giê-rê-mi 6.1-6.12 

Lời cảnh-cáo cuối cùng cho Giê-ru-sa-lem (6.1-6.21) 

6 1Ôi các con trai của Bên-gia-min, hãy trốn vì an-toàn, 

Khỏi giữa Giê-ru-sa-lem! 

Nay, hãy thổi kèn trom-pét tại Thê-cô-a, 

Và hãy treo một dấu hiệu lên trên Bết-Hác-kê-rem(1);  

Vì thảm-họa nhìn xuống từ phương bắc, 

Và một sự hủy-diệt lớn-lao. 
2"Người dễ thương và nhu-mì, con gái Si-ôn, Ta sẽ 

tiêu-diệt. 
3"Những kẻ chăn và các bầy chiên của chúng sẽ đến 

cùng ả, 

Chúng sẽ dựng các lều của chúng chung-quanh ả, 

Mỗi đứa trong bọn sẽ cho bầy ăn trong chỗ của nó. 
4"Hãy chuẩn-bị chiến-tranh chống lại ả; 

Đứng lên và chúng ta hãy tấn-công vào lúc đứng trưa. 

Khốn cho chúng ta, vì ngày trở về chiều; 

Vì các bóng của buổi chiều tối trở nên dài hơn! 
5"Hãy dậy và chúng ta hãy tấn-công vào ban đêm 

Và hủy-diệt những cung-điện của ả!" 

6Vì Đức GIA-VÊ vạn-quân phán như vầy: 

"Hãy đốn những cây của ả, 

Và đắp công sự  để vây-hãm Giê-ru-sa-lem. 

Đấy là thành bị phạt, 

Ở bên trong nó chỉ có áp-bức. 
7"Như một cái giếng giữ nước của nó cho ngọt, 

Cũng vậy, ả giữ sự gian-ác của ả cho mới. 

Người ta nghe bạo-lực và hủy-diệt trong nó; 

Bệnh-hoạn và thương tích thường ở trước mặt Ta luôn. 
8"Hãy chịu răn-bảo, ôi Giê-ru-sa-lem, 

E hồn Ta bị cách xa ngươi; 

E Ta làm cho ngươi thành một chỗ bỏ hoang, 

Một mảnh đất không người ở." 

9Đức GIA-VÊ vạn-quân phán như vầy: 

"Chúng sẽ góp-nhặt toàn bộ phần sót lại của Y-sơ-ra-ên 

như mót cây nho; 

Hãy trở bàn tay của ngươi như người thu-gom nho 

Trên các nhánh nho." 
10Ta sẽ nói và cảnh-cáo ai, 

Đặng chúng được nghe? 

Kìa, các lỗ tai chúng đều bị bịt lại, 

Và chúng không thể nghe. 

Kìa, lời Đức GIA-VÊ đã thành sự quở-trách cho chúng; 

Chúng không ưa gì nó. 
11Nhưng ta đầy cơn thịnh-nộ của Đức GIA-VÊ: 

Ta mệt mỏi vì giữ nó ở trong lòng. 

"Hãy đổ nó ra trên các trẻ con trong đường-phố, 

Và trên sự tụ-họp của những người trai trẻ với nhau, 

Vì cả chồng lẫn vợ đều sẽ bị bắt, 

Những người lớn tuổi và những người rất già. 
12"Và nhà-cửa của chúng cũng sẽ bị giao cho người 

khác, 

Những cánh đồng của chúng cùng với vợ của chúng; 

Vì Ta sẽ giang tay Ta ra 

Chống cư-dân của xứ nầy,"Đức GIA-VÊ tuyên-bố. 

 

 

                                                 
1Bết-Hác-kê-rem: nhà có vườn nho 



 

 
Giê-rê-mi 6.13-6.23 

13"Vì từ kẻ nhỏ nhất của chúng cả đến kẻ lớn nhất của 

chúng, 

Mọi người đều ham lợi-lộc, 

Và từ kẻ tiên-tri cả đến thầy tế-lễ 

Mọi người đều hành-xử một cách giả-dối.            
14"Và chúng đã chữa sự gãy-vỡ của dân Ta một cách 

hời-hợt, 

Nói rằng: 'Bình-an, Bình-an,' 

Nhưng chẳng có bình-an gì cả. 
15"Chúng đã xấu-hổ bởi cớ điều ghê-tởm chúng đã làm 

chăng? 

Thậm-chí chúng đã chẳng xấu-hổ một chút nào cả; 

Thậm-chí chúng đã chẳng biết đỏ mặt như thể nào. 

Cho nên chúng sẽ ngã ở giữa các kẻ ngã; 

Vào lúc Ta phạt chúng, 

Chúng sẽ bị thất-vọng," Đức GIA-VÊ phán. 

16Đức GIA-VÊ phán như vầy: 

"Đứng bên các đường đi và nhìn và hỏi xin các đường 

lối xưa, 

Đâu là đường tốt, và bước đi trong nó; 

Và các ngươi sẽ tìm được sự nghỉ-ngơi cho hồn mình. 

Nhưng chúng đã nói: 'Chúng tôi sẽ không bước đi trong 

nó.' 
17"Và Ta đã lập các người canh giữ các ngươi, nói: 

'Hãy lắng nghe tiếng kèn trom-pét!' 

Nhưng chúng đã nói: 'Chúng tôi sẽ không lắng nghe.' 
18"Bởi vậy, nghe đây, ôi các dân-tộc, 

Và hãy biết, ôi hội-chúng, điều ở giữa chúng. 
19"Hãy nghe, ôi trái đất, Ta đang đem thảm-họa đến 

trên dân nầy, 

Quả của những kế-hoạch của chúng, 

Bởi vì chúng đã chẳng lắng nghe các lời của Ta, 

Còn về luật-pháp của Ta, chúng cũng đã bác-bỏ nó. 

 20"Trầm-hương đến cùng Ta từ Sê-ba vì mục-đích gì, 

Và mía ngọt từ một xứ xa-xôi? 

Những của-lễ thiêu của các ngươi không thể chấp nhận 

được, 

Và các tế vật của các ngươi không làm vừa ý Ta." 

21Cho nên Đức GIA-VÊ phán như vầy: 

"Này, Ta đang đặt các điều gây vấp ngã trước mặt dân 

nầy. 

Và chúng sẽ làm chúng vấp ngã, 

Cha cùng với con; 

Láng-giềng và bạn-bè đều sẽ hư mất." 

Kẻ thù từ phương bắc (6.22-6.30) 
22 Đức GIA-VÊ phán như vầy: 

"Này, một dân sắp đến từ đất phương bắc, 

Và một quốc-gia lớn sẽ được dấy lên từ các phần xa-xôi 

của trái đất. 
23"Chúng nắm lấy cung và giáo; 

Chúng tàn bạo và không nhân từ; 

Tiếng của chúng gầm rống như biển, 

Và chúng cỡi ngựa, 

Dàn trận như một người cho chiến-trận 

Chống lại ngươi, ôi con gái Si-ôn!" 

 

 

Jeremiah 6.13-6.23 

13"For from the least of them even to the greatest of 

them, 

Everyone is greedy for gain, 

And from the prophet even to the priest 

Everyone deals falsely. 
14"And they have healed the brokenness of My people 

superficially, 

Saying, 'Peace, Peace,' 

But there is no peace. 
15"Were they ashamed because of the abomination they 

have done? 

They were not even ashamed at all; 

They did not even know how to blush. 

Therefore they shall fall among those who fall; 

At the time that I punish them, 

They shall be cast down," says YHWH. 

16Thus says YHWH, 

"Stand by the ways and see and ask for the ancient 

paths, 

Where the good way is, and walk in it; 

And you shall find rest for your souls. 

But they said, 'We will not walk in it.'      
17"And I set watchmen over you, saying, 

'Listen to the sound of the trumpet!' 

But they said, 'We will not listen.' 
18"Therefore hear, O nations, 

And know, O congregation, what is among them. 
19"Hear O earth: behold, I am bringing disaster on this 

people, 

The fruit of their plans, 

Because they have not listened to My words, 

And as for My law, they have rejected it also. 
20"For what purpose does frankincense come to Me 

from Sheba, 

And the sweet cane from a distant land? 

Your burnt offerings are not acceptable, 

And your sacrifices are not pleasing to Me." 

21Therefore, thus says YHWH, 

"Behold, I am laying stumbling blocks before this 

people. 

And they will stumble against them, 

Fathers and sons together; 

Neighbor and friend will perish."  

The enemy from the north (6.22-6.30) 
22Thus says YHWH, 

"Behold, a people is coming from the north land, 

And a great nation will be aroused from the remote 

parts of the earth.  
23"They seize bow and spear; 

They are cruel and have no mercy; 

Their voice roars like the sea, 

And they ride on horses, 

Arrayed as a man for the battle 

Against you, O daughter of Zion!" 

 

 



 

 
Jeremiah 6.24-7.11 

24We have heard the report of it;  

Our hands are limp. 

Anguish has seized us, 

Pain as of a woman in childbirth. 
25Do not go out into the field, 

And do not walk on the road, 

For the enemy has a sword, 

Terror is on every side. 
26O daughter of my people, put on sackcloth 

And roll in ashes; 

Mourn as for an only son, 

A lamentation most bitter. 

For suddenly the destroyer 

Will come upon us. 

27"I have made you an assayer and a tester among My 

people, 

That you may know and assay their way." 
28All of them are stubbornly rebellious, 

Going about as a talebearer. 

They are bronze and iron; 

They, all of them, are corrupt. 
29The bellows blow fiercely, 

The lead is consumed by the fire; 

In vain the refining goes on, 

But the wicked are not separated. 
30They call them rejected silver, 

Because YHWH has rejected them. 

Message at the temple gate (7.1-7.34) 

7 1The word that came to Jeremiah from YHWH, saying, 

2"Stand in the gate of YHWH's house and proclaim there 

this word, and say, 'Hear the word of YHWH, all you of 

Judah, who enter by these gates to worship YHWH!'" 
3Thus says YHWH of hosts, the God of Israel, "Amend 

your ways and your deeds, and I will let you dwell in this 

place. 4Do not trust in deceptive words, saying, 'This is the 

temple of YHWH, the temple of YHWH, the temple of 

YHWH.' 5For if you truly amend your ways and your 

deeds, if you truly practice justice between a man and his 

neighbor, 6if you do not oppress the alien, the orphan, or 

the widow, and do not shed innocent blood in this place, 

nor walk after other gods to your own ruin, 7then I will let 

you dwell in this place, in the land that I gave to your 

fathers forever and ever. 

 

 

8 "Behold, you are trusting in deceptive words to no avail. 
9Will you steal, murder, and commit adultery, and swear 

falsely, and offer sacrifices to Baal, and walk after other 

gods that you have not known, 10then come and stand 

before Me in this house, which is called by My name, and 

say, 'We are delivered!'—that you may do all these 

abominations? 11Has this house, which is called by My 

name, become a den of robbers in your sight? Behold, I, 

even I, have seen it," declares YHWH. 

 

Giê-rê-mi 6.24-7.11 

24Chúng ta đã nghe phúc-trình về nó; 

Các tay chúng ta lỏng lẻo. 

Nỗi thống-khổ đã nắm lấy chúng ta, 

Đau như một người đàn-bà trong cơn sinh-đẻ. 
25Chớ ra ngoài đồng, 

Và đừng đi ngoài đường, 

Vì kẻ thù có gươm, 

Sự kinh-hãi ở khắp mọi phía. 
26Ôi con gái của dân ta, hãy mặc vải gai 

Và lăn trong tro-bụi; 

Hãy khóc tang như cho đứa con trai một, 

Một sự than-khóc đắng-cay nhất. 

Vì thình-lình kẻ hủy-diệt 

Sẽ đổ ập trên chúng ta. 

27"Ta đã lập ngươi làm một kẻ sát-hạch và một kẻ xét-

nghiệm giữa dân Ta, 

Để ngươi có thể biết và xét-nghiệm đường-lối của 

chúng." 
28Hết thảy chúng đều phản loạn một cách ngoan-cố, 

Đi đây đó như một kẻ mách lẻo. 

Chúng là đồng và sắt; 

Chúng, hết thảy chúng, đều đồi-bại. 
29Các ống bễ thổi một cách mãnh-liệt, 

Chì bị thiêu-rụi bởi lửa; 

Việc luyện kim cứ tiếp tục một cách vô-ích, 

Nhưng các kẻ gian-ác vẫn không bị lọc khỏi. 
30Người ta gọi chúng là bạc bị bỏ, 

Bởi vì Đức GIA-VÊ đã bác-bỏ chúng. 

Thông-điệp nơi cổng đền-thờ (7.1-7.34) 

7 1Lời nầy đã đến cùng Giê-rê-mi từ Đức GIA-VÊ, rằng: 

2"Hãy đứng nơi cổng đền của Đức GIA-VÊ, và công-bố 

lời nầy ở đó, và nói: 'Hãy nghe lời của GIA-VÊ, tất cả 

những kẻ thuộc Giu-đa, những kẻ vào bởi các cổng nầy để 

thờ-phượng GIA-VÊ!'" 3Đức GIA-VÊ vạn-quân, Đức 

Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: "Hãy tu sửa 

đường-lối của các ngươi và việc làm của các ngươi, và Ta 

sẽ để các ngươi ở tại chỗ nầy. 4Chớ tin ở những lời lừa-

dối, rằng: 'Đây là đền-thờ Đức GIA-VÊ, đền-thờ Đức 

GIA-VÊ, đền-thờ Đức GIA-VÊ.' 5Vì nếu các ngươi thật-

sự tu sửa đường-lối của các ngươi và việc làm của các 

ngươi, nếu các ngươi thật-sự thực-hành công-lý giữa một 

người và kẻ láng-giềng của nó, 6nếu các ngươi không áp-

bức người ngoại-kiều, kẻ mồ-côi, hay kẻ góa-bụa, và 

không làm đổ máu vô-tội tại chỗ nầy, cũng chẳng bước đi 

theo các thần khác đưa đến sự suy-đồi của chính các 

ngươi, 7thì Ta sẽ để các ngươi ở tại chỗ nầy, trong xứ mà 

Ta đã ban cho tổ-phụ của các ngươi đời đời vô-cùng. 

8"Này, các ngươi đang tin ở những lời lừa-dối vô ích. 
9Các ngươi sẽ ăn-cướp, sát-nhân, phạm-tội ngoại-tình, và 

thề dối, và dâng tế vật cho Ba-anh, và bước đi theo các 

thần khác mà các ngươi đã chẳng từng biết, 10rồi lại đến 

và đứng trước mặt Ta trong nhà nầy, nhà được gọi bằng 

danh Ta, và nói: 'Chúng tôi được giải-phóng!'—để các 

ngươi được làm mọi điều ghê-tởm nầy ư? 11Có phải nhà 

nầy, nhà được gọi bằng danh Ta, đã thành sào-huyệt của 

trộm-cướp trong cái nhìn của các ngươi chăng? Này, Ta, 

chính Ta, đã thấy," Đức GIA-VÊ tuyên-bố. 

 



 

 
Giê-rê-mi 7.12-7.29 

12"Nhưng hãy đi bây giờ đến chỗ của Ta đã ở tại Si-lô, nơi 

Ta đã khiến danh Ta ngự đầu tiên, và xem điều Ta đã gây 

ra cho nó bởi cớ tội-ác của dân Y-sơ-ra-ên của Ta. 13Và 

bây giờ, bởi vì các ngươi đã làm tất cả những việc ấy," 

Đức GIA-VÊ tuyên-bố, "và Ta đã nói cùng các ngươi, dậy 

sớm mà nói, nhưng các ngươi đã chẳng nghe, và Ta đã gọi 

các ngươi nhưng các ngươi đã chẳng trả lời, 14cho nên, Ta 

sẽ làm cho cái nhà được gọi bằng danh Ta, mà các ngươi 

tin-cậy, và làm cho chỗ nầy, mà Ta đã ban cho các ngươi 

và tổ-phụ của các ngươi, cũng như Ta đã gây ra cho Si-lô. 
15Và Ta sẽ đuổi các ngươi đi khỏi cái nhìn của Ta, cũng 

như Ta đã đuổi tất cả anh em của các ngươi đi, tất cả con 

đẻ của Ép-ra-im. 

16"Về phần ngươi, chớ cầu-nguyện cho dân nầy, và đừng 

cất lên tiếng khóc hoặc lời cầu-nguyện cho chúng, cũng 

đừng cầu-thay cùng Ta; vì Ta chẳng nghe ngươi đâu. 
17Ngươi há chẳng thấy điều chúng đang làm trong các 

thành của Giu-đa và trong các đường-phố của Giê-ru-sa-

lem hay sao? 18Con cái lượm củi, những người cha nhen 

lửa, và các người đàn-bà nhồi bột đặng làm các bánh ngọt 

cho nữ-vương trong trời, và chúng đổ rượu tế ra cho các 

thần khác để trêu-tức Ta. 19Chúng có chọc-tức Ta chăng?" 

Đức GIA-VÊ tuyên-bố. "Chẳng phải chúng tự chọc-tức 

chúng để chuốc lấy sự hổ-thẹn cho chúng chăng?" 20Bởi 

vậy, Chúa GIA-VÊ phán như vầy: "Này, cơn giận của Ta 

và cơn thịnh-nộ của Ta sẽ được đổ ra trên chỗ nầy, trên 

người và trên thú, và trên cây ngoài đồng và trên hoa-quả 

của đất; và nó sẽ bị đốt cháy và không tắt." 21Đức GIA-

VÊ vạn-quân, Đức Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên phán như 

vầy: "Hãy thêm những của-lễ thiêu của các ngươi vào tế 

vật của các ngươi, và hãy ăn thịt đi! 22Vì Ta đã chẳng nói 

cùng tổ-phụ của các ngươi, hay ra lệnh cho họ trong ngày 

mà Ta đã đem họ đi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, về những của-lễ 

thiêu và những tế vật. 23Nhưng đây là điều mà Ta đã 

truyền cho họ, rằng: 'Hãy tuân theo tiếng của Ta, và Ta sẽ 

là Đức Chúa TRỜI của các ngươi và các ngươi sẽ là dân 

của Ta; và các ngươi sẽ bước đi theo trọn đường-lối mà Ta 

truyền cho các ngươi, để các ngươi được tốt.' 24Nhưng 

chúng đã chẳng tuân theo, cũng chẳng ghé tai của chúng 

vào, mà đã cứ bước đi theo ý-kiến riêng của chúng và theo 

sự ương-ngạnh của tâm-lòng xấu-xa của chúng, và đi thụt-

lùi mà chẳng đi tới trước. 25Từ ngày tổ-phụ của các ngươi 

đã đi ra khỏi xứ Ê-díp-tô cho đến ngày nầy, Ta đã sai đến 

các ngươi tất cả các tiên-tri tôi-tớ Ta, mỗi ngày dậy sớm 

và sai chúng đến. 26Nhưng chúng đã chẳng lắng nghe Ta, 

cũng chẳng ghé tai của chúng vào, nhưng đã làm cổ của 

chúng cứng; chúng đã làm nhiều xấu-xa hơn tổ-phụ của 

chúng. 

27"Và ngươi sẽ nói tất cả những lời nầy cho chúng biết, 

nhưng chúng sẽ không nghe ngươi; và ngươi sẽ kêu-gọi 

chúng, song chúng sẽ không trả lời ngươi. 28Và ngươi sẽ 

nói cùng chúng: 'Đây là dân-tộc đã chẳng tuân theo tiếng 

của GIA-VÊ Chúa TRỜI của mình, hay chẳng nhận sự sửa 

phạt: lẽ thật đã hư mất và đã dứt khỏi miệng của chúng. 

29'Hãy cắt tóc của ngươi và hãy ném nó cho xa đi, 

Và hãy cất tiếng than-vãn trên các gò trọc; 

Vì GIA-VÊ đã bác-bỏ và đã bỏ-rơi 

Thế-hệ mà Ngài giận.' 

Jeremiah 7.17-7.29 

12"But go now to My place which was in Shiloh, where I 

made My name dwell at the first, and see what I did to it 

because of the wickedness of My people Israel. 13And 

now, because you have done all these things," declares 

YHWH, "and I spoke to you, rising up early and speaking, 

but you did not hear, and I called you but you did not 

answer, 14therefore, I will do to the house which is called 

by My name, in which you trust, and to the place which I 

gave you and your fathers, as I did to Shiloh. 15And I will 

cast you out of My sight, as I have cast out all your 

brothers, all the offspring of Ephraim. 

16"As for you, do not pray for this people, and do not lift 

up cry or prayer for them, and do not intercede with Me; 

for I do not hear you. 17Do you not see what they are 

doing in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem? 
18The children gather wood, and the fathers kindle the 

fire, and the women knead dough to make cakes for the 

queen of heaven; and they pour out libations to other gods 

in order to spite Me. 19Do they spite Me?" declares 

YHWH. "Is it not themselves they spite, to their own 

shame?" 20Therefore thus says the Lord YHWH, "Behold, 

My anger and My wrath will be poured out on this place, 

on man and on beast and on the trees of the field and on 

the fruit of the ground; and it will burn and not be 

quenched." 21Thus says YHWH of hosts, the God of 

Israel, "Add your burnt offerings to your sacrifices and eat 

flesh. 22For I did not speak to your fathers, or command 

them in the day that I brought them out of the land of 

Egypt, concerning burnt offerings and sacrifices. 23But 

this is what I commanded them, saying, 'Obey My voice, 

and I will be your God, and you will be My people; and 

you will walk in all the way which I command you, that it 

may be well with you.' 24Yet they did not obey or incline 

their ear, but walked in their own counsels and in the 

stubbornness of their evil heart, and went backward and 

not forward. 25Since the day that your fathers came out of 

the land of Egypt until this day, I have sent you all My 

servants the prophets, daily rising early and sending them. 
26Yet they did not listen to Me or incline their ear, but 

stiffened their neck; they did evil more than their fathers. 

27"And you shall speak all these words to them, but they 

will not listen to you; and you shall call to them, but they 

will not answer you. 28And you shall say to them, 'This is 

the nation that did not obey the voice of YHWH their God 

or accept correction: truth has perished and has been cut 

off from their mouth. 

29'Cut off your hair and cast it away. 

And take up a lamentation on the bare heights; 

For YHWH has rejected and forsaken 

The generation of His wrath.'  



 

 
Jeremiah 7.30-8.8 

30"For the sons of Judah have done that which is evil in 

My sight," declares YHWH, "they have set their detestable 

things in the house which is called by My name, to defile 

it. 31And they have built the high places of Topheth, 

which is in the valley of the son of Hinnom, to burn their 

sons and their daughters in the fire, which I did not 

command, and it did not come into My mind. 32Therefore, 

behold, days are coming," declares YHWH, "when it will 

no more be called Topheth, or the valley of the son of 

Hinnom, but the valley of the Slaughter; for they will bury 

in Topheth because there is no other place. 33And the 

dead bodies of this people will be food for the birds of the 

sky, and for the beasts of the earth; and no one will 

frighten them away. 34Then I will make to cease from the 

cities of Judah and from the streets of Jerusalem the voice 

of joy and the voice of gladness, the voice of the 

bridegroom and the voice of the bride; for the land will 

become a ruin. 

The sin and treachery of Judah (8.1-8.22) 

8 1"At that time," declares YHWH, "they will bring out 

the bones of the kings of Judah, and the bones of its 

princes, and the bones of the priests, and the bones of the 

prophets, and the bones of the inhabitants of Jerusalem 

from their graves. 2And they will spread them out to the 

sun, the moon, and to all the host of heaven, which they 

have loved, and which they have served, and which they 

have gone after, and which they have sought, and which 

they have worshiped. They will not be gathered or buried; 

they will be as dung on the face of the ground. 3And death 

will be chosen rather than life by all the remnant that 

remains of this evil family, that remains in all the places to 

which I have driven them," declares YHWH of hosts. 
4"And you shall say to them, 'Thus says YHWH, 

"Do men fall and not get up again? 

Does one turn away and not repent? 
5"Why then has this people, Jerusalem, 

Turned away in continual apostasy? 

They hold fast to deceit, 

They refuse to return. 
6"I have listened and heard, 

They have spoken what is not right; 

No man repented of his wickedness, 

Saying, 'What have I done?' 

Everyone turned to his course, 

Like a horse charging into the battle. 
7"Even the stork in the sky 

Knows her seasons; 

And the turtledove and the swift and the thrush 

Observe the time of their migration; 

But My people do not know 

The ordinance of YHWH. 
8"How can you say, 'We are wise, 

And the law of YHWH is with us'? 

But behold, the lying pen of the scribes 

Has made it into a lie. 

 

 

 

 

 

Giê-rê-mi 7.30-8.8 

30"Vì những con trai Giu-đa đã làm điều xấu-xa trong cái 

nhìn của Ta," Đức GIA-VÊ tuyên-bố, "chúng đã đặt các 

vật đáng ghét trong cái đền được xưng bằng danh Ta, đặng 

làm ô-uế nó. 31Và chúng đã xây các nơi cao của Tô-phết, 

ở trong thung-lũng của con trai của Hi-nôm, đặng thiêu 

các con trai của chúng  và các con gái của chúng trong lửa, 

điều mà Ta đã chẳng cho làm, và nó đã chẳng đến trong trí 

Ta(1). 32Cho nên, này, các ngày đang đến," Đức GIA-VÊ 

tuyên-bố, "khi nó sẽ không còn được gọi là Tô-phết, hay 

thung-lũng của con trai của Hi-nôm, mà là thung-lũng 

Tàn-sát; vì người ta sẽ chôn kẻ chết tại Tô-phết bởi vì 

chẳng có một chỗ nào khác. 33Và xác chết của dân nầy sẽ 

làm đồ-ăn cho chim chóc trong bầu trời, cũng cho các thú-

vật của trái đất; và chẳng có ai sẽ làm chúng sợ chạy đi 

mất. 34Lúc ấy Ta sẽ khiến các thành của Giu-đa và trong 

các đường-phố của Giê-ru-sa-lem tắt tiếng vui-vẻ và tiếng 

reo-mừng, tiếng của chàng rể và tiếng của cô dâu; vì xứ 

nầy sẽ thành một cảnh đổ-nát. 

Tội-lỗi và sự phản-bội của Giu-đa (8.1-8.22) 

8 1"Vào lúc đó," Đức GIA-VÊ tuyên-bố, "người ta sẽ bới 

xương của các vua Giu-đa và xương của những ông hoàng 

của nó, xương của các thầy tế-lễ, xương của các đấng tiên-

tri, và xương của cư-dân Giê-ru-sa-lem ra khỏi mồ-mả của 

họ. 2Và họ sẽ trải chúng ra dưới mặt trời, mặt trăng, và tất 

cả cơ-binh trong trời, mà họ đã yêu-mến, mà họ đã phục-

vụ, mà họ đã đi theo, mà họ đã tìm-cầu, mà họ đã thờ-lạy. 

Chúng sẽ chẳng được lượm lại, cũng chẳng được chôn; 

chúng sẽ như phân trên mặt đất. 3Và tất cả phần sót lại của 

gia-đình gian-ác nầy, còn lại trong tất cả các nơi ở đó Ta 

đã đuổi chúng nó đến sẽ chọn cái chết thay vì sự sống," 

Đức GIA-VÊ vạn-quân tuyên-bố. 

4"Và ngươi sẽ nói cùng chúng: 'GIA-VÊ phán như vầy: 

"Có phải người ta ngã và không đứng dậy nữa hay sao? 

"Có phải một người quay đi và chẳng ăn năn hay sao? 
5"Thế thì tại sao dân nầy, Giê-ru-sa-lem, 

Đã quay đi trong sự bỏ đạo liên-miên vậy? 

Chúng bám vào sự lừa-dối, 

Chúng chẳng chịu trở lại. 
6"Ta đã lắng nghe và đã nghe, 

Chúng đã nói điều không đúng; 

Chẳng có ai đã hối-cải sự gian-ác của hắn, 

Nói rằng: 'Ta đã làm gì?' 

Mọi người đều chăm vào đường đi của mình, 

Như con ngựa xông vào trận-chiến. 
7"Ngay cả con cò trong bầu trời 

Cũng biết các mùa của nó; 

Và chim cu, chim én, và (2)chim hét 

Còn biết giữ ngày giờ chúng di trú; 

Nhưng dân Ta lại không biết 

Mạng-lệnh của GIA-VÊ. 
8"Sao các ngươi nói có thể nói rằng: 'Chúng ta khôn, 

Và luật-pháp của Đức GIA-VÊ ở với chúng ta' ? 

Nhưng này, ngọn bút nói dối của những thầy thông giáo 

Đã làm nó thành một lời nói dối. 

 

 

                                                 
1nghĩa là: không hề nghĩ đến  
2một loại chim hót,  nhất là loại có lưng nâu nhạt và ức lốm đốm 



 

 
Giê-rê-mi 8.9-8.19 

9"Những kẻ khôn-ngoan bị làm xấu-hổ, 

Chúng bị khiếp-đảm và bị bắt; 

Này, chúng đã bác-bỏ lời của Đức GIA-VÊ, 

Và loại khôn-ngoan gì chúng nó có vậy? 
10"Cho nên Ta sẽ giao vợ của chúng cho những kẻ 

khác, 

Những cánh đồng của chúng cho những chủ mới; 

Bởi vì từ kẻ nhỏ nhất đến cả kẻ lớn nhất 

Mọi người đều ham lợi, 

Từ kẻ tiên-tri đến cả thầy tế-lễ 

Mọi người đều có thói quen lừa-gạt. 
11"Và chúng chữa sự gãy-vỡ của dân Ta một cách hời-

hợt, 

Nói rằng: 'Bình-an, Bình-an,' 

Nhưng chẳng có bình-an gì cả. 
12"Chúng đã xấu-hổ vì điều ghê-tởm chúng đã làm 

chăng? 

Chắc-chắn chúng đã chẳng ngay cả xấu-hổ, 

Và thậm-chí chúng đã chẳng biết đỏ mặt là như thế nào. 

Cho nên chúng sẽ ngã ở giữa những kẻ ngã; 

Vào lúc có sự trừng-phạt chúng, chúng sẽ bị hạ xuống," 

Đức GIA-VÊ tuyên-bố. 
13"Chắc-chắn Ta sẽ giật chúng đi mất," Đức GIA-VÊ 

tuyên-bố, 

"Sẽ chẳng có những trái nho trên cây nho, 

Và những trái vả trên cây vả, 

Và lá sẽ héo; 

Và điều Ta đã ban sẽ mất đi hết."'"  
14Tại sao chúng ta cứ ngồi yên? 

Các ngươi hãy tự nhóm lại, và chúng ta hãy đi vào trong 

các thành kiên-cố, 

Và chúng ta hãy bỏ mạng tại đó, 

Bởi vì GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của chúng ta đã bắt 

chúng ta phải chết 

Và đã cho chúng ta nước độc để uống, 

Vì chúng ta đã phạm-tội chống lại Đức GIA-VÊ. 
15Chúng ta đã chờ-đợi bình-an, nhưng chẳng có gì tốt; 

Chờ lúc chữa lành, song kìa, kinh khủng! 
16Từ Đan, người ta nghe tiếng khịt mũi của những con 

ngựa của người; 

Khi những con ngựa chiến của người hí 

Thì khắp đất đều rúng-động; 

Vì chúng đến và nuốt mảnh đất ấy và sự đầy-đủ của 

nó(1),  

Thành-thị và cư-dân của nó. 
17"Vì này, Ta đang sai rắn đến chống lại các ngươi, 

Các con rắn hổ-mang mà chẳng bị bùa mê nào, 

Và chúng sẽ cắn các ngươi," Đức GIA-VÊ tuyên-bố. 
18Nỗi buồn-phiền của ta quá mức chữa lành, 

Tâm ta lả đi ở bên trong ta! 
19Kìa, hãy lắng nghe! Tiếng khóc của con gái dân ta từ 

một xứ xa-xôi: 

"Đức GIA-VÊ không ở trong Si-ôn sao? Vua của nó 

không ở bên trong nó sao?" 

"Tại sao chúng đã chọc Ta giận bằng các tượng chạm 

của chúng, bằng các thần-tượng nước ngoài?" 

 

 

 

                                                 
1hay: …và mọi vật trong nó 

Jeremiah 8.9-8.19 

9"The wise men are put to shame, 

They are dismayed and caught; 

Behold, they have rejected the word of YHWH, 

And what kind of wisdom do they have? 
10"Therefore I will give their wives to others, 

Their fields to new owners; 

Because from the least even to the greatest 

Everyone is greedy for gain; 

From the prophet even to the priest 

Everyone practices deceit. 
11"And they heal the brokenness of My people 

superficially, 

Saying, 'Peace, Peace,' 

But there is no peace. 
12"Were they ashamed because of the abomination they 

had done? 

They certainly were not even ashamed, 

And they did not even know how to blush; 

Therefore they shall fall among those who fall; 

At the time of their punishment they shall be brought 

down," 

Declares YHWH. 
13"I will surely snatch them away," declares YHWH; 

"There will be no grapes on the vine, 

And no figs on the fig tree, 

And the leaf shall wither; 

And what I have given them shall pass away."'" 
14Why are we sitting still? 

Assemble yourselves, and let us go into the fortified 

cities, 

And let us perish there, 

Because YHWH our God has doomed us 

And given us poisoned water to drink, 

For we have sinned against YHWH. 
15We waited for peace, but no good came; 

For a time of healing, but behold, terror! 
16From Dan is heard the snorting of his horses; 

At the sound of the neighing of his stallions 

The whole land quakes; 

For they come and devour the land and its fulness, 

The city and its inhabitants.  

17"For behold, I am sending serpents against you, 

Adders, for which there is no charm, 

And they will bite you," declares YHWH. 
18My sorrow is beyond healing, 

My heart is faint within me! 
19Behold, listen! The cry of daughter of my people 

from a distant land: 

"Is YHWH not in Zion? Is her King not within her?" 

"Why have they provoked Me with their graven images, 

with foreign idols?" 

 

 

 

 

 

 



 

 
Jeremiah 8.20 -9.10 

20"Harvest is past, summer is ended, 

And we are not saved."  
21For the brokenness of the daughter of my people I am 

broken;  

I mourn, dismay has taken hold of me. 
22Is there no balm, in Gilead? 

Is there no physician there? 

Why then has not the health of the daughter of my 

people been restored? 

A lament over Zion (9.1-9.26) 

9 1Oh, that my head were waters, 

And my eyes a fountain of tears, 

That I might weep day and night 

For the slain of the daughter of my people! 
2O that I had in the desert 

A wayfarers' lodging place; 

That I might leave my people, 

And go from them! 

For all of them are adulterers, 

An assembly of treacherous men. 
3"And they bend their tongue like their bow; 

Lies and not truth prevail in the land; 

For they proceed from evil to evil, 

And they do not know Me," declares YHWH. 
4"Let everyone be on guard against his neighbor, 

And do not trust any brother; 

Because every brother deals craftily, 

And every neighbor goes about as a slanderer. 
5"And everyone deceives his neighbor, 

And does not speak the truth, 

They have taught their tongue to speak lies; 

They weary themselves committing iniquity. 
6"Your dwelling is in the midst of deceit; 

Through deceit they refuse to know Me," declares 

YHWH. 

7Therefore thus says YHWH of hosts, 

"Behold, I will refine them and assay them;  

For what else can I do, because of the daughter of My 

people? 
8"Their tongue is a deadly arrow; 

It speaks deceit; 

With his mouth one speaks peace to his neighbor, 

But inwardly he sets an ambush for him. 
9"Shall I not punish them for these things?" declares 

YHWH. 

"On a nation such as this 

Shall My soul not avenge? 

10"For the mountains I will take up a weeping and 

wailing, 

And for the pastures of the wilderness a dirge, 

Because they are laid waste, so that no one passes 

through, 

And the lowing of the cattle is not heard; 

Both the birds of the sky and the beasts have fled; they 

are gone. 

 

 

Giê-rê-mi 8.20 -9.10 

20"Mùa gặt đã qua, mùa hạ đã hết, 

Và chúng ta chẳng được cứu." 
21Vì sự tan-vỡ của con gái dân ta, ta cũng tan-vỡ; 

Ta than-khóc, sự thất-kinh đã nắm giữ lấy ta. 
22Há chẳng có nhựa thơm tại Ga-la-át sao? 

Há chẳng có một thầy thuốc nào ở đó sao? 

Thế thì tại sao sức khoẻ của con gái dân ta đã chẳng 

được hồi-phục? 

Lời than-van về Si-ôn (9.1-9.26) 

9 1Ôi! Ước gì đầu của ta là các dòng nước, 

Và mắt của ta là một suối nước mắt, 

Để ta được khóc cả ngày lẫn đêm 

Cho những kẻ bị giết của con gái dân ta! 
2Ôi! Ước gì ta đã có trong sa-mạc 

Một chỗ trọ cho các khách lữ -hành; 

Để ta được lìa khỏi dân ta, 

Và đi khỏi họ! 

Vì tất cả bọn họ đều là những kẻ ngoại-tình, 

Một đám những kẻ xảo-trá. 
3"Chúng uốn-cong lưỡi của chúng như cung của chúng; 

Dối trá và không phải lẽ-thật thắng thế trong xứ nầy; 

Vì chúng tiếp-tục từ điều ác nầy đến điều ác nọ, 

Và chúng chẳng biết Ta," Đức GIA-VÊ tuyên-bố. 
4"Mỗi người hãy đề-phòng kẻ láng-giềng của mình; 

Và chớ tin ở một người anh em nào cả; 

Vì mỗi người anh em đều đối-xử một cách mánh lới, 

Và mỗi người láng-giềng đi quanh-quẩn làm kẻ nói xấu. 
5"Và mọi người đều lừa-gạt người láng-giềng mình, 

Và chẳng nói lẽ thật, 

Chúng đã dạy cái lưỡi của chúng nói các lời dối-trá; 

Chúng làm ác cho tới mệt. 
6"Ngươi ở giữa sự dối-trá; 

Trong dối-trá chúng nó chẳng chịu biết Ta," Đức GIA-

VÊ tuyên-bố. 

7Cho nên Đức GIA-VÊ vạn-quân phán như vầy: 

"Này, Ta sẽ tinh-luyện chúng và xét-nghiệm chúng; 

Vì Ta có thể làm gì khác, cho con gái của dân Ta? 
8 "Lưỡi của chúng là mũi tên giết người; 

Nó nói lời lừa-dối; 

Với cái miệng một người chúc bình-an cho người láng-

giềng của hắn; 

Nhưng bên trong hắn đặt mai-phục cho kẻ kia. 
9"Có phải Ta sẽ chẳng nên phạt chúng vì các điều nầy? 

Đức GIA-VÊ tuyên-bố. 

"Một nước như thế nầy 

Có phải hồn Ta sẽ chẳng nên báo trả sao? 

10"Vì các núi Ta sẽ khóc-than và rên-rỉ, 

Và vì các đồng cỏ của vùng hoang-vu, một bài ca truy-

điệu, 

Bởi vì chúng bị bỏ phế, đến nỗi chẳng có người nào đi 

ngang qua, 

Và tiếng rống của bầy bò chẳng được nghe đến; 

Cả chim trên trời lẫn thú đều đã trốn; chúng đi mất. 

 

 

 

 



 

 
Giê-rê-mi 9.11-9.24 

11"Và Ta sẽ khiến Giê-ru-sa-lem thành một đống đổ-

nát, 

Một nơi vãng lai của chó rừng; 

Và Ta sẽ khiến các thành-thị của Giu-đa thành nơi tan-

hoang, không người ở." 

12Ai là người khôn-ngoan hiểu được sự nầy? Và ai là 

người mà miệng của Đức GIA-VÊ đã phán cùng, để hắn 

có thể công-bố nó? Tại sao xứ nầy bị đổ-nát, bị bỏ phế 

như sa-mạc, đến nỗi không một người nào đi ngang qua? 

13Và Đức GIA-VÊ đã phán: "Bởi vì chúng đã bỏ rơi luật-

pháp của Ta mà Ta đã đặt trước mặt chúng, và đã chẳng 

tuân theo tiếng Ta, cũng chẳng bước đi theo nó, 14nhưng 

đã bước đi theo sự cứng-cỏi của tâm chúng và theo các 

tượng Ba-anh, như tổ-phụ chúng đã dạy-dỗ chúng," 15vì lẽ 

đó Đức GIA-VÊ vạn-quân, Đức Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-

ên phán như vầy: "này, Ta sẽ cho chúng, dân nầy, ăn cây 

ngải tây và cho chúng nước độc để uống. 16Và Ta sẽ 

phân-tán chúng ở giữa vòng các dân-tộc mà cả chúng lẫn 

tổ-phụ của chúng cũng đã chẳng biết; Ta sẽ sai gươm đuổi 

theo chúng, cho đến khi Ta đã hủy-diệt chúng." 

17Đức GIA-VÊ vạn-quân phán như vầy: 

 

"Hãy xem-xét và mời những người đàn-bà khóc mướn, 

hầu cho họ có thể đến; 

Và hãy mời những người đàn-bà than-vãn mướn, hầu 

cho họ có thể đến! 
18"Và họ hãy mau lên, và hãy than-khóc vì chúng ta, 

Hầu cho mắt của chúng ta có thể rơi lệ, 

Và các mí mắt của chúng ta tuôn ra nước. 
19"Vì người ta nghe tiếng than-khóc từ Si-ôn: 

'Chúng ta bị sụp đổ làm thế nào! 

Chúng ta bị làm xấu-hổ quá, 

Vì chúng ta đã bỏ xứ-sở, 

Bởi vì chúng đã phá đổ các chỗ ở của chúng ta.' " 
20Bây giờ, hãy nghe lời của Đức GIA-VÊ, hỡi các 

ngươi những người đàn-bà kia, 

Và tai các ngươi hãy nhận lời của miệng Ngài; 

Hãy dạy các con gái các ngươi việc khóc-than, 

Và mọi người hãy dạy người láng-giềng mình một bài 

truy-điệu. 
21Vì sự chết đã đi lên xuyên qua những cửa-sổ của 

chúng ta; 

Nó đã vào các cung-điện của chúng ta 

Để giết trẻ con ngoài đường, 

Những người trai trẻ trong các quảng-trường thành-thị. 
22Hãy bảo: "Đức GIA-VÊ tuyên-bố như vầy: 

'Thây người sẽ ngã xuống như phân trên cánh đồng 

trống, 

Và như bó lúa ở phía sau con gặt, 

Nhưng sẽ không có ai gom chúng lại.'" 
23Đức GIA-VÊ phán như vầy: "Người khôn chớ khoe sự 

khôn của mình; người mạnh chớ khoe sức mạnh của mình; 

người giàu chớ khoe sự giàu-có của mình; 24nhưng kẻ 

khoe hãy khoe điều nầy, rằng người ấy biết và hiểu Ta, 

rằng Ta là GIA-VÊ Đấng thi hành sự ân cần thương yêu, 

công-lý, và công-chính trên đất; vì Ta ưa-thích các sự ấy," 

Đức GIA-VÊ tuyên-bố. 

 

 

Jeremiah 9.11-9.24 

11"And I will make Jerusalem a heap of ruins, 

A haunt of jackals; 

And I will make the cities of Judah a desolation, 

without inhabitant." 

12Who is the wise man that may understand this? And 

who is he to whom the mouth of YHWH has spoken, that 

he may declare it? Why is the land ruined, laid waste like 

a desert, so that no one passes through? 13And YHWH 

said, "Because they have forsaken My law which I set 

before them, and have not obeyed My voice nor walked 

according to it, 14but have walked after the stubbornness 

of their heart and after the Baals, as their fathers taught 

them," 15therefore thus says YHWH of hosts, the God of 

Israel, "behold, I will feed them, this people, with 

wormwood and give them poisoned water to drink. 16And 

I will scatter them among the nations, whom neither they 

nor their fathers have known; and I will send the sword 

after them until I have annihilated them." 

17Thus says YHWH of hosts, 

"Consider and call for the mourning women, that they 

may come; 

And send for the wailing women, that they may come! 
18"And let them make haste, and take up a wailing for 

us, 

That our eyes may shed tears, 

And our eyelids flow with water. 
19"For a voice of wailing is heard from Zion, 

'How are we ruined! 

We are put to great shame, 

For we have left the land, 

Because they have cast down our dwellings.'" 
20Now hear the word of YHWH, O you women, 

And let your ear receive the word of His mouth; 

Teach your daughters wailing, 

And everyone her neighbor a dirge. 
21For death has come up through our windows; 

It has entered our palaces 

To cut off the children from the streets, 

The young men from the town squares. 
22Speak, "Thus declares YHWH, 

'The corpses of men will fall like dung on the open 

field, 

And like the sheaf after the reaper, 

But no one will gather them.''' 

23Thus says YHWH, "Let not a wise man boast of his 

wisdom, and let not the mighty man boast of his might, let 

not a rich man boast of his riches; 24but let him who 

boasts boast of this, that he understands and knows Me, 

that I am YHWH who exercises lovingkindness, justice, 

and righteousness on earth; for I delight in these things," 

declares YHWH. 

 



 

 
Jeremiah 9.25-10.12 

25"Behold, the days are coming," declares YHWH, "that I 

will punish all who are circumcised and yet 

uncircumcised—26Egypt, and Judah, and Edom, and the 

sons of Ammon, and Moab, and all those inhabiting the 

desert who clip the hair on their temples; for all the 

nations are uncircumcised, and all the house of Israel are 

uncircumcised of heart." 

A satire on idolatry (10.1-10.25) 

10 1Hear the word which YHWH speaks to you, 

O house of Israel. 2Thus says YHWH, 

"Do not learn the way of the nations, 

And do not be terrified by the signs of the heavens 

Although the nations are terrified by them; 
3For the customs of the peoples are delusion; 

Because it is wood cut from the forest, 

The work of the hands of a craftsman with a cutting 

tool. 
4"They decorate it with silver and with gold; 

They fasten it with nails and with hammers 

So that it will not totter. 
5"Like a scarecrow in a cucumber field are they, 

And they cannot speak; 

They must be carried, 

Because they cannot walk! 

Do not fear them, 

For they can do no harrn, 

Nor can they do any good." 

6There is none like Thee, O YHWH; 

Thou art great, and great is Thy name in might. 
7Who would not fear Thee, O King of the nations? 

Indeed it is Thy due! 

For among all the wise men of the nations, 

And in all their kingdoms, 

There is none like Thee. 
8But they are altogether stupid and foolish 

In their discipline of delusion—Their idol wood! 
9Beaten silver is brought from Tarshish, 

And gold from Uphaz, 

The work of a craftsman and of the hands of a 

goldsmith; 

Violet and purple are their clothing; 

They are all the work of skilled men. 
10But YHWH is the true God; 

He is the living God and the everlasting King. 

At His wrath the earth quakes, 

And the nations cannot endure His indignation. 

11Thus you shall say to them, "The gods that did not make 

the heavens and the earth shall perish from the earth and 

from under the heavens." 

12 It is He who made the earth by His power, 

Who established the world by His wisdom; 

And by His understanding He has stretched out the 

heavens. 

 

Giê-rê-mi 9.25-10.12 

25"Này, các ngày ấy sắp đến," Đức GIA-VÊ tuyên-bố, "Ta 

sẽ phạt tất cả những kẻ chịu cắt-bì nhưng mà tâm chưa 

chịu cắt-bì—26Ê-díp-tô, Giu-đa, Ê-đôm, các con trai Am-

môn, và Mô-áp, và tất cả những kẻ sống trong sa-mạc là 

những kẻ kẹp tóc trên thái-dương của chúng; vì tất cả các 

dân-tộc không được cắt-bì, và tất cả nhà Y-sơ-ra-ên không 

chịu cắt-bì trong tâm." 

Sự châm-biếm các thần-tượng (10.1-10.25) 

10 1Hãy nghe lời mà Đức GIA-VÊ phán cùng ngươi, 

ôi nhà Y-sơ-ra-ên. 2Đức GIA-VÊ phán như vầy: 

"Chớ học đường-lối của các dân-tộc, 

Và đừng khủng khiếp vì các dấu-hiệu của các từng trời 

Mặc dầu các dân-tộc khủng khiếp vì chúng; 
3Vì tập-quán của những dân-tộc ấy đều là ảo-tưởng; 

Bởi vì nó là gỗ đốn từ rừng, 

Sản phẫm từ những bàn tay của một thợ thủ-công với 

một dụng-cụ chặt-đẽo. 
4"Chúng trang-trí nó bằng bạc và bằng vàng; 

Chúng đóng nó chặt bằng đinh và bằng búa 

Hầu cho nó sẽ chẳng lung-lay. 
5"Chúng như con bù-nhìn trong cánh đồng dưa leo, 

Và chúng không thể nói; 

Chúng phải được khiêng đi, 

Bởi vì chúng không đi được! 

Đừng sợ chúng, 

Vì chúng không thể làm một điều gì hại, 

Chúng cũng chẳng có thể làm một điều lành nào."  
6Chẳng có một ai giống như Chúa, ôi Đức GIA-VÊ 

Chúa là vĩ-đại, và vĩ-đại thay danh Chúa trong quyền 

năng. 
7Ai mà chẳng sợ Chúa, ôi Vua các quốc-gia? 

Quả thật Chúa đáng được vậy! 

Vì ở trong mọi người khôn-ngoan của các quốc-gia, 

Và trong tất cả các vương-quốc của họ, 

Chẳng có một ai giống như Chúa. 
8Nhưng cả bọn chúng đều ngu-ngốc và dại-dột 

Trong kỷ-luật ảo-tưởng của chúng —thần-tượng của 

chúng là gỗ! 
9Bạc giát mỏng được đem đến từ Ta-rê-si, 

Và vàng từ U-pha, 

Công-việc của thợ thủ-công và của những bàn tay của 

thợ vàng; 

Màu tím và màu tía là quần-áo của chúng; 

Toàn bộ chúng đều là công-việc của những người thợ 

khéo. 
10Nhưng Đức GIA-VÊ là Đức Chúa Trời thật; 

Ngài là Đức Chúa TRỜI sống và là vì Vua đời đời. 

Khi Ngài thịnh-nộ trái đất rúng-động, 

Và các nước không thể chịu nỗi sự phẫn-nộ của Ngài. 

11Các ngươi sẽ nói với chúng như vầy: "Các thần đã 

chẳng làm nên các từng trời và trái đất sẽ diệt-vong khỏi 

trái đất và khỏi dưới các từng trời." 

12Chính Ngài là Đấng đã dựng nên trái đất bởi quyền-

năng của Ngài, 

Là Đấng đã thiết-lập thế giới bởi sự khôn-ngoan của 

Ngài; 

Và bởi sự am-hiểu của Ngài, Ngài đã giăng các từng 

trời ra.  



 

 
Giê-rê-mi 10.13-10.25 

13Khi Ngài phát ra tiếng của Ngài, thì có sự náo-động 

của những nước trong các từng trời, 

Và Ngài khiến các đám mây bay lên từ đầu-cùng của 

trái đất; 

Ngài làm chớp cho mưa, 

Và đem gió từ các nhà kho của Ngài ra. 
14Mọi người đều ngu-xuẩn, không có sự hiểu-biết; 

Mọi thợ vàng đều bị xấu-hổ bởi các hình-tượng của 

hắn; 

Vì các tượng đúc của nó đều dối-trá, 

Và chẳng có một hơi thở nào trong chúng. 
15Chúng không có giá-trị, là một trò hề; 

Vào lúc chúng bị phạt, chúng sẽ bị tiêu-diệt. 
16Phần chia của Gia-cốp thì chẳng giống như những sự 

ấy; 

Vì Ngài là Đấng Tạo-hóa của tất cả, 

Và Y-sơ-ra-ên là bộ lạc thuộc tài-sản riêng của Ngài; 

Đức GIA-VÊ vạn-quân là danh của Ngài. 

17Hãy nhặt bó của ngươi lên khỏi mặt đất, 

Hỡi các ngươi, những kẻ sống dưới sự bao vây! 

18Vì Đức GIA-VÊ phán như vầy: 

"Này, Ta đang quăng cư-dân của đất nầy ra 

Vào lúc nầy, 

Và sẽ khiến cho chúng đau-khổ, 

Để chúng có thể được tìm ra." 
19Khốn cho tôi, bởi cớ thương tích của tôi! 

Vết thương của tôi không thể chữa. 

Nhưng tôi đã nói: "Quả thật, đây là một cơn bệnh, 

Và tôi phải mang nó." 
20Lều của tôi bị hủy-diệt, 

Và tất cả các dây của tôi đều bị đứt; 

Những con trai của tôi đã đi khỏi tôi và không còn nữa. 

Chẳng có ai giăng lều cho tôi một lần nữa 

Hay căng các bức màng của tôi ra. 
21Vì những kẻ chăn đều thành ngu-xuẩn 

Và đã chẳng tìm-cầu Đức GIA-VÊ; 

Bởi vậy chúng đã chẳng thạnh-vượng, 

Và tất cả bầy của chúng đều tản-lạc. 
22Có tiếng loan truyền! Kìa, nó đến, 

Một sự ồn-ào lớn ra từ đất phương bắc, 

Để khiến các thành-thị của Giu-đa 

Thành chỗ tan-hoang, một nơi thường lui tới của chó 

rừng. 
23Tôi biết, ôi Đức GIA-VÊ, rằng đường-lối của một 

người chẳng do chính hắn; 

Nó cũng chẳng do nơi một người khác đi để dẫn đường 

cho các bước đi của hắn. 
24Xin sửa-sai tôi, ôi Đức GIA-VÊ, chỉ với công-lý; 

Mà không với cơn giận của Chúa, e Chúa khiến tôi 

thành hư  không chăng. 
25Xin đổ ra cơn thạnh-nộ của Chúa trên các quốc-gia 

chẳng biết Chúa, 

Và trên các gia-đình chẳng kêu-cầu danh Chúa; 

Vì họ đã nuốt Gia-cốp; 

Họ đã nuốt người và đã diệt người, 

Và đã tàn-phá chỗ-ở của người. 

3. Giê-rê-mi tiên-tri sự phá-hủy (11.1-20.18) 

Giao-ước bị vi-phạm (11.1-1.17) 

Jeremiah 10.13-10.25 

13When He utters His voice, there is a tumult of waters 

in the heavens, 

And He causes the clouds to ascend from the end of the 

earth; 

He makes lightning for the rain, 

And brings out the wind from His storehouses. 
14Every man is stupid, devoid of knowledge; 

Every goldsmith is put to shame by his idols; 

For his molten images are deceitful, 

And there is no breath in them. 
15They are worthless, a work of mockery; 

In the time of their punishment they will perish. 
16The portion of Jacob is not like these; 

For the Maker of all is He,  

And Israel is the tribe of His inheritance; 

YHWH of hosts is His name. 

17Pick up your bundle from the ground, 

You who dwell under siege! 

18For thus says YHWH, 

"Behold, I am slinging out the inhabitants of the land 

At this time, 

And will cause them distress, 

That they may be found." 
19Woe is me, because of my injury! 

My wound is incurable. 

But I said, "Truly this is a sickness, 

And I must bear it." 
20My tent is destroyed, 

And all my ropes are broken; 

My sons have gone from me and are no more. 

There is no one to stretch out my tent again 

Or to set up my curtains. 
21For the shepherds have become stupid 

And have not sought YHWH; 

Therefore they have not prospered, 

And all their flock is scattered. 
22The sound of a report! Behold, it comes, 

A great commotion out of the land of the north, 

To make the cities of Judah 

A desolation, a haunt of jackals. 

23I know, O YHWH, that a man's way is not in himself; 

Nor is it in a man who walks to direct his steps. 
24Correct me, O YHWH, but with justice; 

Not with Thine anger, lest Thou bring me to nothing. 
25Pour out Thy wrath on the nations that do not know 

Thee, 

And on the families that do not call Thy name; 

For they have devoured Jacob; 

They have devoured him and consumed him, 

And have laid waste his habitation. 

3. Jeremiah prophesies destruction (11.1-20.18) 

The broken covenant (11.1-11.17) 



 

 
Jeremiah 11.1-11.16 

11 1The word which came to Jeremiah from YHWH, 

saying, 2"Hear the words of this covenant, and speak to 

the men of Judah and to the inhabitants of Jerusalem; 3and 

say to them, 'Thus says YHWH, the God of Israel, 

"Cursed is the man who does not heed the words of this 

covenant 4which I commanded your forefathers in the day 

that I brought them out of the land of Egypt, from the iron 

furnace, saying, 'Listen to My voice, and do according to 

all which I command you; so you shall be My people, and 

I will be your God,' 5in order to confirm the oath which I 

swore to your forefathers, to give them a land flowing 

with milk and honey, as it is this day."'" Then I answered 

and said, "Amen, O YHWH." 6And YHWH said to me, 

"Proclaim all these words in the cities of Judah and in the 

streets of Jerusalem, saying, 'Hear the words of this 

covenant and do them. 7For I solemnly warned your 

fathers in the day that I brought them up from the land of 

Egypt, even to this day, warning persistently, saying, 

"Listen to My voice." 8Yet they did not obey or incline 

their ear, but walked, each one, in the stubbornness of his 

evil heart; therefore I brought on them all the words of this 

covenant, which I commanded them to do, but they did 

not.'" 

9Then YHWH said to me, "A conspiracy has been found 

among the men of Judah and among the inhabitants of 

Jerusalem. 10They have turned back to the iniquities of 

their ancestors who refused to hear My words, and they 

have gone after other gods to serve them; the house of 

Israel   and the house of Judah have broken My covenant 

which I made with their fathers." 11Therefore thus says 

YHWH, "Behold I am bringing disaster on them which 

they will not be able to escape; though they will cry to Me, 

yet I will not listen to them. 12Then the cities of Judah and 

the inhabitants of Jerusalem will go and cry to the gods to 

whom they burn incense, but they surely will not save 

them in the time of their disaster. 13For your gods are as 

many as your cities, O Judah; and as many as the streets of 

Jerusalem are the altars you have set up to the shameful 

thing, altars to burn incense to Baal. 

14"Therefore do not pray for this people, nor lift up a cry 

or prayer for them; for I will not listen when they call to 

Me because of their disaster.  

15"What right has My beloved in My house 

When she has done many vile deeds? 

Can the sacrificial flesh take away from you your 

disaster, 

So that you can rejoice?" 
16YHWH called your name, 

"A green olive tree, beautiful in fruit and form"; 

With the noise of a great tumult 

He has kindled fire on it, 

And its branches are worthless. 

 

Giê-rê-mi 11.1-11.16 

11 1Lời nầy đã đến cùng Giê-rê-mi từ Đức GIA-VÊ, 

rằng: 2"Hãy nghe những lời của giao-ước nầy, và hãy nói 

cùng những người của Giu-đa và cùng cư-dân Giê-ru-sa-

lem; 3và hãy nói cùng chúng: 'GIA-VÊ, Chúa TRỜI của 

Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: "Đáng rủa thay kẻ không chú-ý 

tới các lời của giao-ước nầy 4mà Ta đã truyền cho tổ-tiên 

của các ngươi trong ngày Ta đã đem họ ra khỏi xứ Ê-díp-

tô, ra khỏi cái lò sắt ấy, rằng: 'Hãy lắng nghe tiếng của Ta, 

và hãy làm theo tất cả điều Ta truyền cho các ngươi; thế là 

các ngươi sẽ là dân Ta, và Ta sẽ là Chúa TRỜI của các 

ngươi,' 5nhằm mục-đích để xác-nhận lời thề của Ta mà Ta 

đã thề với tổ-tiên của các ngươi, để ban cho họ một xứ 

tuôn-tràn ra sữa và mật, như ngày nầy."' Rồi tôi trả lời và 

thưa: "A-men! Ôi Đức GIA-VÊ!" 6Và Đức GIA-VÊ phán 

cùng tôi: "Hãy công-bố tất cả các lời nầy trong các thành-

thị của Giu-đa và trong các đường-phố Giê-ru-sa-lem, 

rằng: 'Hãy nghe các lời của giao-ước nầy và hãy thực-hiện 

chúng. 7Vì Ta đã trang trọng nhắc-nhở tổ-phụ của các 

ngươi trong ngày Ta đã đem họ lên ra khỏi xứ Ê-díp-tô, cả 

cho đến ngày nầy, nhắc-nhở một cách bền-bỉ, rằng: "Hãy 

lắng nghe tiếng của Ta." 8Nhưng chúng đã không vâng 

lời, cũng không nghiêng tai của chúng, nhưng mỗi đứa đã 

bước đi theo sự ngoan-cố của tâm-lòng độc-ác của chúng; 

cho nên Ta đã đem trên chúng tất cả những lời của giao-

ước nầy, mà Ta đã truyền cho chúng phải làm, nhưng 

chúng đã chẳng làm.'" 

9Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng tôi: "Có một âm-mưu đã ở 

trong những người của Giu-đa và ở giữa cư-dân Giê-ru-sa-

lem. 10Chúng đã quay về tội-lỗi của tổ-tiên chúng, những 

kẻ đã từ-chối không nghe các lời của Ta, và chúng đã đi 

theo các thần khác để phục-vụ chúng; nhà Y-sơ-ra-ên và 

nhà của Giu-đa đã vi-phạm giao-ước của Ta mà Ta đã lập 

với tổ-phụ của chúng." 11Bởi vậy, Đức GIA-VÊ phán như 

vầy: "Này, Ta sắp giáng tai-họa trên chúng mà chúng sẽ 

không thể thoát được; dẫu chúng sẽ kêu-cầu cùng Ta, 

nhưng Ta sẽ không lắng nghe chúng. 12Lúc ấy, các thành-

thị của Giu-đa và cư-dân Giê-ru-sa-lem sẽ đi kêu-cầu cùng 

các thần mà chúng đốt nhang, nhưng chắc-chắn chúng sẽ 

không cứu chúng trong thời tai-vạ của chúng. 13Vì các 

thần của ngươi nhiều bằng các thành-thị của ngươi, ôi 

Giu-đa; và có bao nhiêu đường-phố Giê-ru-sa-lem thì có 

bấy nhiêu bàn-thờ các ngươi đã dựng lên cho vật xấu-hổ, 

các bàn-thờ để đốt nhang cho Ba-anh. 

14"Bởi vậy, chớ cầu-nguyện cho dân nầy, cũng đừng cất 

lên tiếng kêu-la hay lời cầu-nguyện cho chúng; vì Ta sẽ 

chẳng lắng nghe khi chúng kêu đến Ta bởi vì thảm-họa 

của chúng. 

15"Quyền gì người yêu-dấu của Ta có trong cái đền của  

Ta 

Khi nó đã làm nhiều việc đồi-bại? 

Có thể thịt hiến-dâng cất thảm-họa của ngươi khỏi 

ngươi, 

Hầu cho ngươi có thể mừng-rỡ chăng? 
16Đức GIA-VÊ đã gọi tên ngươi là: 

"Cây ô-li-ve xanh, đẹp ở trái và hình-dạng"; 

Với tiếng động của sự ồn ào lớn 

Ngài đã nhen lửa trên nó, 

Và các nhánh của nó đều không có giá-trị. 



 

 
Giê-rê-mi 11.17-12.5 

17Và Đức GIA-VÊ vạn-quân, Đấng đã vun-trồng ngươi, 

đã công-bố tai-họa chống ngươi bởi vì sự gian-ác của nhà 

Y-sơ-ra-ên và của nhà Giu-đa, mà chúng đã làm để chọc 

giận Ta bởi việc dâng lên các tế vật cho Ba-anh. 

Các âm-mưu chống lại Giê-rê-mi (11.18-11.23) 
18Hơn nữa, Đức GIA-VÊ đã cho con biết sự ấy và con 

đã biết nó; 

Thế thì Chúa đã tỏ ra cho con biết các việc làm của 

chúng. 
19Nhưng con đã như chiên con hiền-lành bị dắt đến chỗ 

giết thịt; 

Và con đã không biết rằng chúng đã nghĩ ra các âm-

mưu chống con, rằng: 

"Chúng ta hãy hủy-diệt cây nầy và trái của nó, 

Và chúng ta hãy dứt nó khỏi đất có người sống, 

Hầu cho danh của nó chẳng được nhớ đến nữa." 
20"Nhưng, ôi Đức GIA-VÊ vạn-quân, Đấng xét-xử một 

cách công-chính, 

Đấng dò-xét tình-cảm và tâm-lòng, 

Xin cho con thấy sự báo-trả của Chúa trên chúng, 

Vì cùng Chúa con đã giao-phó duyên cớ của con. 
21Cho nên Đức GIA-VÊ phán như vầy về những người 

nam A-na-tốt, các kẻ truy tìm sinh-mạng của ngươi, rằng: 

"Đừng nói tiên-tri nhân-danh Đức GIA-VÊ, để ngươi 

không chết do tay của chúng ta"; 22bởi vậy, Đức GIA-VÊ 

vạn-quân phán như vầy: "Này, Ta sắp phạt chúng! Những 

người trai trẻ sẽ chết bởi gươm, con trai và con gái của 

chúng sẽ chết bởi nạn đói; 23và chúng sẽ không có ai 

sống-sót, vì Ta sẽ giáng họa trên các người A-na-tốt—năm 

chúng nó bị phạt." 

Lời cầu-nguyện của Giê-rê-mi (12.1-12.4) 

12 1Chúa công-chính thay, ôi Đức GIA-VÊ, để con biện-

hộ trường-hợp của con cùng Chúa; 

Thật vậy, con sẽ bàn-luận các vấn-đề công-lý với Chúa: 

Tại sao đường-lối của kẻ ác đã phát đạt? 

Tại sao mọi kẻ đối-xử lừa-lọc lại được yên-ổn? 
2Chúa đã vun-trồng họ, họ cũng đã đâm rễ; 

Họ lớn lên, thậm-chí họ đã sinh ra trái. 

Chúa thì ở gần môi của họ 

Nhưng ở xa tâm-trí họ. 
3Nhưng Chúa biết con, ôi Đức GIA-VÊ; 

Chúa thấy con; 

Và Chúa xem-xét tâm con đối với Chúa. 

Xin kéo họ đi khỏi như chiên đến lò giết thịt 

Và để họ riêng ra cho ngày chém giết! 
4Bao lâu xứ nầy sẽ than-khóc 

Và cây cỏ ngoài đồng sẽ khô-héo? 

Vì sự gian-ác của những kẻ ở trong nó, 

Thú-vật và chim-chóc đã bị chộp đi mất, 

Bởi vì người ta đã nói: "Ngài sẽ không thấy kết-cuộc 

sau này của chúng ta đâu." 

Đức Chúa TRỜI trả lời (12.5-12.17) 
5"Nếu ngươi đã chạy với những kẻ chạy bộ và họ đã 

làm cho ngươi kiệt-sức, 

Thì làm sao ngươi có thể chạy đua với ngựa? 

Nếu ngươi ngã xuống trong một xứ bình yên, 

Thì ngươi sẽ làm sao trong các bụi rậm của sông Giô-

đanh? 

 

Jeremiah 11.17-12.5 

17And YHWH of hosts, who planted you, has pronounced 

evil against you because of the evil of the house of Israel   

and of the house of Judah, which they have done to 

provoke Me by offering up sacrifices to Baal. 

Plots against Jeremiah (11.18-11.23) 
18Moreover, YHWH made it known to me and I knew 

it; 

Then Thou didst show me their deeds. 

19But I was like a gentle lamb led to the slaughter; 

And I did not know that they had devised plots against 

me, saying, 

"Let us destroy the tree with its fruit, 

And let us cut him off from the land of  the living, 

That his name be remembered no more." 
20But, O YHWH of hosts, who judges righteously, 

Who tries the feelings and the heart, 

Let me see Thy vengeance on them, 

For to Thee have I committed my cause. 

21Therefore thus says YHWH concerning the men of 

Anathoth, who seek your life, saying, "Do not prophesy in 

the name of YHWH, that you might not die at our hand"; 
22therefore, thus says YHWH of hosts, "Behold, I am 

about to punish them! The young men will die by the 

sword, their sons and daughters will die by famine; 23and 

a remnant will not be left to them, for I will bring disaster 

on the men of Anathoth—the year of their punishment." 

 

Jeremiah's prayer (12.1-12.4) 

12 1Righteous art Thou, O YHWH, that I would plead 

my case with Thee; 

Indeed I would discuss matters of justice with Thee: 

Why has the way of the wicked prospered? 

Why are all those who deal in treachery at ease? 
2Thou hast planted them, they have also taken root; 

They grow, they have even produced fruit. 

Thou art near to their lips 

But far from their mind. 
3But Thou knowest me, O YHWH; 

Thou seest me; 

And Thou dost examine my heart's attitude toward 

Thee. 

Drag them off like sheep for the slaughter 

And set them apart for a day of carnage! 
4How long is the land to mourn 

And the vegetation of the countryside to wither? 

For the wickedness of those who dwell in it, 

Animals and birds have been snatched away, 

Because men have said, "He will not see our latter 

ending." 

God's answer (12.5-12.17) 
5"If you have run with footmen and they have tired you 

out, 

Then how can you compete with horses? 

If you fall down in a land of peace, 

How will you do in the thicket of the Jordan? 

 



 

 
Jeremiah 12.6-13.4 

6"For even your brothers and the household of your 

father, 

Even they have dealt treacherously with you, 

Even they have cried aloud after you. 

Do not believe them, although they may say nice things 

to you." 
7"I have forsaken My house, 

I have abandoned My inheritance; 

I have given the beloved of My soul 

Into the hand of her enemies. 
8"My inheritance has become to Me 

Like a lion in the forest; 

She has roared against Me; 

Therefore I have come to hate her. 
9"Is My inheritance like a speckled bird of prey to Me? 

Are the birds of prey against her on every side? 

Go, gather all the beasts of the field, 

Bring them to devour! 
10"Many shepherds have ruined My vineyard, 

They have trampled down My field; 

They have made My pleasant field  

A desolate wilderness. 
11"It has been made a desolation, 

Desolate, it mourns before Me; 

The whole land has been made desolate, 

Because no man lays it to heart. 
12"On all the bare heights in the wilderness 

Destroyers have come, 

For a sword of YHWH is devouring 

From one end of the land even to the other; 

There is no peace for anyone. 
13"They have sown wheat and have reaped thorns, 

They have strained themselves to no profit. 

But be ashamed of your harvest 

Because of the fierce anger of YHWH." 

14Thus says YHWH concerning all My wicked neighbors 

who strike at the inheritance with which I have endowed 

My people Israel, "Behold I am about to uproot them from 

their land and will uproot the house of Judah from among 

them. 15And it will come about that after I have uprooted 

them, I will again have compassion on them; and I will 

bring them back, each one to his inheritance and each one 

to his land. 16Then it will come about that if they will 

really learn the ways of My people, to swear by My name, 

'As YHWH lives,' even as they taught My people to swear 

by Baal, then they will be built up in the midst of My 

people. 17But if they will not listen, then I will uproot that 

nation, uproot and destroy it," declares YHWH. 

The ruined waistband (13.1-13.11) 

13 1Thus YHWH said to me, "Go and buy yourself a 

linen waistband and put it around your waist, but do not 

put it in water." 2So I bought the waistband in accordance 

with the word of YHWH and put it around my waist. 
3Then the word of YHWH came to me a second time, 

saying, 4"Take the waistband that you have bought, which 

is around your waist, and arise, go to the Euphrates and 

hide it there in a crevice of the rock." 

   Giê-rê-mi 12.6-13.4 

6"Bởi vì cả anh em của ngươi và gia hộ của cha ngươi, 

Ngay cả chúng cũng đã đối-xử xảo-trá với ngươi, 

Ngay cả chúng cũng đã kêu lớn tiếng sau ngươi. 

Chớ tin chúng, dẫu chúng có thể nói các điều tốt với 

ngươi." 
7"Ta đã bỏ-rơi cái đền của Ta, 

Ta đã từ-bỏ tài-sản riêng của Ta; 

Ta đã phó dân yêu-dấu của hồn Ta 

Vào trong tay của các kẻ thù nó. 
8"Tài-sản riêng của Ta đã trở nên đối với Ta 

Như một con sư-tử trong rừng; 

Nó đã gầm-thét Ta; 

Cho nên Ta đã đến chỗ ghét nó. 
9"Tài-sản riêng của Ta há như chim săn mồi có đốm đối 

với Ta sao? 

Có phải các con chim săn mồi chống lại nó từ mọi phía? 

Hãy đi, hãy nhóm tất cả thú ngoài đồng lại, 

Hãy đem chúng đến để cắn nuốt đi! 
10"Nhiều kẻ chăn đã phá-hủy vườn nho của Ta, 

Chúng đã giẵm nát cánh đồng của Ta; 

Chúng đã biến cánh đồng xanh tươi của Ta 

Thành một vùng hoang-vu tiêu-điều. 
11"Nó đã bị làm thành một cảnh tan-hoang, 

Tiêu-điều, nó khóc-than trước mặt Ta; 

Hết cả xứ đã thành điêu-tàn, 

Vì không có ai đặt nó vào lòng. 
12"Trên mọi gò cao trọc trong vùng hoang-vu 

Những kẻ hủy-diệt đã đến, 

Vì một lưỡi gươm của GIA-VÊ đang nuốt 

Từ đầu nầy của xứ ấy đến cả đầu kia; 

Chẳng có bình-an cho bất cứ một ai. 
13"Chúng đã gieo lúa mì và đã gặt gai-gốc, 

Chúng đã dùng hết sức mà chẳng được gì. 

Nhưng hãy chịu xấu-hổ cho mùa gặt của mình 

Bởi cớ cơn giận mãnh-liệt của GIA-VÊ." 

14GIA-VÊ phán như vầy về mọi kẻ láng-giềng gian-ác của 

Ta, là những kẻ đánh tài-sản mà Ta đã phú cho dân Y-sơ-

ra-ên của Ta: "Này, Ta sắp bứng chúng khỏi xứ của chúng 

và sẽ bứng nhà Giu-đa khỏi giữa vòng chúng. 15Và sẽ xảy 

ra sau khi Ta đã bứng chúng, Ta sẽ lại có lòng thương-xót 

chúng; và Ta sẽ đem chúng về, mỗi người về di-sản của nó 

và mỗi người về đất của nó. 16Đoạn, sẽ xảy ra nếu chúng 

thật sự sẽ học-tập các đường-lối của dân Ta, để thề bởi 

danh Ta: 'Thật như GIA-VÊ sống,' y như khi chúng đã dạy 

dân Ta thề bởi Ba-anh, thì chúng sẽ được gây-dựng ở giữa 

vòng dân Ta. 17Nhưng nếu chúng không lắng nghe, thì Ta 

sẽ bứng đất nước đó đi, bứng đi và hủy-diệt nó," Đức 

GIA-VÊ tuyên-bố. 

Đai lưng bị hỏng (13.1-13.11) 

13 1Đức GIA-VÊ đã phán cùng tôi như vầy: "Hãy đi và 

mua cho ngươi một cái đai vải lanh, rồi quấn nó quanh 

thắt lưng của ngươi, nhưng đừng ngâm nó trong nước." 
2Vì vậy tôi đã mua đai theo lời Đức GIA-VÊ và quấn nó 

quanh thắt lưng của tôi. 3Đoạn lời của Đức GIA-VÊ đã 

đến cùng tôi một lần thứ hai, rằng: 4"Hãy lấy cái đai mà 

ngươi đã mua, đang ở quanh thắt lưng ngươi, và hãy chỗi 

dậy, hãy đi đến sông Ơ-phơ-rát và giấu nó tại đó trong một 

khe đá nọ."  



 

 
Giê-rê-mi 13.5-13.20 

5Thế là tôi đi và giấu nó cạnh sông Ơ-phơ-rát, như Đức 

GIA-VÊ đã truyền cho tôi. 6Rồi xảy ra sau nhiều ngày 

Đức GIA-VÊ phán cùng tôi: "Hãy chỗi dậy, hãy đi đến 

sông Ơ-phơ-rát và lấy ở đó cái đai mà Ta đã truyền cho 

ngươi giấu ở đó." 7Thế thì tôi đi đến sông Ơ-phơ-rát và 

đào, và tôi lấy cái đai tại chỗ mà tôi đã giấu; và kìa, cái đai 

đã bị hỏng, nó hoàn-toàn không có giá-trị gì. 
8Lúc ấy lời của Đức GIA-VÊ đến cùng tôi, rằng: 9"GIA-

VÊ phán như vầy: 'Y như thế Ta sẽ hủy-diệt sự kiêu-ngạo 

của Giu-đa và sự đại kiêu-ngạo của Giê-ru-sa-lem. 10Dân 

ác nầy, là dân không chịu nghe các lời của Ta, dân bước đi 

theo sự ngoan-cố của những tâm-lòng của chúng và đã đi 

theo các thần khác để phục-vụ chúng và để bái lạy chúng, 

hãy để chúng y như cái đai nầy, hoàn-toàn không có giá-trị 

gì. 11Vì như cái đai dính vào thắt lưng của một người thế 

nào, Ta cũng đã làm cho toàn-thể nhà Y-sơ-ra-ên và nhà 

Giu-đa dính vào Ta thế ấy,' Đức GIA-VÊ tuyên-bố, 'để 

chúng đối với Ta là một dân-tộc, để lừng-danh, được ca-

ngợi, và được vinh-hiển; nhưng chúng đã chẳng nghe.' 

Bị dọa sẽ bị giam cầm (13.12-13.27) 
12"Cho nên ngươi khá nói lời nầy với chúng: 'GIA-VÊ, 

Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: "Mỗi bình phải 

được đầy rượu."' Và khi chúng nói với ngươi: 'Chúng tôi 

há chẳng quá biết rằng mỗi bình phải được đầy rượu hay 

sao?' 13thì hãy nói cùng chúng: 'GIA-VÊ phán như vầy: 

"Này, Ta sắp khiến tất cả cư-dân đất nầy say-sưa bí tỉ—

những ông vua ngồi cho Đa-vít trên ngôi của nó, các thầy 

tế-lễ, các kẻ tiên-tri, và tất cả cư-dân Giê-ru-sa-lem! 14Và 

Ta sẽ ném chúng vào nhau, cả những người cha và những 

người con trai vào nhau," Đức GIA-VÊ tuyên-bố. "Ta sẽ 

không tỏ ra thương-hại, cũng không lấy làm buồn, cũng 

không có lòng thương-xót để Ta không hủy-diệt chúng."'" 

15Hãy lắng nghe và hãy chú ý, đừng kiêu-ngạo, 

Vì Đức GIA-VÊ đã phán. 
16Hãy dâng sự vinh-hiển cho Đức GIA-VÊ, Đức Chúa 

TRỜI các ngươi, 

Trước khi Ngài đem sự tối-tăm đến 

Và trước khi bàn chân của các ngươi vấp 

Trên các núi mù-mịt, 

Và trong khi các ngươi đang hy-vọng được ánh-sáng 

Thì Ngài khiến nó thành tối-tăm sâu-thẳm, 

Và biến nó thành ảm đạm. 
17Nhưng nếu các ngươi không lắng nghe nó, 

Thì hồn ta sẽ thổn-thức thầm vì sự kiêu-ngạo như thế; 

Và đôi mắt ta sẽ khóc cay-đắng 

Và các dòng lệ tuôn chảy xuống, 

Bởi vì bầy của Đức GIA-VÊ đã bị bắt giam-cầm. 
18Hãy nói cùng nhà vua và mẹ của vua: 

"Xin ngồi vào chỗ khiêm-tốn, 

Vì mão triều đẹp-đẽ của ngài 

Đã rơi xuống khỏi đầu ngài." 
19Các thành-thị trong vùng phương Nam đã bị đóng lại, 

Và chẳng có ai mở chúng; 

Tất cả Giu-đa đều đã bị đem đi lưu-đày, 

Toàn bộ bị đem đi lưu-đày. 
20"Hãy ngước đôi mắt ngươi lên và xem 

Những kẻ đang đến từ phương bắc. 

Bầy đã được ban cho ngươi ở đâu, 

Bầy chiên đẹp-đẽ của ngươi đó? 

Jeremiah 13.5-13.20 

5So I went and hid it by the Euphrates, as YHWH had 

commanded me. 6And it came about after many days that 

YHWH said to me, "Arise, go to the Euphrates and take 

from there the waistband which I commanded you to hide 

there." 7Then I went to the Euphrates and dug, and I took 

the waistband from the place where I had hidden it; and lo, 

the waistband was ruined, it was totally worthless.  
8Then the word of YHWH came to me, saying, 9"Thus 

says YHWH, 'Just so will I destroy the pride of Judah and 

the great pride of Jerusalem. 10This wicked people, who 

refuse to listen to My words, who walk in the 

stubbornness of their hearts and have gone after other gods 

to serve them and to bow down to them, let them be just 

like this waistband, which is totally worthless. 11For as the 

waistband clings to the waist of a man, so I made the 

whole household of Israel and the whole household of 

Judah cling to Me,' declares YHWH, 'that they might be 

for Me a people, for renown, for praise, and for glory; but 

they did not listen.' 

Captivity threatened (13.12-13.27) 
12"Therefore you are to speak this word to them, 'Thus 

says YHWH, the God of Israel, "Every jug is to be filled 

with wine."' And when they say to you, 'Do we not very 

well know that every jug is to be filled with wine?' 13then 

say to them, 'Thus says YHWH, "Behold I am about to fill 

all the inhabitants of this land—the kings that sit for David 

on his throne, the priests, the prophets and all the 

inhabitants of Jerusalem—with drunkenness! 14And I will 

dash them against each other, both the fathers and the sons 

together," declares YHWH. "I will not show pity nor be 

sorry nor have compassion that I should not destroy 

them."'" 

15Listen and give heed, do not be haughty, 

For YHWH has spoken. 
16Give glory to YHWH your God, 

Before He brings darkness 

And before your feet stumble 

On the dusky mountains, 

And while you are hoping for light 

He makes it into deep darkness, 

And turns it into gloom. 
17But if you will not listen to it, 

My soul will sob in secret for such pride; 

And my eyes will bitterly weep 

And flow down with tears, 

Because the flock of YHWH has been taken captive. 
18Say to the king and the queen mother, 

"Take a lowly seat, 

For your beautiful crown 

Has come down from your head." 
19The cities of the Southern country have been locked 

up, 

And there is no one to open them;  

All Judah has been carried into exile, 

Wholly carried into exile. 
20"Lift up your eyes and see 

Those coming from the north. 

Where is the flock that was given you, 

Your beautiful sheep? 



 

 
Jeremiah 13.21-14.7 

21"What will you say when He appoints over you— 

And you yourself had taught them— 

Former companions to be head over you? 

Will not pangs take hold of you, 

Like a woman in childbirth?  
22"And if you say in your heart,  

'Why have these things happened to me?' 

Because of the magnitude of your iniquity 

Your skirts have been removed, 

And your heels have been exposed. 
23"Can the Ethiopian change his skin 

Or the leopard his spots? 

Then you also can do good 

Who are accustomed to do evil. 
24"Therefore I will scatter them like drifting straw 

To the desert wind. 
25"This is your lot, the portion measured to you 

 From Me," declares YHWH, 

"Because you have forgotten Me 

And trusted in falsehood. 
26"So I Myself have also stripped your skirts off over 

your face, 

That your shame may be seen. 
27"As for your adulteries and your lustful neighings, 

The lewdness of your prostitution 

On the hills in the field, 

I have seen your abominations. 

Woe to you, O Jerusalem! 

How long will you remain unclean?" 

Drought and a prayer for mercy (14.1-14.12) 

14 1That which came as the word of YHWH to Jeremiah 

in regard to the drought: 
2"Judah mourns, 

And her gates languish 

They sit on the ground in mourning, 

And the cry of Jerusalem has ascended. 
3"And their nobles have sent their servants for water; 

They have come to the cisterns and found no water. 

They have returned with their vessels empty; 

They have been put to shame and humiliated, 

And they cover their heads. 
4''Because the ground is cracked, 

For there has been no rain on the land; 

The farmers have been put to shame, 

They have covered their heads. 
5"For even the doe in the field has given birth only to 

abandon her young, 

Because there is no grass. 
6"And the wild donkeys stand on the bare heights; 

They pant for air like jackals, 

Their eyes fail 

For there is no vegetation. 
7"Although our iniquities testify against us, 

O YHWH, act for Thy name's sake! 

Truly our apostasies have been many, 

We have sinned against Thee. 

 

 

Giê-rê-mi 13.21-14.7 

21"Ngươi sẽ nói gì khi Ngài bổ-nhiệm trên ngươi— 

Và chính ngươi đã dạy-dỗ họ— 

Các bạn cũ làm trưởng trên ngươi? 

Há những cơn đau nhói sẽ chẳng nắm ngươi, 

Như một người đàn-bà trong cơn sanh-đẻ hay sao? 
22"Và nếu ngươi nói trong tâm của ngươi: 

'Tại sao các điều nầy đã xảy ra cho ta?' 

Bởi vì tội của ngươi có tầm mức lớn  

Các váy của ngươi đã bị cởi bỏ, 

Và các gót chân của ngươi đã bị bày ra. 
23"Có thể người Ê-thi-ô-bi đổi được da của nó 

Hay con beo đổi được đốm của nó chăng? 

Nếu được, thì các ngươi cũng có thể làm được điều lành 

Các ngươi, những kẻ đã quen làm điều ác. 

 24"Bởi vậy, Ta sẽ phân-tán chúng như rơm-rạ bay bổng 

Theo gió sa-mạc. 
25"Đây là phần của ngươi, phần được lường cho ngươi 

Từ Ta," Đức GIA-VÊ tuyên-bố, 

"Bởi vì ngươi đã quên Ta 

Và đã tin ở sự giả-dối. 
26"Vì vậy tự Ta cũng đã lột váy ngươi lên trên mặt 

ngươi, 

Để người ta thấy được ngươi xấu-hổ. 
27"Về phần các sự ngoại-tình của ngươi và các tiếng hí 

dâm-đãng của ngươi, 

Sự đĩ thỏa dâm-dục của ngươi 

Trên các gò trong cánh đồng, 

Ta đã thấy các sự ghê-tởm của ngươi. 

Khốn cho ngươi, ôi Giê-ru-sa-lem! 

Ngươi sẽ vẫn còn ô-uế bao lâu nữa?" 

Hạn-hán và lời cầu-nguyện xin khoan-dung (14.1-14.12) 

14 1Lời của Đức GIA-VÊ đến cùng Giê-rê-mi về vấn đề 

hạn-hán đó: 
2"Giu-đa than-khóc, 

Và các cổng thành của nó suy-bại 

Chúng ngồi trên đất than-khóc, 

Và tiếng kêu của Giê-ru-sa-lem đã vang lên. 
3"Và những người quý-tộc đã sai các đầy-tớ của họ đi 

tìm nước; 

Chúng đã đến các bể nước và đã không tìm được nước. 

Chúng đã trở về với các bình không của chúng; 

Chúng đã bị xấu-hổ và bị làm nhục, 

Và chúng che đầu của chúng lại. 
4"Vì đất nứt-nẻ, 

Vì lâu nay không có mưa xuống trên xứ nầy; 

Các nông gia đã bị xấu-hổ, 

Họ đã trùm đầu của họ lại. 
5"Vì cả con nai cái trong cánh đồng đã đẻ con ra chỉ để 

bỏ nó đi, 

Vì không có cỏ. 
6"Và những con lừa rừng đứng trên các gò trọc; 

Chúng ngáp không khí như các con chó rừng, 

Mắt của chúng nhòa đi 

Vì không có cây-cỏ. 
7"Dẫu các tội-ác của chúng tôi làm chứng chống lại 

chúng tôi, 

Đức GIA-VÊ ôi, xin hành-động vì cớ danh của Chúa! 

Quả thật các sự bỏ đạo của chúng tôi đã là nhiều lắm, 

Chúng tôi đã phạm-tội chống lại Chúa. 

 



 

 
Giê-rê-mi 14.8-14.19 

8"Chúa, Hy-vọng của Y-sơ-ra-ên, 

Đấng Giải-cứu của nó trong lúc khốn-cùng, 

Tại sao Chúa như một người lạ trong xứ nầy 

Hay như một lữ khách đã dựng lều của hắn để qua 

đêm? 
9"Tại sao Chúa như một người mất tinh-thần, 

Hay như một người mạnh mà không thể giải-cứu được? 

Vậy mà, Chúa ở giữa chúng tôi, ôi Đức GIA-VÊ, 

Và chúng tôi được gọi bằng danh của Chúa; 

Xin đừng bỏ-rơi chúng tôi!" 
10Đức GIA-VÊ phán như vầy cùng dân nầy: "Dù vậy 

chúng đã ưa đi lang thang; chúng đã chẳng kềm chế được 

các bàn chân của chúng. Cho nên GIA-VÊ chẳng chấp-

nhận chúng; Bây giờ Ngài sẽ nhớ đến tội-ác của chúng và 

phạt chúng vì tội-lỗi của chúng." 11Vì vậy Đức GIA-VÊ 

đã phán cùng tôi: "Chớ cầu-nguyện cho dân nầy được tốt. 
12Khi chúng kiêng ăn, Ta sẽ chẳng lắng nghe tiếng kêu-

khóc của chúng; và khi chúng dâng của-lễ thiêu và của-lễ 

thóc-lúa, Ta sẽ chẳng chấp-nhận chúng. Thay vì, Ta sắp 

kết-liễu chúng bằng gươm-đao, đói-kém, và dịch-hạch." 

Những tiên-tri giả (14.13-14.22) 
13Nhưng, "Ôi, Chúa GIA-VÊ!" Tôi đã thưa: "Xin nhìn 

kìa, các người tiên-tri đang bảo với họ: 'Các ngươi sẽ 

không thấy gươm-đao, cũng sẽ chẳng có đói-kém; nhưng 

Ta sẽ ban cho các ngươi sự bình-an lâu bền ở tại chỗ 

nầy.'" 14Lúc ấy Đức GIA-VÊ đã phán cùng tôi: "Những 

kẻ tiên-tri đó đang tiên-tri dối nhân danh Ta. Ta đã chẳng 

sai chúng đi, cũng đã chẳng ra lệnh cho chúng và cũng đã 

chẳng nói với chúng; chúng đang tiên-tri cùng ngươi một 

khải-tượng giả, sự bói-toán, sự hư không, và sự lừa-gạt từ 

tâm-trí của riêng chúng. 15Cho nên, GIA-VÊ nói như vầy 

về các kẻ tiên-tri đang nói tiên-tri nhân danh Ta, mặc dầu 

đã chẳng phải chính Ta đã sai chúng—vậy mà chúng vẫn 

cứ nói: 'Sẽ chẳng có gươm-đao hay đói-kém nào cả trong 

xứ nầy'—vì gươm-đao và đói-kém cũng sẽ kết liễu các kẻ 

tiên-tri đó! 16Dân mà chúng đang nói lời tiên-tri cho cũng 

sẽ bị ném ra ngoài vào trong các đường-phố của Giê-ru-

sa-lem vì đói-kém và gươm-đao; và sẽ chẳng có một ai 

chôn-cất chúng—chúng, vợ của chúng, các con trai của 

chúng, các con gái của chúng—vì Ta cũng sẽ đổ ra sự 

độc-ác của chính chúng trên chúng. 17"Và ngươi sẽ nói lời 

nầy cùng chúng: 

'Hãy để đôi mắt tôi tuôn nước xuống cả đêm lẫn ngày, 

Và hãy để chúng không ngừng chảy; 

Vì gái còn trinh của dân tôi đã bị đánh bằng một đòn 

dữ, 

Bằng một vết thương bị nhiễm độc đau-nhức. 

18'Nếu ta đi ra đồng quê, 

Kìa, thì có những kẻ bị giết bằng gươm-đao! 

Hoặc nếu ta vào trong thành, 

Kìa, thì có bệnh tật vì đói-kém! 

Vì cả người tiên-tri lẫn thầy tế-lễ 

Đều đã đi lung tung trong mảnh đất mà họ không biết.'" 
19Chúa đã hoàn-toàn từ-bỏ Giu-đa sao? 

Hay hồn của Chúa đã gớm ghét Si-ôn? 

Tại sao Chúa đã đánh chúng tôi đến độ vô phương cứu 

chữa? 

Chúng tôi đã đợi bình-an, song không có cái gì tốt đến; 

Và chờ lúc chữa lành, nhưng kìa, kinh-hoàng đến! 

 

Jeremiah 14.8-14.19 

8"Thou Hope of Israel, 

Its Savior in time of distress, 

Why art Thou like a stranger in the land 

Or like a traveler who has pitched his tent for the night? 
9"Why art Thou like a man dismayed, 

Like a mighty man who cannot save? 

Yet Thou art in our midst, O YHWH, 

And we are called by Thy name; 

Do not forsake us!" 

10Thus says YHWH to this people, "Even so they have 

loved to wander; they have not kept their feet in check. 

Therefore YHWH does not accept them; now He will 

remember their iniquity and punish them their sins." 11So 

YHWH said to me, "Do not pray for the welfare of this 

people.  12When they fast, I am not going to listen to their 

cry; and when they offer burnt offering and grain offering, 

I am not going to accept them. Rather I am going to make 

an end of them by the sword, famine and pestilence." 

False prophets (14.13-14.22) 
13But, "Ah, Lord YHWH!" I said, "Look, the prophets are 

telling them, 'You will not see the sword nor will you have 

famine, but I will give you lasting peace in this place.'" 
14Then YHWH said to me, "The prophets are prophesying 

falsehood in My name. I have neither sent them nor 

commanded them nor spoken to them; they are 

prophesying to you a false vision, divination, futility and 

the deception of their own minds. 15Therefore thus says 

YHWH concerning the prophets who are prophesying in 

My name, although it was not I who sent them—yet they 

keep saying, 'There shall be no sword or famine in this 

land'—by sword and famine those prophets shall meet 

their end! 16The people also to whom they are 

prophesying will be thrown out into the streets of 

Jerusalem because of the famine and the sword; and there 

will be no one to bury them—neither them, nor their 

wives, nor their sons, nor their daughters—for I shall pour 

out their own wickedness on them.17''And you will say 

this word to them, 

'Let my eyes flow down with tears night and day, 

And let them not cease; 

For the virgin daughter of my people has been crushed 

with a mighty blow, 

With a sorely infected wound. 
18'If I go out to the country, 

Behold, those slain with the sword! 

Or if I enter the city, 

Behold, diseases of famine! 

For both prophet and priest 

Have gone roving about in the land that they do not 

know.'"  
19Hast Thou completely rejected Judah? 

Or hast Thy soul loathed Zion? 

Why hast Thou stricken us so that we are beyond 

healing? 

We waited for peace, but nothing good came; 

And for a time of healing, but behold, terror! 



 

 
Jeremiah 14.20-15.9 

20We know our wickedness, O YHWH, 

The iniquity of our fathers, for we have sinned against 

Thee. 
21Do not despise us, for Thine own name's sake; 

Do not disgrace the throne of Thy glory; 

Remember and do not annul Thy covenant with us. 
22Are there any among the idols of the nations who 

give rain? 

Or can the heavens grant showers? 

Is it not Thou, O YHWH our God? 

Therefore we hope in Thee, 

For Thou art the one who hast done all these things. 

Judgment must come (15.1-15.14) 

15 1Then YHWH said to me, "Even though Moses and 

Samuel were to stand before Me, My heart would not be 

with this people; send them away from My presence and 

let them go! 2And it shall be that when they say to you, 

'Where should we go?' then you are to tell them, 'Thus 

says YHWH: 

"Those destined for death, to death; 

And those destined for the sword, to the sword; 

And those destined for famine, to famine; 

And those destined for captivity, to captivity."' 

3"And I shall appoint over them four kinds of doom." 

declares YHWH: "the sword to slay, the dogs to drag off, 

and the birds of the sky and the beasts of the earth to 

devour and destroy. 4And I shall make them an object of 

horror among all the kingdoms of the earth because of 

Manasseh, the son of Hezekiah, the king of Judah, for 

what he did in Jerusalem. 
5"Indeed, who will have pity on you, O Jerusalem, 

Or who will mourn for you, 

Or who will turn aside to ask about your welfare? 
6"You who have forsaken Me," declares YHWH, 

"You keep going backward. 

So I will stretch out My hand against you and destroy 

you; 

I am tired of relenting! 
7"And I will winnow them with a winnowing fork 

At the gates of the land; 

I will bereave them of children, I will destroy My 

people; 

They did not repent of their ways. 
8"Their widows will be more numerous before Me 

Than the sand of the seas; 

I will bring against them, against the mother of a young 

man, 

A destroyer at noonday; 

I will suddenly bring down on her 

Anguish and dismay. 
9"She who bore seven sons pines away; 

Her breathing is labored. 

Her sun has set while it was yet day; 

She has been shamed and humiliated. 

So I shall give over their survivors to the sword 

Before their enemies," declares YHWH. 

 

Giê-rê-mi 14.20-15.9 

20Chúng tôi biết sự gian-ác của mình, ôi Đức GIA-VÊ, 

Tội của tổ-phụ chúng tôi, vì chúng tôi đã phạm-tội cùng 

Chúa. 
21Xin chớ khinh-khi chúng tôi, vì chính danh của Chúa; 

Xin đừng làm ô-nhục đến ngôi vinh-hiển của Chúa; 

Xin nhớ đến và đừng hủy giao-ước của Chúa với chúng 

tôi. 
22Có một hình-tượng nào của các dân cho mưa không? 

Hay các từng trời có thể ban mưa rào? 

Chẳng phải chính Chúa sao, ôi GIA-VÊ Đức Chúa 

TRỜI chúng tôi? 

Cho nên, chúng tôi hy-vọng nơi Chúa, 

Vì Chúa là Đấng đã làm mọi việc nầy. 

Án phạt phải đến (15.1-15.14) 

15 1Lúc ấy Đức GIA-VÊ phán cùng tôi: "Dù cho Môi-se 

và Sa-mu-ên có đứng trước mặt Ta, tâm Ta cũng chẳng ở 

với dân nầy; hãy đuổi chúng đi khỏi sự hiện-diện của Ta 

và để chúng đi đi! 2Và nó sẽ phải là khi chúng nói với 

ngươi: 'Chúng tôi nên đi đâu?' thì ngươi phải bảo chúng 

nó: 'GIA-VÊ nói như vầy: 

"Những kẻ đã bị định cho sự chết, thì chết; 

Những kẻ đã bị định cho gươm, thì bị gươm, 

Những kẻ đã bị định cho nạn đói-kém, thì bị đói-kém; 

Và những kẻ đã bị định cho giam-cầm, thì bị giam-

cầm."' 

3"Và Ta sẽ chỉ-định trên chúng bốn thứ," Đức GIA-VÊ 

tuyên-bố: "Gươm để giết, chó để kéo xé, và chim trời cùng 

thú để nuốt và hủy-diệt. 4Và Ta sẽ biến chúng thành một 

đối-tượng ghê-tởm ở giữa tất cả các vương-quốc của trái 

đất bởi cớ Ma-na-se, con trai Ê-xê-chia, vua Giu-đa, vì 

điều mà nó đã làm tại Giê-ru-sa-lem. 

5"Thật ra, ai sẽ có lòng thương-hại ngươi, hỡi Giê-ru-

sa-lem, 

Hoặc ai sẽ than-tiếc ngươi, 

Hay ai sẽ xây lại để hỏi thăm ngươi? 
6"Ngươi, kẻ đã bỏ rơi Ta," Đức GIA-VÊ tuyên-bố, 

"Ngươi cứ đi tụt lui. 

Vì vậy Ta sẽ giang tay Ta ra chống ngươi và hủy-diệt 

ngươi; 

Ta chán nhẹ tay rồi! 
7"Ta sẽ sàng sẩy chúng bằng cái chĩa sàng sẩy 

Tại các cổng của xứ nầy; 

Ta sẽ lấy mất con-cái chúng, Ta sẽ hủy-diệt dân của Ta; 

Chúng đã chẳng ăn-năn vì các đường-lối của chúng. 
8"Đàn-bà góa của chúng trước mặt Ta sẽ nhiều  

Hơn là cát những biển; 

Chống lại chúng, chống lại mẹ của một người trai trẻ,  

Ta sẽ đem đến 

Một kẻ hủy-diệt vào giữa trưa; 

Ta sẽ thình-lình giáng xuống trên bà ấy 

Thống-khổ và khiếp-đảm. 
9"Bà ấy, là người đã sinh bảy đứa con trai ốm-o đi; 

Bà thở khó khăn. 

Mặt trời của bà đã lặn trong khi còn là ban ngày; 

Bà đã bị xấu-hổ và bị sỉ-nhục. 

Thế là Ta sẽ phó những kẻ sống-sót của chúng cho 

gươm-đao 

Trước mặt các kẻ thù chúng," Đức GIA-VÊ tuyên-bố. 



 

 
Giê-rê-mi 15.10-16.1 

10Khốn cho tôi, hỡi mẹ của tôi, vì mẹ đã sinh ra con 

Thành như một đứa cãi lẫy và một đứa tranh cạnh đối 

với tất cả xứ! 

Tôi đã chẳng cho vay-mượn, cũng chẳng vay-mượn ai, 

Vậy mà mọi người đều nguyền-rủa tôi, 
11Đức GIA-VÊ phán: "Chắc-chắn Ta sẽ thả ngươi vì 

mục-đích tốt; 

Chắc-chắn Ta sẽ khiến kẻ thù-nghịch van-xin ngươi 

Vào lúc thảm-họa và khi khốn-cùng. 
12"Có ai có thể đập được sắt, 

Sắt từ phương bắc, hay đồng? 
13"Của cải của ngươi và kho-báu của ngươi 

Ta sẽ để cho bị cướp-bóc, không cần mua, 

Chính vì tất cả tội-lỗi của ngươi 

Và ở bên trong tất cả các biên-giới của ngươi. 
14"Thế thì Ta sẽ khiến cho các kẻ thù của ngươi đem  

Vào trong một mảnh đất mà ngươi không biết; 

Vì một đám lửa đã được nhen trong cơn giận của Ta, 

Nó sẽ thiêu-hủy các ngươi." 

Lời cầu-nguyện của Giê-rê-mi và sự trả lời của Đức Chúa 

TRỜI (15.15-15.21) 
15Chúa, là Đấng hiểu biết, ôi Đức GIA-VÊ, 

Xin nhớ đến con, xin để ý đến con, 

Và xin báo trả những kẻ bắt bớ con dùm con,  

Vì Chúa kiên nhẫn, xin chớ cất con đi; 

Xin biết cho rằng vì cớ Chúa mà con nhịn nhục. 
16Con tìm được lời của Chúa và con đã ăn chúng, 

Và lời của Chúa đã thành cho con một niềm vui và sự 

ấm áp trong lòng con; 

Vì con đã được xưng bằng danh của Chúa, 

Ôi GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI vạn-quân. 
17Con đã chẳng ngồi trong bọn những kẻ liên hoan, 

Con cũng đã chẳng hân-hoan. 

Vì bàn tay Chúa đặt trên con, con đã ngồi một mình, 

Vì Chúa đã làm cho con đầy căm phẫn. 
18Cớ sao lâu nay con cứ đau-đớn hoài 

Và vết thương con không chữa được, không chịu lành? 

Có phải Chúa sẽ thật sự đối với con như một dòng suối 

lừa-bịp 

Có nước không đáng tin-cậy sao? 
19Bởi vậy, Đức GIA-VÊ phán như vầy: 

"Nếu ngươi trở lại, thì Ta sẽ phục-hồi ngươi— 

Trước mặt Ta, ngươi sẽ đứng; 

Và nếu ngươi rút được đồ quí ra từ thứ vô-lại, 

Thì ngươi sẽ thành phát-ngôn-viên của Ta. 

Về phần chúng, chúng có thể quay sang ngươi, 

Nhưng, về phần ngươi, ngươi không được quay sang 

chúng. 
20"Thế thì Ta sẽ khiến cho ngươi đối với dân nầy 

Như một bức tường kiên-cố bằng đồng; 

Và dẫu chúng có đánh ngươi, 

Chúng cũng sẽ chẳng thắng ngươi; 

Vì Ta ở với ngươi để cứu ngươi 

Và giải-thoát ngươi," Đức GIA-VÊ tuyên-bố. 
21"Thế là Ta sẽ giải-thoát ngươi khỏi bàn tay kẻ ác, 

Và Ta sẽ chuộc ngươi khỏi kẻ hung-bạo chụp lấy." 

Các tai-họa được báo trước (16.1-16.13) 

16 1Lời của Đức GIA-VÊ cũng đã đến cùng tôi, rằng: 

Jeremiah 15.10-16.1 

10Woe to me, my mother, that you have borne me 

As a man of strife and a man of contention to all the 

land! 

I have neither lent, nor have men lent money to me, 

Yet everyone curses me.  
11YHWH said, "Surely I will set you free for purposes 

of good; 

Surely I will cause the enemy to make supplication to 

you 

In a time of disaster and a time of distress. 
12"Can anyone smash iron, 

Iron from the north, or bronze? 
13"Your wealth and your treasures 

I will give for booty without cost, 

Even for all your sins 

And within all your borders. 
14"Then I will cause your enemies to bring it 

Into a land you do not know; 

For a fire has been kindled in My anger, 

It will burn upon you."  

Jeremiah's prayer and God's answer (15.15-15.21) 
15Thou who knowest, O YHWH, 

Remember me, take notice of me,  

And take vengeance for me on my persecutors. 

Do not, in view of Thy patience, take me away; 

Know that for Thy sake I endure reproach. 
16Thy words were found and I ate them, 

And Thy words became for me a joy and the delight of 

my heart; 

For I have been called by Thy name, 

O YHWH God of hosts. 
17I did not sit in the circle of merrymakers, 

Nor did I exult. 

Because of Thy hand upon me I sat alone, 

For Thou didst fill me with indignation. 
18Why has my pain been perpetual 

And my wound incurable, refusing to be healed? 

Wilt thou indeed be to me like a deceptive stream 

With water that is unreliable? 
19Therefore, thus says YHWH, 

"If you return, then I will restore you— 

Before Me you will stand; 

And if you extract the precious from the worthless, 

You will become My spokesman. 

They for their part may turn to you, 

But as for you, you must not turn to them. 
20"Then I will make you to this people 

A fortified wall of bronze; 

And though they fight against you, 

They will not prevail over you; 

For I am with you to save you 

And deliver you," declares YHWH. 
21"So I will deliver you from the hand of the wicked, 

And I will redeem you from the grasp of the violent." 

Distresses foretold (16.1-16.13) 

16 1The word of YHWH also came to me saying,  



 

 
Jeremiah 16.2-16.17 

2"You shall not take a wife for yourself nor have sons or 

daughters in this place." 3For thus says YHWH 

concerning the sons and daughters born in this place, and 

concerning their mothers who bear them, and their fathers 

who beget them in this land: 4"They will die of deadly 

diseases, they will not be lamented or buried; they will be 

as dung on the surface of the ground and come to an end 

by sword and famine, and their carcasses will become 

food for the birds of the sky and for the beasts of the 

earth." 
5For thus says YHWH, "Do not enter a house of 

mourning, or go to lament or to console them; for I have 

withdrawn My peace from this people," declares YHWH, 

"My lovingkindness and compassion. 6Both great men and 

small will die in this land; they will not be buried, they 

svill not be lamented, nor will anyone gash himself or 

shave his head for them. 7Neither will men break bread in 

mourning for them, to comfort anyone for the dead, nor 

give them a cup of consolation to drink for anyone's father 

or mother. 8Moreover you shall not go into a house of 

feasting to sit with them to eat and drink." 9For thus says 

YHWH of hosts, the God of Israel: "Behold, I am going to 

eliminate from this place, before your eyes and in your 

time, the voice of rejoicing and the voice of gladness, the 

voice of the groom and the voice of the bride. 

10"Now it will come about when you tell this people all 

these words that they will say to you, 'For what reason has 

YHWH declared all this great calarnity against us? And 

what is our iniquity, or what is our sin which we have 

committed against YHWH our God?' 11Then you are to 

say to them, 'It is because your forefathers have forsaken 

Me,' declares YHWH, 'and have followed other gods and 

served them and bowed down to them; but Me they have 

forsaken and have not kept My law. 12You too have done 

evil, even more than your forefathers; for behold, you are 

each one walking according to the stubbornness of his 

own evil heart, without listening to Me. 13So I will hurl 

you out of this land into the land which you have not 

known, neither you nor your fathers; and there you will 

serve other gods day and night, for I shall grant you no 

favor.' 

God will restore them (16.14-16.21) 
14"Therefore behold, days are coming," declares 

YHWH,"when it will no longer be said, 'As YHWH lives, 

who brought up the sons of Israel out of the land of Egypt,' 
15but, 'As YHWH lives, who brought up the sons of Israel 

from the land of the north and from all the countries where 

He had banished them.' For I will restore them to their 

own land which I gave to their fathers.  

16"Behold, I am going to send for many fishermen," 

declares YHWH, "and they will fish for them; and 

afterwards I shall send for many hunters, and they will 

hunt them from every mountain and every hill, and from 

the clefts of the rocks. 17For My eyes are on all their 

ways; they are not hidden from My face, nor is their 

iniquity concealed from My eyes. 

Giê-rê-mi 16.2-16.17 

2"Ngươi sẽ chẳng được cưới vợ cũng không được có con 

trai hoặc con gái tại chỗ nầy." 3Vì Đức GIA-VÊ phán liên 

quan đến những con trai hoặc các con gái được sinh ra tại 

chỗ nầy, và về các người mẹ của chúng sinh ra chúng, và 

các người cha sinh ra chúng trong đất nầy như vầy: 
4"Chúng sẽ chết vì các bệnh trí mạng, chúng sẽ không 

được khóc hay chôn; chúng sẽ như là phân trên mặt đất và 

sẽ bị kết liễu bởi gươm-đao và đói-kém, và thây của chúng 

sẽ thành đồ-ăn cho chim trời và thú trên đất." 

5Vì Đức GIA-VÊ phán như vầy: "Chớ vào một nhà có 

tang, hay đi than-khóc hay an-ủi chúng; vì Ta đã rút sự 

bình-an của Ta ra khỏi dân nầy," Đức GIA-VÊ tuyên-bố, 

"sự ân cần thương yêu và lòng thương-xót của Ta. 6Cả 

những người lớn lẫn kẻ nhỏ đều sẽ chết trong đất nầy; 

chúng sẽ chẳng được chôn, chúng sẽ chẳng được thương-

tiếc, cũng chẳng có bất cứ ai tự cắt mình hay cạo đầu mình 

vì chúng. 7Cũng sẽ chẳng có người bẻ bánh khi khóc tang 

cho chúng, để an-ủi bất cứ ai cho kẻ chết, cũng chẳng cho 

chúng một chén an-ủi để uống vì cha hoặc mẹ của bất cứ 

ai. 8Hơn nữa, ngươi sẽ chẳng được đi vào trong một nhà 

có tiệc đặng ngồi ăn và uống với chúng." 9Vì Đức GIA-

VÊ vạn-quân, Đức Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên, phán như 

vầy: "Này, Ta sẽ loại trừ khỏi chỗ nầy, trước mắt các 

ngươi và trong thời-đại các ngươi, tiếng mừng-rỡ và tiếng 

vui-vẻ, tiếng của chàng rể và tiếng của cô dâu. 
10"Bấy giờ sẽ xảy ra khi ngươi cho dân nầy biết tất cả 

những lời nầy, thì chúng sẽ nói với ngươi: 'Vì lý-do gì 

Đức GIA-VÊ đã tuyên-bố tất cả tai-họa lớn lao nầy chống 

chúng tôi? Và bất-công của chúng tôi là gì, hay tội mà 

chúng tôi đã vi-phạm chống GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của 

chúng tôi là gì?' 11Lúc ấy ngươi phải nói cùng chúng: 'Ấy 

là tại tổ-tiên của các ngươi đã bỏ rơi Ta,' Đức GIA-VÊ 

tuyên-bố, 'và đã theo các thần khác và đã phục-vụ chúng 

và quì-lạy chúng; nhưng Ta thì chúng đã bỏ rơi và đã 

chẳng giữ luật-pháp của Ta. 12Các ngươi cũng đã làm việc 

xấu, hơn cả tổ-tiên của các ngươi; vì này, mỗi đứa các 

ngươi đang bước đi theo sự ngoan-cố của tâm độc-ác của 

chính nó, mà không lắng nghe Ta. 13Vì vậy, Ta sẽ ném 

các ngươi ra khỏi xứ nầy, vào trong xứ mà các ngươi chưa 

từng biết, các ngươi hay tổ-phụ của các ngươi; và tại đó 

các ngươi sẽ phục-vụ các thần khác cả ngày lẫn đêm, vì Ta 

sẽ không ban cho các ngươi bất cứ một ân huệ  nào cả.'  

Đức Chúa TRỜI sẽ phục-hồi họ (16.14-16.21) 
14"Cho nên, này, các ngày sắp đến, Đức GIA-VÊ tuyên-

bố, "khi người ta sẽ không còn nói: 'Như Đức GIA-VÊ 

sống, là Đấng đã đem những con trai Y-sơ-ra-ên lên ra 

khỏi xứ Ê-díp-tô,' 15nhưng lại nói: 'Như Đức GIA-VÊ 

sống, là Đấng đã đem những con trai Y-sơ-ra-ên lên từ đất 

phương bắc và từ tất cả các nước nơi mà Ngài đã đày ải 

chúng.' Vì Ta sẽ phục-hồi chúng trở về trong chính đất của 

chúng mà Ta đã ban cho tổ-phụ của chúng. 
16"Này, Ta sắp sai nhiều kẻ đánh cá," Đức GIA-VÊ tuyên-

bố, "và họ sẽ bắt cá cho chúng; rồi về sau, Ta sẽ sai tìm 

nhiều thợ săn và họ sẽ săn cho chúng từ mọi núi, mọi đồi, 

và từ các kẻ đá. 17Vì mắt Ta ở trên tất cả các đường-lối 

chúng; chúng không giấu khỏi mặt Ta được, tội-lỗi chúng 

cũng không khuất khỏi mắt của Ta đâu.  

 

 



 

 
Giê-rê-mi 16.18-17.9 

18Và trước hết, Ta sẽ trả gấp hai sự độc-ác của chúng và 

tội-lỗi của chúng, vì chúng đã làm ô-nhiễm đất của Ta; 

chúng đã làm tài-sản riêng của Ta đầy-dẫy các thây của 

những thần-tượng đáng ghét và bằng các sự ghê-tởm của 

chúng." 
19Ôi Đức GIA-VÊ, sức-mạnh của tôi và đồn-lũy tôi, 

Và nơi ẩn-náu của tôi trong ngày khốn-khổ, 

Cùng Chúa các quốc-gia sẽ đến 

Từ các đầu-cùng của trái đất và nói: 

"Tổ-phụ của chúng tôi đã chẳng được thừa-hưởng cái gì 

cả, ngoại trừ dối trá, 

Hư không và các thứ vô ích." 
20Có thể loài người tự làm cho mình các thần sao? 

Nhưng mà chúng không phải là thần! 
21"Cho nên, này, Ta sắp làm cho chúng biết— 

Lần nầy, Ta sẽ làm cho chúng biết 

Quyền-năng của Ta và sức-mạnh của Ta; 

Và chúng sẽ biết rằng danh Ta là GIA-VÊ." 

Tâm-lòng giả-dối (17.1-17.18) 

17 1Tội của Giu-đa được viết xuống bằng bút sắt; 

Bằng ngòi kim cương, nó được khắc trên bảng nhỏ  

trong trái tim của chúng, 

Và trên các sừng ở những bàn-thờ của chúng, 
2Khi chúng nhớ lại các đứa con của chúng, 

Thì chúng nhớ các bàn-thờ của chúng và các hình-tượng 

A-sê-ra của chúng 

Gần các cây xanh trên các ngọn đồi cao. 
3Ôi núi của Ta tại nông-thôn, 

Ta sẽ giao của-cải của ngươi và tất cả châu-báu của 

ngươi cho cướp, 

Các nơi cao để phạm tội của ngươi ở khắp các biên-giới 

của ngươi. 
4Và ngươi sẽ bỏ, cả chính ngươi, của kế-thừa của ngươi 

Mà Ta đã ban cho ngươi; 

Và Ta sẽ bắt ngươi phục-vụ các kẻ thù của ngươi 

Trong mảnh đất mà ngươi chẳng biết; 

Vì ngươi đã nhen đám lửa trong cơn giận của Ta 

Mà nó sẽ cháy mãi-mãi. 
5Đức GIA-VÊ phán như vầy: 

"Đáng rủa thay kẻ tin ở loài người 

Và lấy xác-thịt làm sức mạnh của mình, 

Và tâm của mình lại lìa khỏi GIA-VÊ. 

6"Vì nó sẽ như một bụi cây trong vùng hoang vu 

Và sẽ không thấy khi sự phồn-vinh đến, 

Song sẽ sống tại các nơi bỏ hoang sỏi đá trong vùng 

hoang-vu, 

Một đất nhiễm muối không người ở. 
7"Phước thay người tin ở GIA-VÊ 

Và sự trông-cậy của người chính là GIA-VÊ. 
8"Vì người sẽ như cây được trồng cạnh nước, 

Có rễ vươn dài tới dòng nước 

Và sẽ không sợ khi hơi nóng đến; 

Nhưng các lá nó sẽ xanh, 

Và nó sẽ không lo-âu trong một năm hạn-hán 

Cũng chẳng ngừng sinh ra trái. 
9"Tâm thì giả-dối hơn tất cả mọi vật khác 

Và cực-kỳ bệnh-hoạn; 

Ai có thể hiểu được nó? 

 

Jeremiah 16.18-17.9 

18And I will first doubly repay their iniquity and their sin, 

because they have polluted My land; they have filled My 

inheritance with the carcasses of their detestable idols and 

with their abominations." 

19O LORD, my strength and my stronghold, 

And my refuge in the day of distress, 

To Thee the nations will come 

From the ends of the earth and say, 

"Our fathers have inherited nothing but falsehood, 

Futility and things of no profit." 
20Can man make gods for himself? 

Yet they are not gods! 

21"Therefore behold, I am going to make them know—  

This time I will make them know 

My power and My might; 

And they shall know that My name is YHWH." 

The deceiful heart (17.1-17.18) 

17 1The sin of Judah is written down with an iron stylus; 

With a diamond point it is engraved upon the tablet of 

their heart, 

And on the horns of their altars, 
2As they remember their children, 

So they remember their altars and their Asherah  

By green trees on the high hills. 
3O mountain of Mine in the countryside, 

I will give over your wealth and all your treasures for 

booty, 

Your high places for sin throughout your borders. 
4And you will, even of yourself, let go of your 

inheritance 

That I gave you; 

And I will make you serve your enemies 

In the land which you do not know; 

For you have kindled a fire in My anger 

Which will burn forever. 

5Thus says YHWH, 

"Cursed is the man who trusts in mankind 

And makes flesh his strength, 

And whose heart turns away from YHWH. 
6"For he will be like a bush in the desert 

And will not see when prosperity comes, 

But will live in stony wastes in the wilderness, 

A land of salt without inhabitant. 
7"Blessed is the man who trusts in YHWH 

And whose trust is YHWH. 
8''For he will be like a tree planted by the water, 

That extends its roots by a stream 

And will not fear when the heat comes;  

But its leaves will be green, 

And it will not be anxious in a year of drought 

Nor cease to yield fruit. 

9"The heart is more deceitful than all else 

And is desperately sick; 

Who can understand it? 

 



 

 
Jeremiah 17.10-17.24 

10"I, YHWH, search the heart, 

I test the mind, 

Even to give to each man according to his ways, 

According to the results of his deeds. 
11"As a partridge that hatches eggs which it has not 

laid, 

So is he who makes a fortune, but unjustly; 

In the midst of his days it will forsake him, 

And in the end he will be a fool." 
12A glorious throne on high from the beginning 

Is the place of our sanctuary. 
13O YHWH, the hope of Israel, 

All who forsake Thee will be put to shame. 

Those who turn away on earth will be written down, 

Because they have forsaken the fountain of living 

water, even YHWH. 
14Heal me, O YHWH, and I will be healed; 

Save me and I will be saved, 

For Thou art my praise. 
15Look, they keep saying to me, 

"Where is the word of YHWH? 

Let it come now!" 
16But as for me, I have not hurried away from being a 

shepherd after Thee, 

Nor have I longed for the woeful day; 

Thou Thyself knowest the utterance of my lips 

Was in Thy presence.  
17Do not be a terror to me; 

Thou art my refuge in the day of disaster. 
18Let those who persecute me be put to shame, but as 

for me, let me not be put to shame; 

Let them he dismayed, but let me not be dismayed. 

Bring on them a day of disaster, 

And crush them with twofold destruction! 

The Sabbath must be kept (17.19-17.27) 
19Thus YHWH said to me, "Go and stand in the public 

gate, through which the kings of Judah come in and go 

out, as well as in all the gates of Jerusalem; 20and say to 

them, 'Listen to the word of YHWH, kings of Judah, and 

all Judah, and all inhabitants of Jerusalem. who come in 

through these gates: 21'Thus says YHWH, "Take heed for 

yourselves, and do not carry any load on the sabbath day 

or bring anything in through the gates of Jerusalem; 22And 

you shall not bring a load out of your houses on the 

sabbath day nor do any work, but keep the sabbath day 

holy, as I commanded your forefathers. 23Yet they did not 

listen or incline their ears, but stiffened their necks in 

order not to listen or take correction. 

24"But it will come about, if you listen attentively to Me," 

declares YHWH, "to bring no load in through the gates of 

this city on the sabbath day, but to keep the sabbath day 

holy by doing no work on it, 

    

 

 

 

Giê-rê-mi 17.10-17.24 

10"Ta, GIA-VÊ, dò-xét tâm-lòng, 

Ta thử-nghiệm tâm-trí, 

Chính để ban cho mỗi người tùy theo đường-lối của nó, 

Tùy theo hậu-quả của việc làm của nó. 
11"Như một con đa-đa ấp trứng mà nó đã chẳng đẻ ra, 

Người làm giàu bất-chính cũng vậy; 

Ở giữa đời của hắn, nó sẽ bỏ rơi hắn, 

Và cuối-cùng hắn sẽ là một kẻ ngu." 
12Một ngôi vinh-hiển trên cao từ ban đầu 

Là chỗ có đền thánh của chúng tôi. 
13Ôi Đức GIA-VÊ, hy-vọng của Y-sơ-ra-ên, 

Tất cả những kẻ bỏ rơi Chúa sẽ bị làm xấu-hổ. 

Những kẻ quay lưng đi trên đất sẽ bị ghi xuống, 

Bởi vì họ đã bỏ suối nước sống, chính là Đức GIA-VÊ. 
14Xin chữa con, ôi Đức GIA-VÊ, và con sẽ được chữa 

lành; 

Xin cứu con và con sẽ được cứu, 

Vì Chúa là sự ca-tụng của con. 
15Xin nhìn kìa, họ cứ nói với con: 

"Lời của Đức GIA-VÊ ở đâu? 

Hãy để nó đến ngay!" 
16Nhưng còn con, con đã chẳng vội-vàng bỏ làm kẻ 

chăn bầy theo sau Chúa, 

Con cũng đã chẳng trông mong ngày khốn khổ; 

Chúa, chính Chúa biết lời đôi môi con thốt ra  

Đã ở trước mặt Chúa. 
17Xin chớ là sự kinh-hoàng cho con; 

Chúa là nơi ẩn-náu của con trong ngày thảm-họa. 
18Xin cho những kẻ hành-hạ con bị làm xấu-hổ, nhưng 

còn con, xin cho con không bị làm xấu-hổ; 

Xin cho họ bị làm khiếp-đảm, nhưng xin đừng cho con 

bị làm khiếp-đảm. 

Xin giáng trên họ một ngày hoạn-nạn, 

Và xin đập tan họ bằng sự hủy-diệt gấp hai! 

Ngày Ngưng-nghỉ phải được tuân giữ (17.19-17.27) 
19Đức GIA-VÊ đã phán cùng tôi như vầy: "Hãy đi và hãy 

đứng tại cổng công-cộng, mà các vì vua Giu-đa đi vào và 

đi ra, và tại tất cả những cổng của Giê-ru-sa-lem; 20và hãy 

nói cùng chúng: 'Hãy lắng nghe lời của GIA-VÊ, hỡi các 

vì vua Giu-đa, và tất cả Giu-đa, và tất cả cư-dân Giê-ru-sa-

lem, những kẻ đi vào trong qua các cổng nầy: 21'GIA-VÊ 

nói như vầy: "Hãy chú ý cho chính các ngươi, và chớ 

khiêng bất cứ một gánh nặng gì trong ngày Ngưng-nghỉ 

hoặc đem bất cứ một vật gì vào trong qua những cổng của 

Giê-ru-sa-lem. 22Và các ngươi sẽ chẳng được đem bất cứ 

một gánh nặng nào ra khỏi nhà các ngươi trong ngày 

Ngưng-nghỉ, cũng không được làm bất cứ một việc gì, 

nhưng hãy biệt ngày Ngưng-nghỉ ra thánh, như Ta đã 

truyền cho tổ-tiên các ngươi. 23Nhưng mà, chúng đã 

chẳng lắng nghe, chẳng nghiêng tai chúng, song đã làm cổ 

của chúng cứng cốt để không nghe hoặc chịu sửa phạt. 
24"Nhưng sẽ xảy ra, nếu các ngươi cẩn thận lắng nghe 

Ta," Đức GIA-VÊ tuyên-bố, "để không đem bất cứ một 

gánh nặng gì vào trong qua những cổng của thành nầy 

trong ngày Ngưng-nghỉ, nhưng biệt ngày Ngưng-nghỉ ra 

thánh bằng cách không làm bất cứ một việc gì trong ngày 

đó,  

 

 



 

 
Giê-rê-mi 17.25 -18.14 

25thì các vì vua và các hoàng-thân ngồi trên ngôi của Đa-

vít, ngồi trong các cỗ xe và cỡi trên những con ngựa sẽ 

vào trong qua những cổng của thành nầy, họ và các hoàng-

thân của họ, những người Giu-đa, và cư-dân của Giê-ru-

sa-lem; và thành nầy sẽ có người cư-ngụ mãi mãi. 
26Người ta sẽ đến vào trong thành từ các thành-thị của 

Giu-đa và từ khu-vực bao quanh Giê-ru-sa-lem, từ đất của 

Bên-gia-min, từ đồng-bằng, từ xứ đồi-núi, và từ xứ đồi-núi 

ở miền Nam, đem các của-lễ thiêu, tế-vật, các của-lễ thóc-

lúa và hương-trầm, đem các tế-vật tạ-ơn đến đền của GIA-

VÊ. 27Song nếu các ngươi chẳng nghe Ta mà biệt ngày 

Ngưng-nghỉ ra thánh bằng cách không khiêng bất cứ một 

gánh nặng gì mà vào trong qua những cổng của Giê-ru-sa-

lem trong ngày Ngưng-nghỉ, thì Ta sẽ nhen một đám lửa 

tại các cổng của nó, và nó sẽ thiêu-nuốt các cung-điện của 

Giê-ru-sa-lem mà không bị dập-tắt."'" 

Thợ gốm và đất sét (18.1-18.23) 

18 1Lời nầy đã đến cùng Giê-rê-mi từ Đức GIA-VÊ 

rằng: 2"Hãy trỗi dậy và hãy đi xuống đến nhà thợ gốm ấy, 

rồi ở đó Ta sẽ tuyên-bố các lời Ta cho ngươi."
 3Thế thì tôi 

đi xuống đến nhà thợ gốm, và người đang ở đó, đang làm 

cái gì đó trên bàn quay. 4Nhưng cái bình mà người đang 

làm bằng đất sét bị hư trong tay người thợ gốm; vì vậy 

người làm lại nó thành một cái bình khác, tùy ý người thợ 

gốm muốn làm. 5Lúc đó lời của Đức GIA-VÊ đã đến cùng 

tôi, rằng: 6"Há Ta không thể, ôi nhà Y-sơ-ra-ên, đối-xử 

với các ngươi như người thợ gốm nầy hay sao?" Đức 

GIA-VÊ tuyên-bố, "Kìa, như đất sét ở trong tay người thợ 

gốm thể nào, thì các ngươi cũng ở trong tay Ta thể ấy, ôi 

nhà Y-sơ-ra-ên. 7Vào một lúc, Ta nói về một quốc-gia hay 

về một vương-quốc để nhổ đi, để giật xuống, hay để phá-

hủy nó; 8nếu quốc-gia chống lại điều Ta đã nói từ bỏ điều 

ác của nó, thì Ta sẽ đổi ý về tai-họa Ta đã định giáng trên 

nó. 9Hoặc vào lúc khác, Ta nói về một quốc-gia hay về 

một vương-quốc để dựng lên hay trồng nó; 10nếu nó làm 

điều gian-ác trong cái nhìn của Ta bằng việc không vâng-

lời tiếng Ta, thì Ta sẽ đổi ý về điều tốt-lành mà Ta đã hứa 

để ban phước cho nó. 11Vì vậy, thế thì, bây giờ, nói cùng 

những người Giu-đa và chống lại cư-dân Giê-ru-sa-lem, 

rằng: 'GIA-VÊ nói như vầy: "Này, Ta đang làm tai-họa 

chống lại các ngươi và đang nghĩ ra một kế-hoạch chống 

lại các ngươi. Ồ, hãy quay trở lại, mỗi đứa các ngươi khỏi 

đường-lối gian-ác của mình, và hãy sửa-đổi các đường-lối 

của mình và những công-việc của mình."' 12Nhưng chúng 

sẽ nói: 'Không thể nào! Vì chúng ta sẽ cứ theo các kế-

hoạch của riêng chúng ta, và mỗi người trong chúng ta sẽ 

hành-động theo sự cứng-cỏi của tâm ác của mình.' 
13"Bởi vậy GIA-VÊ nói như vầy: 

'Hãy hỏi ngay bây giờ trong các quốc-gia, 

Ai đã từng nghe sự như vầy? 

Gái đồng-trinh của Y-sơ-ra-ên 

Đã làm một việc kinh-khủng nhất. 
14'Há tuyết Li-ban lìa-bỏ vầng đá ngoài đồng trống 

chăng? 

Hay có bao giờ nước đang chảy mát lạnh từ một xứ lạ 

đến bị cạn đi chăng? 

 

 

Jeremiah 17.25 -18.14 

25then there will come in through the gates of this city 

kings and princes sitting on the throne of David, riding in 

chariots and on horses, they and their princes, the men of 

Judah, and the inhabitants of Jerusalem; and this city will 

be inhabited forever. 26They will come in from the cities 

of Judah and from the environs of Jerusalem, from the 

land of Benjamin, from the lowland, from the hill country, 

and from the southern hill country, bringing burnt 

offerings, sacrifices, grain offerings and incense, and 

bringing sacrifices of thanksgiving to the house of 

YHWH. 27But if you do not listen to Me to keep the 

Sabbath day holy by not carrying a load and coming in 

through the gates of Jerusalem on the sabbath day, then I 

shall kindle a fire in its gates, and it will devour the 

palaces of Jerusalem and not be quenched."'" 

The potter and the clay (18.1-18.23) 

18 1The word which came to Jeremiah from YHWH 

saying, 2"Arise and go down to the potter's house,  and 

there I shall announce My words to you." 3Then I went 

down to the potter's house, and there he was, making 

something on the wheel. 4But the vessel that he was 

making of clay was spoiled in the hand of the potter; so he 

remade it into another vessel, as it pleased the potter to 

make. 5Then the word of YHWH came to me saying, 
6"Can I not, O house of Israel, deal with you as this potter 

does?" declares YHWH. "Behold, like the clay in the 

potter's hand, so are you in My hand, O house of Israel. 
7At one moment I might speak concerning a nation or 

concerning a kingdom to uproot, to pull down, or to 

destroy it; 8if that nation against which I have spoken 

turns from its evil, I will repent of the calamity I planned 

to bring on it. 9Or at another moment I might speak 

concerning a nation or concerning a kingdom to build up 

or to plant it; 10if it does evil in My sight by not obeying 

My voice, then I will repent of the good with which I had 

promised to bless it. 11So now then, speak to the men of 

Judah and against the inhabitants of Jerusalem saying, 

'Thus says YHWH, "Behold, I am fashioning calamity 

against you and devising a plan against you. Oh turn back, 

each of you from his evil way, and reform your ways and 

your deeds."' 12But they will say, 'It's hopeless! For we are 

going to follow our own plans, and each of us will act 

according to the stubbornness of his evil heart.' 

13"Therefore thus says YHWH, 

'Ask now among the nations, 

Who ever heard the like of this? 

The virgin of Israel 

Has done a most appalling thing. 
14'Does the snow of Lebanon forsake the rock of the 

open country? 

Or is the cold flowing water from a foreign land ever 

snatched away? 

 

 

 



 

 
Jeremiah 18.15-19.4 

15'For My people have forgotten Me, 

They burn incense to worthless gods 

And they have stumbled from their ways, 

From the ancient paths, 

To walk in bypaths, 

Not on a highway, 
16To make their land a desolation, 

An object of perpetual hissing; 

Everyone who passes by it will be astonished 

And shake his head. 
17'Like an east wind I will scatter them 

Before the enemy; 

I will show them My back and not My face 

In the day of their calamity.'" 

18Then they said, "Come and let us devise plans against 

Jeremiah. Surely the law is not going to be lost to the 

priest, nor counsel to the sage, nor the divine word to the 

prophet! Come on and let us strike at him with our tongue, 

and let us give no heed to any of his words." 

19Do give heed to me, O YHWH, 

And listen to what my opponents are saying! 
20Should good be repaid with evil? 

For they have dug a pit for me. 

Remember how I stood before Thee 

To speak good on their behalf, 

So as to turn away Thu wrath from them. 
21Therefore, give their children over to famine, 

And deliver them up to the power of the sword; 

And let their wives become childless and widowed. 

Let their men also be smitten to death, 

Their younh men struck down by the sword in battle. 
22May an outcry be heard from their houses, 

When Thou suddenly bringest raiders upon them; 

For they have dug a pit to capture me 

And hidden snares for my feet. 
23Yet Thou, O YHWH, knowest 

All their deadly designs against me; 

Do not forgive their iniquity 

Or blot out theid sin from Thy sight. 

But may they be overthrown before Thee; 

Deal with them in the time of Thine anger! 

The broken jar (19.1-19.15) 

19 1Thus says YHWH, "Go and buy a potter's 

earthenware jar, and take some of the elders of the people 

and some of the senior priests. 2Then go out to the valley 

of Ben-hinnom, which is by the entrance of the potsherd 

gate; and proclaim there the words that I shall tell you, 
3and say, 'Hear the word of YHWH, O kings of Judah and 

inhabitants of Jerusalem: thus says YHWH of hosts, the 

God of Israel, "Behold I am about to bring a calamity 

upon this place, at which the ears of everyone that hears of 

it will tingle. 4Because they have forsaken Me and have 

made this an alien place and have burned sacrifices in it to 

other gods that neither they nor their forefathers nor the 

kings of Judah had ever known, and because they have 

filled this place with the blood of the innocent 

Giê-rê-mi 18.15-19.4 

15'Thế mà dân Ta đã quên Ta, 

Chúng đốt hương cho các thần vô lại 

Và chúng đã vấp-ngã vì các đường-lối của chúng, 

Từ các nẻo cũ, 

Đặng đi trên các đường tắt, 

Không đi trên đường cái, 
16Đặng làm cho đất của chúng thành nơi tan-hoang, 

Một đối-tượng để suỵt suỵt mãi mãi; 

Mọi người đi qua đó sẽ kinh-ngạc 

Và lắc đầu. 
17'Như ngọn gió đông, Ta sẽ làm chúng tản-lạc 

Trước mặt kẻ thù; 

Ta sẽ quay lưng Ta cho chúng thấy mà không quay mặt 

Trong ngày tai-họa của chúng.'"  

18Lúc ấy chúng nói: "Hãy đến và chúng ta hãy nghĩ ra các 

kế-hoạch chống Giê-rê-mi. Chắc-chắn luật-pháp sẽ chẳng 

mất vào tay của thầy tế-lễ, hay lời khuyên vào tay của nhà 

hiền-triết, hay lời thiêng vào tay của nhà tiên-tri! Hãy đến 

và chúng ta hãy công-kích ông ta bằng lưỡi của chúng ta, 

và chúng ta chớ để ý bất cứ lời nào của ông ta." 
19Xin chú ý đến con, ôi Đức GIA-VÊ, 

Và xin lắng nghe điều các đối-thủ của con đang nói! 
20Há thiện được báo bằng ác sao? 

Vì chúng đã đào một cái hầm cho con. 

Xin nhớ lại con đã đứng trước mặt Chúa thể nào 

Để nói tốt vì lợi-ích cho họ, 

Để xoay cơn thạnh-nộ của Chúa khỏi họ. 
21Bởi vậy, xin giao con cái của họ cho đói-kém, 

Và xin nộp họ cho quyền-năng của gươm-đao; 

Và xin để vợ của họ thành không có con và bị góa. 

Xin cho dân của họ cũng bị đánh chết, 

Các trai trẻ của họ bị gươm đánh ngã trong chiến-trận. 
22Xin tiếng kêu-la được nghe từ những nhà của họ, 

Khi Chúa đem các kẻ đột-kích vào họ thình-lình; 

Vì họ đã đào một cái hố để bắt con 

Và đã giấu bẫy để cài chân con. 
23Tuy nhiên Chúa biết, ôi Đức GIA-VÊ,  

Mọi thu xếp chết người của họ chống lại con; 

Xin đừng tha-thứ sự gian-ác của họ 

Xin đừng xóa bỏ tội của họ khỏi trong cái nhìn của 

Chúa. 

Nhưng nguyền-xin cho họ bị lật đổ trước mặt Chúa; 

Xin ra tay với họ khi Chúa giận! 

Chiếc bình bị bể (19.1-19.15) 

19 1Đức GIA-VÊ phán như vầy: "Hãy đi và mua một cái 

bình bằng đất của một người thợ gốm, và hãy đem theo 

vài trưởng-lão của dân và và vài thầy tế-lễ thâm-niên. 2Rồi 

hãy đi ra đến thung-lũng Bên-Hi-nôm, ở cạnh lối vào của 

cổng Gốm; và hãy công-bố tại đó các lời Ta sẽ cho ngươi 

biết, 3và hãy nói: 'Hãy nghe lời của GIA-VÊ, hỡi các vua 

Giu-đa và cư-dân Giê-ru-sa-lem: GIA-VÊ vạn-quân, Chúa 

TRỜI của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: "Này, Ta sắp giáng 

họa lên chỗ nầy, tại đó các lỗ tai của mọi kẻ nghe nó sẽ 

nhột nhạt. 4Bởi vì chúng đã bỏ Ta và đã làm chỗ nầy 

thành một chỗ lạ và đã thiêu các tế vật tại đó cho các thần 

khác mà chúng lẫn tổ-tiên của chúng và các vua Giu-đa 

chưa từng biết, và bởi vì chúng đã làm đầy chỗ nầy bằng 
máu của những kẻ vô-tội  



 

 
Giê-rê-mi 19.5-20.4 

5và đã xây các nơi cao cho Ba-anh đặng thiêu những đứa 

con trai của chúng trong lửa làm các của-lễ thiêu dâng cho 

Ba-anh, một điều Ta đã chẳng bao giờ truyền hoặc nói 

đến, cũng chẳng bao giờ vào trong trí Ta; 6cho nên, này, 

các ngày đang đến," Đức GIA-VÊ tuyên-bố, "khi chỗ nầy 

sẽ không còn được gọi là Tô-phết hay thung-lũng Bên-Hi-

nôm nữa, mà là thung-lũng Tàn-sát. 7Và Ta sẽ làm cho 

mất hiệu lực ý định của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem trong chỗ 

nầy, và Ta sẽ gây cho chúng ngã bởi gươm trước mặt các 

kẻ thù của chúng và bởi tay của những kẻ truy tìm sinh-

mạng chúng; và Ta sẽ để thây của chúng làm đồ-ăn cho 

chim trời và thú-vật của trái đất. 8Ta cũng sẽ làm cho 

thành nầy thành một chỗ tan-hoang và là một tiếng suỵt 

suỵt; mọi người đi ngang qua nó sẽ kinh-ngạc và suỵt suỵt 

bởi vì tất cả các tai-họa của nó. 9Và Ta sẽ khiến chúng ăn 

thịt các con trai của chúng và thịt các con gái chúng, và 

chúng sẽ ăn thịt lẫn nhau trong khi bị vây và bị cùng-quẫn, 

mà các kẻ thù của chúng và những kẻ truy tìm sinh-mạng 

chúng sẽ gây cho chúng."' 
10"Lúc ấy ngươi phải đập bể cái bình ấy trong cái nhìn của 

những người đi theo ngươi 11và hãy nói cùng chúng: 

'GIA-VÊ vạn-quân nói như vầy: "Y như vậy Ta sẽ đập tan 

dân nầy và thành nầy, thậm-chí như người ta đập bể cái 

bình của một thợ gốm, mà không thể được gắn lại một lần 

nữa; và chúng sẽ chôn tại Tô-phết bởi vì chẳng có bất cứ 

một chỗ nào khác để chôn-cất. 12Đấy là cách Ta sẽ đối-xử 

chỗ nầy và cư-dân của nó," Đức GIA-VÊ tuyên-bố, "để 

làm thành nầy giống như Tô-phết. 13Và nhà-cửa của Giê-

ru-sa-lem và cung-điện của các vua Giu-đa sẽ bị làm ô-uế 

như chỗ Tô-phết, bởi vì tất cả nhà-cửa mà trên mái chúng 

đã thiêu các tế vật dâng cho tất cả các cơ-binh trên trời và 

đã đổ các rượu lễ ra cho các thần khác."'" 
14Thế thì Giê-rê-mi đến từ Tô-phết, nơi Đức GIA-VÊ đã 

sai người đi để nói tiên-tri; và người đứng trong sân của 

đền Đức GIA-VÊ và nói cùng tất cả dân-chúng: 15"Đức 

GIA-VÊ vạn-quân, Đức Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên phán 

như vầy: 'Này, Ta sắp giáng trên thành nầy và trên tất cả 

các thôn-xóm của nó toàn-thể tai-ương mà Ta đã tuyên-bố 

chống nó, bởi vì chúng đã làm cổ của chúng cứng để 

chẳng chú-ý đến các lời của Ta.'" 

Pha-sua bắt bớ Giê-rê-mi (20.1-20.18) 

20 1Khi thầy tế-lễ Pha-sua(1), con trai Y-mê, là viên-

chức-trưởng trong đền của Đức GIA-VÊ, nghe Giê-rê-mi 

nói tiên-tri các việc nầy, 2Pha-sua sai người đánh đòn tiên-

tri Giê-rê-mi, và cùm người tại Cổng trên Bên-gia-min, ở 

cạnh đền của Đức GIA-VÊ. 3Đoạn xảy ra vào bữa sau, khi 

Pha-sua thả Giê-rê-mi ra khỏi cùm, thì Giê-rê-mi nói cùng 

hắn: "Pha-sua không phải là tên Đức GIA-VÊ đã gọi ông, 

nhưng đúng hơn là Ma-go-Mít-sa-bíp(2). 4Vì Đức GIA-VÊ 

phán như vầy: 'Này, Ta sẽ khiến ngươi và tất cả các bạn-

hữu của ngươi kinh-hãi chính ngươi; và trong khi đôi mắt 

ngươi xem, thì chúng sẽ ngã bởi gươm của các kẻ thù 

chúng. Thế là Ta sẽ phó tất cả Giu-đa trong tay vua Ba-by-

lôn, và hắn sẽ đem chúng đi lưu-đày đến Ba-by-lôn và sẽ 

giết chúng bằng gươm.  

 

                                                 
1Pha-sua nghĩa là khoái-lạc mọi bề 
2Ma-go-Mít-sa-bíp nghĩa là kinh-hãi mọi bề 

Jeremiah 19.5-20.4 

5and have built the high places of Baal to burn their sons 

in the fire as burnt offerings to Baal, a thing which I never 

commanded or spoke of, nor did it ever enter My mind; 
6therefore, behold, days are coming," declares YHWH, 

"when this place will no longer be called Topheth or the 

valley of Ben-Hinnom, but rather the valley of Slaughter. 
7And I shall void the counsel of Judah and Jerusalem in 

this place, and I shall cause them to fall by the sword 

before their enemies and by the hand of those who seek 

their life; and I shall give over their carcasses as food for 

the birds of the sky and the beasts of the earth. 8I shall also 

make this city a desolation and an object of hissing; 

everyone who passes by it will be astonished and hiss 

because of all its disasters. 9And I shall make them eat the 

flesh of their sons and the flesh of their daughters, and 

they will eat one another's flesh in the siege and in the 

distress with which their enemies and those who seek their 

life will distress them."' 

10"Then you are to break the jar in the sight of the men 

who accompany you 11and say to them, 'Thus says 

YHWH of hosts, "Just so shall I break this people and this 

city, even as one breaks a potter's vessel, which cannot 

again be repaired; and they will bury in Topheth because 

there is no other place for burial. 12This is how I shall 

treat this place and its inhabitants," declares YHWH, "so 

as to make this city like Topheth. 13And the houses of 

Jerusalem and the houses of the kings of Judah will be 

defiled like the place Topheth, because of all the houses 

on whose rooftops they burned sacrifices to all the 

heavenly host and poured out libations to other gods."'"  

14Then Jeremiah came from Topheth, where YHWH had 

sent him to prophesy; and he stood in the court of 

YHWH's house and said to all the people: 15"Thus says 

YHWH of hosts, the God of Israel, 'Behold, I am about to 

bring on this city and all its towns the entire calamity that 

I have declared against it, because they have stiffened 

their necks so as not to heed My words.' " 

Pashur persucutes Jeremiah (20.1-20.18) 

20 1When Pashur the priest, the son of Immer, who was 

chief officer in the house of YHWH, heard Jeremiah 

prophesying these things, 2Pashur had Jeremiah the 

prophet beaten, and put him in the stocks that were at the 

upper Benjamin Gate, which was by the house of YHWH. 
3Then it came about on the next day, when Pashur 

released Jeremiah from the stocks, that Jeremiah said to 

him, "Pashur is not the name YHWH has called you, but 

rather Magor-missabib. 4For thus says YHWH, 'Behold, I 

am going to make you a terror to yourself and to all your 

friends; and while your eyes look on, they will fall by the 

sword of their enemies. So I shall give over all Judah to 

the hand of the king of Babylon, and he will carry them 

away as exiles to Babylon and will slay them with the 

sword.  

 

 



 

 
Jeremiah 20.5-20.17 

5I shall also give over all the wealth of this city, all its 

produce, and all its costly things; even all the treasures of 

the kings of Judah I shall give over to the hand of their 

enemies, and they will plunder them, take them away, and 

bring them to Babylon. 6And you, Pashur, and all who live 

in your house will go into captivity; and you will enter 

Babylon, and there you will die, and there you will be 

buried, you and all your friends to whom you have falsely 

prophesied.'" 

7O YHWH, Thou hast deceived me and I was deceived; 

Thou hast overcome me and prevailed. 

I have become a laughingstock all day long; 

Everyone mocks me.  
8For each time I speak, I cry aloud; 

I proclaim violence and destruction, 

Because for me the word of YHWH has resulted 

In reproach and derision all day long.  

9But if I say, "I will not remember Him  

Or speak anymore in His name," 

Then in my heart it becomes like a burning fire 

Shut up in my bones; 

And I am weary of holding it in, 

And I cannot endure it. 
10For I have heard the whispering of many,  

"Terror on every side! 

Denounce him; yes, let us denounce him!" 

All my trusted friends, 

Watching for my fall, say: 

"Perhaps he will be deceived, so that we may prevail 

against him 

And take our revenge on him." 
11But YHWH is with me like a dread champion; 

Therefore my persecutors will stumble and not prevail. 

They will be utterly ashamed, because they have failed, 

With an everlasting disgrace that will not be forgotten. 
12Yet, O YHWH of hosts, 

Thou who dost test the righteous, 

Who seest the mind and the heart; 

Let me see Thy vengeance on them; 

For to Thee I have set forth my cause. 
13Sing to YHWH, praise YHWH! 

For He has delivered the soul of the needy one 

From the hand of evildoers. 

14Cursed be the day when I was born; 

Let the day not be blessed when my mother bore me! 
15 Cursed be the man who brought the news 

To my father, saying, 

"A baby boy has been born to you!" 

And made him very happy. 
16But let that man be like the cities 

Which YHWH overthrew without being sorry, 

And let him hear an outcry in the morning 

And a shout of alarm at noon; 
17Because he did not kill me before birth, 

So that my mother would have been my grave, 

And her womb ever pregnant. 

 

Giê-rê-mi 20.5-20.17 

5Ta cũng sẽ giao-phó tất cả của-cải của thành nầy, tất cả 

sản-vật của nó, và tất cả những đồ đắt-giá của nó; ngay cả 

tất cả châu-báu của các vua Giu-đa Ta cũng sẽ phó trong 

tay các kẻ thù của chúng, và họ sẽ cướp-bóc chúng, bắt 

chúng đi, và đem chúng đến Ba-by-lôn. 6Còn ngươi, hỡi 

Pha-sua, và tất cả những kẻ sống trong nhà của ngươi sẽ bị 

giam-cầm; và ngươi sẽ vào Ba-by-lôn, rồi ở đó ngươi sẽ 

chết, và ở đó ngươi sẽ được chôn, ngươi và tất cả các bạn-

hữu của ngươi, những kẻ mà ngươi đã nói tiên-tri một 

cách giả-dối cùng.'" 
7Ôi Đức GIA-VÊ, Chúa đã đánh lừa con và con đã bị 

lừa; 

Chúa đã hơn con và đã thắng. 

Con đã thành một trò cười suốt ngày dài; 

Mọi người đều nhạo-báng con. 
8Vì mỗi lần con nói, con la lớn lên; 

Con công-bố bạo-lực và sự phá-hủy, 

Bởi vì cho con lời Đức GIA-VÊ đã kết quả thành 

Sự sỉ-nhục và chế-giễu suốt cả ngày. 
9Nhưng nếu con nói: "Ta sẽ không nhớ đến Ngài 

Hay chẳng nói nhân danh Ngài nữa," 

Thì trong tâm con nó trở nên như lửa cháy 

Bị bịt kín trong xương xóc của con; 

Và con mệt-mỏi vì giữ nó ở trong, 

Và con không thể chịu-đựng nó được nữa. 
10Vì con đã nghe nhiều người rỉ tai: 

"Kinh-hãi ở mọi bề! 

Hãy tố-giác nó; phải, chúng ta hãy tố-giác nó!" 

Tất cả các bạn-hữu mà con tin-cậy, 

Chăm-chú chờ-đợi con vấp-ngã, nói: 

"Có lẽ nó sẽ bị lừa, hầu cho chúng ta có thể thắng nó 

Và trả thù nó." 
11Nhưng Đức GIA-VÊ ở với con như một nhà vô-địch 

đáng khiếp; 

Cho nên các kẻ bắt bớ con sẽ vấp-ngã và chẳng thắng. 

Chúng sẽ bị xấu-hổ hoàn-toàn, bởi vì chúng đã thất-bại, 

Với sự ô-nhục đời đời chẳng hề quên được. 
12Nhưng, ôi Đức GIA-VÊ vạn quân, 

Chúa là Đấng thử người công-chính, 

Là Đấng thấy trí và tâm; 

Xin cho con thấy Chúa báo-thù họ; 

Vì con đã trình duyên cớ của con cùng Chúa. 
13Hãy hát cho Đức GIA-VÊ, hãy ca-tụng Đức GIA-VÊ! 

Vì Ngài đã giải-phóng hồn của người thiếu-thốn 

Khỏi tay những kẻ ác. 

14Đáng rủa thay cái ngày tôi đã được sinh ra; 

Xin cho ngày mẹ tôi sinh ra tôi đừng được phước! 
15Đáng rủa thay người đem tin ấy 

Cho cha tôi, rằng: 

"Một bé trai đã được sinh ra cho ông!" 

Và đã làm cho người rất hạnh phúc. 
16Nhưng xin cho người đó như các thành-thị 

Mà Đức GIA-VÊ đã phá đổ mà không lấy làm tiếc, 

Và xin cho ông ấy nghe tiếng la hét vào buổi sang 

Và tiếng la hoảng-hốt lúc ban trưa; 
17Bởi vì ông ấy đã chẳng giết tôi trước khi ra đời, 

Hầu cho mẹ tôi đã là cái mồ của tôi, 

Và tử-cung cứ bự hoài. 

 

 



 

 
Giê-rê-mi 20.18-21.13 

18Tại sao tôi đã ra khỏi tử-cung 

Để nhìn thấy rắc-rối và đau buồn, 

Để tôi sống các ngày của tôi lâu nay trong hổ-thẹn? 

4. Giê-rê-mi buộc tội các nhà lãnh-đạo Giu-đa (21.1-

29.32) 

Thông-điệp của Giê-rê-mi cho Sê-đê-kia (21.1-21.14) 

21 1Lời nầy đã đến cùng Giê-rê-mi từ Đức GIA-VÊ khi 

vua Sê-đê-kia sai đến cùng người: Pha-sua con trai Manh-

ki-gia, và thầy tế-lễ Sô-phô-ni con trai của Ma-a-xê-gia, 

nói: 2"Xin vui-lòng cầu-hỏi Đức GIA-VÊ thay mặt cho 

chúng ta, vì Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lôn đang gây 

chiến với chúng ta; có lẽ Đức GIA-VÊ sẽ đối-xử với 

chúng ta theo tất cả các hành-động kỳ diệu của Ngài, để 

kẻ thù có thể rút lui khỏi chúng ta."  
3Lúc đó Giê-rê-mi nói với họ: "Các ông phải tâu lên Sê-

đê-kia như sau: 4'GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-

ên phán như vầy: "Này, Ta sắp xoay vũ-khí chiến-tranh 

hiện ở trong tay các ngươi, mà các ngươi đang dùng để 
chống lại vua Ba-by-lôn và dân Canh-đê đang bao-vây các 

ngươi ở ngoài tường thành; và Ta sẽ gom chúng lại vào 

trong trung-tâm của thành-phố. 5Và chính Ta sẽ đánh lại 

các ngươi với một bàn tay giang ra và một cánh tay phi-

thường, cả trong cơn giận, thạnh-nộ, và phẫn-nộ lớn. 6Ta 

cũng sẽ đánh hạ cư-dân của thành nầy, cả người lẫn thú; 

chúng sẽ chết vì cơn dịch lớn. 7"Rồi sau đó," Đức GIA-

VÊ tuyên-bố, "Ta sẽ phó Sê-đê-kia vua Giu-đa và các tôi-

tớ của nó và dân nầy, cả những kẻ còn sống sót trong 

thành nầy khỏi cơn dịch, gươm, và đói-kém, vào trong tay 

Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lôn và vào trong tay của 

những kẻ thù của chúng, và vào trong tay những kẻ truy 

tìm sinh-mạng chúng; và hắn sẽ đánh chúng gục bằng lưỡi 

gươm. Hắn sẽ không tha cho chúng cũng chẳng thương-

hại hay thương xót."' 
8"Ngươi cũng sẽ nói cùng dân nầy: 'Đức GIA-VÊ phán 

như vầy: "Này, Ta đặt trước mặt các ngươi đường sống và 

đường chết. 9Kẻ cứ ở trong thành nầy sẽ chết bởi gươm, 

bởi đói-kém, và bởi nạn dịch; song kẻ đi ra ngoài và ngã 

vào tay dân Canh-đê, là dân đang bao-vây các ngươi, thì 

sẽ sống, và sinh-mạng của kẻ đó sẽ như là của cướp. 10Vì 

Ta đã để mặt Ta chống thành nầy để làm hại, chớ không 

phải để làm lành," Đức GIA-VÊ tuyên-bố. "Nó sẽ bị phó 

vào vào trong tay vua Ba-by-lôn, và hắn sẽ phóng hỏa 

nó."' 
11"Đoạn hãy nói cùng gia-hộ của vua Giu-đa:  

'Hãy nghe lời GIA-VÊ,  
12Hỡi nhà Đa-vít, GIA-VÊ phán như vầy: 

"Hãy thi-hành công-lý vào mỗi buổi sáng; 

Và hãy giải-thoát người đã bị cướp khỏi quyền-năng 

của kẻ áp-bức nó, 

Để cơn thạnh-nộ Ta có lẽ không phát ra như lửa 

Và bừng cháy không một ai dập-tắt được, 

Bởi vì sự ác của những việc làm của chúng. 
13"Này, Ta đang chống các ngươi, hỡi những kẻ ở 

thung-lũng, 

Hỡi đồng bằng nhiều đá," Đức GIA-VÊ tuyên-bố, 

"Các ngươi những kẻ nói: 'Ai sẽ xuống chống chúng ta? 

Hoặc ai sẽ vào trong nơi chúng ta ở?' 

 

Jeremiah 20.18-21.13 

18Why did I ever come forth from the womb 

To look on trouble and sorrow, 

So that my days have been spent in shame? 

4. Jeremiah accuses Judah's leaders (21.1-29.32) 

Jeremiah's message for Zedekiah (21.1-21.14) 

21 1The word which came to Jeremiah from YHWH 

when King Zedekiah sent to him Pashur the son of 

Malchijah, and Zephaniah the priest, the son of Maaseiah, 

saying, 2"Please inquire of YHWH on our behalf, for 

Nebuchadnezzar king of Babylon is warring against us; 

perhaps YHWH will deal with us according to all His 

wonderful acts, that the enemy may withdraw from us." 

3Then Jeremiah said to them, "You shall say to Zedekiah 

as follows: 4'Thus says YHWH God of Israel, "Behold, I 

am about to turn back the weapons of war which are in 

your hands, with which you are warring against the king 

of Babylon and the Chaldeans who are besieging you 

outside the wall; and I shall gather them into the center of 

this city. 5And I Myself shall war against you with an 

outstretched hand and a mighty arm, even in anger and 

wrath and great indignation. 6I shall also strike down the 

inhabitants of this city, both man and beast; they will die 

of a great pestilence. 7"Then afterwards," declares 

YHWH, "I shall give over Zedekiah king of Judah and his 

servants and the people, even those who survive in this 

city from the pestilence, the sword, and the famine, into 

the hand of Nebuchadnezzar king of Babylon, and into the 

hand of their foes, and into the hand of those who seek 

their lives; and he will strike them down with the edge of 

the sword. He will not spare them nor have pity nor 

compassion."' 
8"You shall also say to this people, Thus says YHWH, 

"Behold, I set before you the way of life and the way of 

death. 9He who dwells in this city will die by the sword 

and by famine and by pestilence; but he who goes out and 

falls away to the Chaldeans who are besieging you will 

live, and he will have his own life as booty. 10For I have 

set My face against this city for harm and not for good," 

declares YHWH. "It will be given into the hand of the 

king of Babylon, and he will burn it with fire."' 

11"Then say to the household of the king of Judah, 

'Hear the word of YHWH, 
12O house of David, thus says YHWH: 

"Administer justice every morning; 

And deliver the person who has been robbed from the 

power of his oppressor, 

That My wrath may not go forth like fire 

And burn with none to extinguish it, 

Because of the evil of their deeds. 
13"Behold, I am against you, O valley dweller,  

O rocky plain," declares YHWH, 

"You men who say, 'Who will come down against us? 

Or who will enter into our habitations?' 

 

 

 



 

 
Jeremiah 21.14-22.14 

14"But I shall punish you according to the results of 

your deeds," declares YHWH, 

"And I shall kindle a fire in its forest 

That it may devour all its environs."'" 

Warning of Jerusalem's fall (22.1-22.12) 

22 1Thus says YHWH, "Go down to the house of the 

king of Judah, and there speak this word, 2and say, 'Hear 

the word of of YHWH, O king of Judah, who sits on 

David's throne, you and your servants and your people 

who enter these gates. 3Thus says YHWH, "Do justice and 

righteousness, and deliver the one who has been robbed 

from the power of his oppressor. Also do not mistreat or 

do violence to the stranger, the orphan, or the widow; and 

do not shed innocent blood in this place. 4For if you men 

will indeed perform this thing, then kings will enter the 

gates of this house, sitting in David's place on his throne, 

riding in chariots and on horses, even the king himself and 

his servants and his people. 5But if you will not obey these 

words, I swear by Myself," declares YHWH, "that this 

house will become a desolation."'" 6For thus says YHWH 

concerning the house of the king of Judah: 

"You are like Gilead to Me, 

Like the summit of Lebanon; 

Yet most assuredly I shall make you like a wilderness, 

Like cities which are not inhabited. 
7 "For I shall set apart destroyers against you, 

Each with his weapons; 

And they will cut down your choicest cedars 

And throw them on the fire.  

8"And many nations will pass by this city; and they will 

say to one another, 'Why has YHWH done thus to this 

great city?' 9Then they will answer, 'Because they forsook 

the covenant of YHWH their God and bowed down to 

other gods and served them. '" 

10Do not weep for the dead or mourn for him, 

But weep continually for the one who goes away; 

For he will never return 

Or see his native land. 

11For thus says YHWH in regard to Shallum the son of 

Josiah, king of Judah, who came king in the place of 

Josiah his father, who went forth from this place, "He will 

never retum there; 12but in the place where they led him 

captive, there he will die and not see this land again. 

Messages about the kings (22.13-22.30) 
13"Woe to him who builds his house without 

righteousness 

And his upper rooms without justice, 

Who uses his neighbor's services without pay 

And does not give him his wages, 
14Who says, 'I will build myself a roomy house 

With spacious upper rooms, 

And cut out its windows, 

Paneling it with cedar and painting it bright red.'  

 

 

Giê-rê-mi 21.14-22.14 

14"Nhưng Ta sẽ phạt các ngươi theo các hậu-quả của 

các việc làm của các ngươi," Đức GIA-VÊ tuyên-bố, 

"Và Ta sẽ nhen một đám lửa trong rừng của nó  

Để lửa có thể nuốt tất cả khu-vực xung-quanh nó."'" 

Sự cảnh-cáo về sự sụp-đổ của Giê-ru-sa-lem (22.1-22.12) 

22 1Đức GIA-VÊ phán như vầy: "Hãy đi xuống đến 

cung-điện của vua Giu-đa, và tại đó hãy nói lời nầy, 2và 

hãy nói: 'Hãy nghe lời của GIA-VÊ, hỡi vua Giu-đa, kẻ 

ngồi trên ngai Đa-vít, ngươi cùng các tôi-tớ của ngươi và 

dân của ngươi, là những kẻ vào các cổng nầy. 3GIA-VÊ 

nói như vầy: "Hãy thực-hiện công-lý và sự công-chính, và 

hãy giải-thoát kẻ đã bị cướp khỏi quyền-năng của kẻ áp-

bức. Cũng đừng đối-đãi bất công hay cưỡng-bức người lạ, 

kẻ mồ-côi, hoặc người góa-bụa; và chớ đổ máu vô-tội tại 

chỗ nầy. 4Vì nếu các ngươi những người thật sự làm việc 

nầy, thì các vua sẽ vào các cổng của nhà nầy, ngồi trong 

chỗ của Đa-vít trên ngai của nó, đi trong xe và cưỡi ngựa, 

tức là chính vua cùng những tôi-tớ của nó và dân của nó. 
5Nhưng nếu các ngươi chẳng muốn vâng theo các lời nầy, 

Ta thề bởi chính Ta," Đức GIA-VÊ tuyên-bố, "rằng nhà 

nầy sẽ thành một nơi tan-hoang."'"  6Vì Đức GIA-VÊ 

phán như vầy về nhà của vua Giu-đa: 

"Ngươi giống như Ga-la-át đối với Ta, 

Như đỉnh núi của Li-ban; 

Vậy mà một cách chắc-chắn nhất Ta sẽ khiến cho ngươi 

thành như một nơi hoang-vu, 

Như các thành-thị không người ở. 
7"Vì Ta sẽ dành riêng những kẻ hủy-diệt ngươi, 

Mỗi đứa với các khí-giới của nó; 

Và chúng sẽ đốn các cây tuyết-tùng tốt nhất của ngươi 

Và quăng chúng vào lửa. 
8"Rồi nhiều dân-tộc sẽ đi ngang qua thành nầy; và họ sẽ 

nói với nhau: 'Cớ sao Đức GIA-VÊ đã gây ra như vậy cho 

thành lớn nầy?' 9Thế thì chúng sẽ trả lời: 'Bởi vì họ đã bỏ 

giao-ước của GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của họ và đã thờ-

lạy các thần khác và đã phục-vụ chúng.'" 

10Chớ khóc vì kẻ chết, và chớ khóc thương nó, 

Nhưng hãy khóc hoài cho người đi mất; 

Vì nó sẽ không bao giờ trở về 

Hay thấy quê-hương của nó. 

11Vì Đức GIA-VÊ phán như vầy về Sa-lum con trai của 

Giô-si-a, vua Giu-đa, kẻ đã thành vua trong chỗ của Giô-

si-a là cha của nó, là người đã đi khỏi chỗ nầy: "Nó sẽ 

không bao giờ trở về đó; 12nhưng nó sẽ chết tại chỗ mà họ 

đã dẫn nó tới để giam-cầm và không thấy xứ nầy nữa. 

Các thông-điệp về các vua (22.13-22.30) 
13"Khốn cho kẻ xây nhà của hắn mà không có công-

chính 

Và các phòng trên của hắn mà không có công-lý, 

Kẻ dùng công của người láng-giềng của hắn mà không 

trả thù lao 

Và chẳng trả tiền công cho nó, 
14Là kẻ nói: 'Ta sẽ xây cho ta một tòa nhà rộng-rãi 

Với các phòng trên khoảng-khoát, 

Và đục những cửa-sổ cho cái nhà, 

Đóng ô cửa bằng gỗ tuyết-tùng và sơn nó màu đỏ tươi.' 

 

 



 

 
Giê-rê-mi 22.15-22.29 

15"Có phải ngươi thành một ông vua bởi vì ngươi đang 

ganh-đua gỗ tuyết-tùng? 

Há cha ngươi đã chẳng ăn và uống, 

Và thực-hiện công-lý và công-chính hay sao? 

Hồi ấy người đã sung-túc. 
16"Người đã biện-hộ nguyên-cớ cho kẻ bị họa và thiếu-

thốn; 

Hồi ấy đã là sung-túc. 

Đó chẳng phải có nghĩa là biết Ta hay sao?" 

Đức GIA-VÊ tuyên-bố. 
17"Nhưng đôi mắt của ngươi và tâm của ngươi 

Chỉ nhắm vào để có lợi bất-lương của riêng ngươi, 

Và  để đổ máu vô-tội 

Để thực-hiện áp-bức và tống tiền." 
18Bởi vậy, Đức GIA-VÊ phán như vầy về Giê-hô-gia-kim 

con trai của Giô-si-a, vua Giu-đa: 

"Người ta sẽ chẳng than-thở vì nó: 

'Than ôi, anh em của tôi!' hay 'Than ôi, chị em của tôi!' 

Người ta sẽ chẳng than-thở vì nó: 

'Than ôi cho chúa!' hay: 'Than ôi cho sự huy-hoàng của 

chúa!' 
19"Nó sẽ được chôn cất như chôn một con lừa, 

Bị kéo đi và quăng ra ngoài những cổng của Giê-ru-sa-

lem. 
20"Hãy đi lên Li-ban và hãy la hét, 

Và hãy cất lên tiếng ngươi tại Ba-san; 

Cũng hãy la hét từ A-ba-rim, 

Vì tất cả người yêu của ngươi đều đã bị đè bẹp. 
21"Ta đã nói với ngươi khi ngươi thịnh-vượng; 

Nhưng ngươi đã nói: 'Tôi không muốn nghe!' 

Đây là thói quen lâu nay của ngươi từ tuổi thanh-niên, 

Rằng ngươi đã chẳng vâng-phục tiếng của Ta. 
22"Gió sẽ cuốn đi tất cả những kẻ chăn của ngươi, 

Và những người yêu của ngươi sẽ bị giam-cầm; 

Lúc ấy chắc ngươi sẽ bị xấu-hổ và nhục nhã 

Bởi vì mọi tội-ác của ngươi. 
23"Ngươi là kẻ ở tại Li-ban, 

Lót ổ trong những cây tuyết-tùng, 

Ngươi sẽ rên-rỉ bao nhiêu khi những cơn đau nhói đến 

trên ngươi, 

Đau như đàn-bà đang đẻ! 
24"Thật như Ta sống," Đức GIA-VÊ tuyên-bố, "dẫu Cô-

nia con trai của Giê-hô-gia-kim vua Giu-đa là cái ấn bên 

tay hữu của Ta, Ta cũng lột ngươi ra; 25và Ta sẽ phó 

ngươi vào trong tay những kẻ đang truy tìm sinh-mạng 

của ngươi, phải, vào trong tay những kẻ mà ngươi khiếp-

sợ, thậm-chí vào trong tay Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-

lôn, và vào trong tay dân Canh-đê. 26Ta sẽ xô-đuổi ngươi 

và mẹ của ngươi, kẻ đã sinh ra ngươi, vào trong xứ khác 

mà ngươi đã chẳng được sinh ra, và ở đó ngươi sẽ chết. 
27Nhưng, về xứ-sở mà chúng ước-mong trở về lại, chúng 

sẽ chẳng được trở về lại đó. 
28"Há cái người Cô-nia nầy là một cái bình bị bể, bị 

khinh-khi sao? 

Hay hắn là một cái bình không được ưa-thích sao? 

Tại sao hắn và con cháu của hắn bị xô-đuổi đi 

Và bị quăng vào trong một xứ mà chúng đã chẳng biết? 
29"Ôi xứ sở, xứ sở, xứ sở, 

Hãy nghe lời của GIA-VÊ! 

 

Jeremiah 22.15-22.29 

15"Do you become a king because you are competing in 

cedar? 

Did not your father eat and drink, 

And do justice and righteousness? 

Then it was well with him. 
16"He pled the cause of the afflicted and needy; 

Then it was well. 

Is not that what it means to know Me?" 

Declares YHWH. 
17"But your eyes and your heart 

Are intent only upon your own dishonest gain 

And on shedding innocent blood 

And on practicing oppression and extortion." 

18Therefore thus says YHWH in regard to Jehoiakim the 

son of Josiah, king of Judah, 

"They will not lament for him: 

'Alas, my brother!' or, 'Alas, sister!' 

They will not lament for him: 

'Alas for the master!' or, 'Alas for his splendor!' 
19"He will be buried with a donkey's burial, 

Dragged off and thrown out beyond the gates of 

Jerusalem. 
20"Go up to Lebanon and cry out, 

And lift up your voice in Bashan; 

Cry out also from Abarim, 

For all your lovers have been crushed. 
21"I spoke to you in your prosperity; 

But you said, 'I will not listen!' 

This has been your practice from your youth, 

That you have not obeyed My voice. 
22"The wind will sweep away all your shepherds, 

And your lovers will go into captivity; 

Then you hill surely be ashamed and humiliated 

Benause of all your wickedness. 
23"You who dwell in Lebanon, 

Nested in the cedars, 

How  you will groan when pangs come upon you, 

Pain like a woman in childbirth! 

24"As I live," declares YHWH, "even though Coniah the 

son of Jehoiakim king of Judah were a signet ring on My 

right hand, yet I would pull you off; 25and I shall give you 

over into the hand of those who are seeking your life, yes, 

into the hand of those whom you dread, even into the hand 

of Nebuchadnezzar king of Babylon, and the hand of the 

Chaldeans. 26I shall hurl you and your mother who bore 

you into another country where you were not born, and 

there you will die. 27But as for the land to which they 

desire to return, they will not return to it.  

28"Is this man Coniah a despised, shattered jar? 

Or is he an undesirable vessel? 

Why have he and his descendants been hurled out 

And cast into a land that they had not known? 
29"O land, land, land, 

Hear the word of YHWH! 

 



 

 
Jeremiah 22.30-23.12 

30"Thus says YHWH, 

'Write this man down childless, 

A man who will not prosper in his days; 

For no man of his descendants will prosper 

Sitting on the throne of David 

Or ruling again in Judah.'" 

The coming Messiah: the Righteous Branch (23.1-23.8) 

23 1"Woe to the shepherds who are destroying and 

scattering the sheep of My pasture!" declares YHWH. 
2Therefore thus says YHWH God of Israel concerning the 

shepherds who are tending My people: "You have 

scattered My flock and driven them away, and have not 

attended to them; behold, I am about to attend to you for 

the evil of your deeds," declares YHWH. 3"Then I Myself 

shall gather the remnant of My flock out of all the 

countries where I have driven them and shall bring them 

back to their pasture; and they will be fruitful and 

multiply. 4I shall also raise up shepherds over them and 

they will tend them; and they will not be afraid any longer, 

nor be terrified, nor will any be missing," declares 

YHWH. 

5"Behold, the days are coming," declares YHWH, 

"When I shall raise up for David a righteous Branch; 

And He will reign as king and act wisely 

And do justice and righteousness in the land, 
6"In His days Judah will be saved, 

And Israel will dwell securely; 

And this is His name by which He will be called, 

'YHWH our righteousness.' 
7"Therefore behold, the days are coming," declares 

YHWH, "when they will no longer say, 'As YHWH lives, 

who brought up the sons of Israel from the land of Egypt.' 
8but, 'As YHWH lives, who brought up and led back the 

descendants of the household of Israel from the north land 

and from all the countries where I had driven them.' Then 

they will live on their own soil." 

False prophets denounced (23.9-23.40) 
9As for the prophets: 

My heart is broken within me, 

All my bones tremble; 

I have become like a drunken man, 

Even like a man overcome with wine, 

Because of YHWH 

And because of His holy words. 
10For the land is full of adulterers; 

For the land mourns because of the curse. 

The pastures of the wilderness have dried up. 

Their course also is evil, 

And their might is not right. 
11"For both prophet and priest are polluted; 

Even in My house I have found their wickedness," 

declares YHWH. 
12"Therefore their way will be like slippery paths to 

them, 

They will be driven away into the gloom and fall down 

in it; 

For I shall bring calamity upon them, 

The year of their punishment," declares YHWH. 

                                                  Giê-rê-mi 22.30-23.12 

30"GIA-VÊ nói như vầy: 

'Hãy ghi xuống người nầy là kẻ không con, 

Là kẻ sẽ chẳng thịnh-vượng trong các ngày của hắn; 

Vì không có ai trong con cháu của hắn sẽ thịnh-vượng 

Ngồi trên ngai Đa-vít 

Hoặc cai-trị tại Giu-đa một lần nữa.'" 

Đấng Mề-xí-a hầu đến: Nhánh Công-chính (23.1-23.8) 

23 1"Khốn cho những kẻ chăn đang hủy-diệt và làm tản-

lạc bầy chiên của cánh đồng cỏ Ta!" Đức GIA-VÊ tuyên-

bố. 2Bởi vậy, GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên 

phán như vầy về những kẻ chăn đang gìn-giữ dân Ta: 

"Các ngươi đã làm tản-lạc bầy của Ta và đã đuổi chúng đi, 

và đã chẳng chăm-lo cho chúng; này, Ta sắp chăm-chú 

đến các ngươi vì điều xấu-xa của những công-việc các 

ngươi," Đức GIA-VÊ tuyên-bố. 3"Lúc ấy chính Ta sẽ 

nhóm những con sót lại của bầy Ta ra khỏi tất cả những xứ 

mà Ta đã đuổi chúng đến và sẽ đem chúng trở về đồng cỏ 

của chúng; rồi chúng sẽ sai quả và sinh-sôi nẩy-nở. 4Ta 

cũng sẽ dấy lên những kẻ chăn chúng và họ sẽ chăm-sóc 

chúng; và chúng sẽ chẳng còn sợ nữa, cũng chẳng bị kinh-

khiếp, cũng sẽ chẳng có một con nào bị mất," Đức GIA-

VÊ tuyên-bố. 
5"Này, các ngày đó đang đến," Đức GIA-VÊ tuyên-bố, 

"Khi Ta sẽ dấy lên cho Đa-vít một Nhánh công-chính; 

Và Ngài sẽ trị-vì làm vua và hành-động khôn-ngoan 

Và thực-hiện công-lý và công-chính trong xứ nầy, 
6"Trong các ngày của Ngài, Giu-đa sẽ được cứu, 

Y-sơ-ra-ên sẽ ở một cách yên-ổn; 

Và đây là danh-xưng của Ngài bởi đó Ngài sẽ được gọi: 

'Đức GIA-VÊ Đấng công-chính của chúng ta.' 
7"Bởi vậy, này, các ngày đó đang đến," Đức GIA-VÊ 

tuyên-bố, "khi chúng sẽ không còn nói: 'Như Đức GIA-

VÊ sống, Đấng đã đem những con trai Y-sơ-ra-ên lên từ 

xứ Ê-díp-tô,' 8nhưng nói: 'Như Đức GIA-VÊ sống, Đấng 

đã đem lên và dẫn về con cháu của nhà Y-sơ-ra-ên từ đất 

phương bắc và từ tất cả những xứ nơi Ta đã từng đuổi 

chúng đến.' Rồi chúng sẽ sống trên xứ riêng của chúng." 

Các tiên-tri giả bị tố giác (23.9-23.40) 
9Còn những kẻ tiên-tri: 

Tim ta tan-vỡ ở bên trong ta, 

Tất cả xương xóc ta đều run-rẩy; 

Ta đã thành như một người say rượu, 

Bởi cớ Đức GIA-VÊ 

Và bởi cớ những lời thánh của Ngài. 
10Vì xứ nầy đầy các kẻ ngoại-tình; 

Vì xứ nầy than-khóc bởi cớ rủa-sả ấy. 

Các đồng cỏ vùng hoang-vu đều đã khô đi. 

Tiến-trình của chúng cũng là xấu-xa, 

Và sức mạnh của chúng thì không thích-hợp. 
11"Vì cả người tiên-tri lẫn thầy tế-lễ đều bị ô-uế; 

Ngay cả trong cái đền của Ta, Ta đã tìm thấy sự gian-ác 

của chúng," 

Đức GIA-VÊ tuyên-bố. 
12"Cho nên đường-lối của chúng như các lối đi trơn-trợt 

đối với chúng, 

Chúng sẽ bị đuổi đi vào trong bóng tối lờ-mờ và ngã 

xuống trong đó; 

Vì Ta sẽ giáng họa trên chúng nó, 

Vào năm trừng-phạt," Đức GIA-VÊ tuyên-bố.  



 

 
Giê-rê-mi 23.13-23.25 

13"Hơn nữa, trong những kẻ tiên-tri của Sa-ma-ri, Ta đã 

thấy một điều chướng: 

Chúng đã nói tiên-tri bởi Ba-anh và đã khiến dân 

Y-sơ-ra-ên của Ta lầm-lạc. 
14"Cũng ở trong những kẻ tiên-tri Giê-ru-sa-lem,  

Ta đã thấy một điều khủng-khiếp: 

Phạm-tội ngoại-tình và bước đi trong sự giả-dối; 

Và chúng củng-cố bàn tay của những kẻ làm ác, 

Đến nỗi không có ai đã quay khỏi sự gian-ác của nó. 

Đối với Ta, tất cả bọn chúng đã thành như Sô-đôm, 

Và cư-dân của nó như Gô-mô-rơ. 

15"Bởi vậy, GIA-VÊ vạn quân nói như vầy về các tiên-tri 

ấy: 

'Này, Ta sẽ cho chúng ăn cây ngải 

Và khiến chúng uống nước độc, 

Vì từ các tiên-tri Giê-ru-sa-lem 

Ô-nhiễm đã tràn vào trong toàn thể xứ nầy.'" 

16Đức GIA-VÊ vạn quân phán như vầy: 

"Chớ nghe các lời của những tiên-tri đang nói tiên-tri 

với các ngươi. 

Chúng đang dẫn các ngươi vào trong hư vô; 

Chúng nói về một sự hiện-thấy từ sự tưởng-tượng riêng 

của chúng, 

Không phải từ miệng của GIA-VÊ. 
17"Chúng cứ nói cùng những kẻ khinh-dể Ta: 

'Đức GIA-VÊ đã phán: "Các ngươi sẽ có sự bình-an"'; 

Và về phần mọi kẻ bước đi theo sự ngoan-cố của chính 

tâm của nó, 

Chúng nói: 'Tai-ương sẽ chẳng đến trên các ngươi đâu.' 
18"Nhưng ai đã từng đứng trong hội đồng của GIA-VÊ, 

Để kẻ đó được xem và nghe lời Ngài? 

Ai đã để ý đến lời Ngài và đã lắng nghe? 
19"Này, trận bão của GIA-VÊ đã phát ra trong cơn 

thịnh-nộ, 

Ngay cả một trận bão xoáy; 

Nó sẽ xoáy xuống trên đầu của những kẻ độc-ác. 
20"Cơn giận của GIA-VÊ sẽ chẳng trở lại 

Cho đến khi Ngài đã làm xong và đã thực-hiện các 

mục-đích của tâm Ngài; 

Vào các ngày sau-rốt, các ngươi sẽ hiểu nó rõ-ràng. 
21"Ta đã chẳng sai các tiên-tri nầy, 

Nhưng chúng nó đã chạy. 

Ta đã chẳng nói cùng chúng, 

Nhưng chúng đã tiên-tri. 
22"Nhưng nếu chúng đã từng đứng trong hội đồng của 

Ta, 

Thì chúng đã công-bố các lời của Ta cho dân Ta, 

Và hẳn đã làm cho họ bỏ đường-lối độc-ác của họ 

Và bỏ đi những hành động xấu xa của họ. 
23"Có phải Ta là một Chúa TRỜI ở gần," Đức GIA-VÊ 

tuyên-bố, 

"Mà không phải là một Chúa TRỜI ở xa sao? 
24"Có một ai có thể ẩn mình trong các nơi trốn tránh, 

Mà Ta không thấy nó sao?" Đức GIA-VÊ tuyên-bố. 

"Há chẳng phải Ta đầy-dẫy các từng trời và trái đất 

sao?" Đức GIA-VÊ tuyên-bố. 
25"Ta đã nghe điều các tiên-tri đó đã nói, những kẻ nói 

tiên-tri giả-dối nhân-danh Ta, rằng: 'Ta đã có một giấc 

chiêm-bao, ta đã có một giấc chiêm-bao!'  

Jeremiah 23.13-23.25 

13"Moreover, among the prophets of Samaria I saw an 

offensive thing: 

They prophesied by Baal and led My people Israel 

astray. 
14"Also among the prophets of Jerusalem  

I have seen a horrible thing: 

The committing of adultery and walking in falsehood; 

And they strengthen the hands of evildoers, 

So that no one has turned back from his wickedness. 

All of them have become to Me like Sodom, 

And her inhabitants like Gomorrah.  

15"Therefore thus says YHWH of hosts concerning the 

prophets, 

'Behold, I am going to feed them wormwood 

And make them drink poisonous water, 

For from the prophets of Jerusalem 

Pollution has gone forth into all the land.'" 
16Thus says YHWH of hosts, 

"Do not listen to the words of the prophets who are 

prophesying to you. 

They are leading you into futility; 

They speak a vision of their own imagination, 

Not from the mouth of YHWH. 
17"They keep saying to those who despise Me, 

'YHWH has said, "You will have peace"'; 

And as for everyone who walks in the stubbornness of 

his own heart, 

They say, 'Calamity will not come upon you.' 
18"But who has stood in the council of YHWH, 

That he should see and hear His word? 

Who has given heed to His word and listened?  
19"Behold, the storm of YHWH has gone forth in 

wrath, 

Even a whirling tempest; 

It will swirl down on the head of the wicked. 
20"The anger of YHWH will not turn back 

Until He has performed and carried out the purposes of 

His heart; 

In the last days you will clearly understand it.  
21"I did not send these prophets, 

But they ran. 

I did not speak to them, 

But they prophesied. 
22''But if they had stood in My council, 

Then they would have announced My words to My 

people, 

And would have turned them back from their evil way 

And from the evil of their deeds. 

23"Am I a God who is near," declares YHWH, 

"And not a God far off? 
24"Can a man hide himself in hiding places, 

So I do not see him?" declares YHWH. 

"Do I not fill the heavens and the earth?" declares 

YHWH. 

25"I have heard what the prophets have said who prophesy 

falsely in My name, saying, 'I had a dream, I had a dream!'  

 



 

 
Jeremiah 23.26-24.3 

26How long? Is there anything in the hearts of the 

prophets who prophesy falsehood, even these prophets of 

the deception of their own heart, 27who intend to make 

My people forget My name by their dreams which they 

relate to one another, just as their fathers forgot My name 

because of Baal? 28The prophet who has a dream may 

relate his dream, but let him who has My word speak My 

word in truth. What does straw have in common with 

grain?" declares YHWH. 29"Is not My word like fire?" 

declares YHWH, "and like a hammer which shatters a 

rock? 30Therefore behold, I am against the prophets," 

declares YHWH, "who steal My words from each other 
31Behold, I am against the prophets," declares YHWH, 

"who use their tongues and declare, 'YHWH declares.' 
32Behold, I am against those who have prophesied false 

dreams," declares YHWH, "and related them, and led My 

people astray by their falsehoods and reckless boasting; 

yet I did not send them or command them, nor do they 

furnish this people the slightest benefit," declares YHWH. 

33"Now when this people or the prophet or a priest asks 

you saying, 'What is the oracle of YHWH?' then you shall 

say to them, 'What oracle?' YHWH declares, 'I shall 

abandon you.' 34Then as for the prophet or the priest or 

the people who say, 'The oracle of YHWH,' I shall bring 

punishment upon that man and his household. 35Thus 

shall each of you say to his neighbor and to his brother 

'What has YHWH answered?' or, 'What has YHWH 

spoken?' 36For you will no longer remember the oracle of 

YHWH, because every man's own word will become the 

oracle, and you have perverted the words of the living God 

YHWH of hosts, our God. 37Thus you will say to that 

prophet, 'What has YHWH answered you?' and 'What has 

YHWH spoken?' 38For if you say, 'The oracle of YHWH!' 

surely thus says YHWH, 'Because you said this word, 

"The oracle of YHWH!" I have also sent to you, saying, 

"You shall not say, 'The oracle of YHWH!'"' 39"Therefore 

behold, I shall surely forget you and cast you away from 

My presence, along with the city which I gave you and 

your fathers. 40And I will put an everlasting reproach on 

you and an everlasting humiliation which will not be 

forgotten." 

Baskets of figs and the returnees (24.1-24.10) 

24 1After Nebuchadnezzar king of Babylon had carried 

away captive Jeconiah the son of Jehoiakim, king of 

Judah, and the officials of Judah with the craftsmen and 

smiths from Jerusalem and had brought them to Babylon, 

YHWH showed me: behold, two baskets of figs set before 

the temple of YHWH! 2One basket had very good figs, 

like first-ripe figs; and the other basket had very bad figs, 

which could not be eaten due to rottenness. 3Then YHWH 

said to me, "What do you see, Jeremiah?" And I said, 

"Figs, the good figs, very good, and the bad figs, very bad, 

which cannot be eaten due to rottenness." 

 

Giê-rê-mi 23.26-24.3 

26Cho đến chừng nào? Có bất cứ một điều gì trong tâm 

của những kẻ tiên-tri mà tiên-tri sai, kể cả những kẻ tiên-

tri mà chính tâm của chúng mang sự lừa-gạt, 27là những 

kẻ cố ý làm cho dân Ta quên danh Ta bằng các giấc 
chiêm-bao của chúng mà chúng chuyền cho nhau, y như 

tổ-phụ của chúng đã quên danh của Ta bởi cớ Ba-anh 

chăng? 28Những kẻ tiên-tri có một giấc chiêm-bao được 

kể lại chiêm-bao của nó, nhưng hãy để người có lời của Ta 

nói ra lời Ta một cách chân-thật. Rơm-rạ có cái gì chung 

với hạt thóc?" Đức GIA-VÊ tuyên-bố. 29"Lời Ta há chẳng 

như lửa sao?" Đức GIA-VÊ tuyên-bố, "và như búa đập vỡ 

một tảng đá sao? 30Bởi vậy, này, Ta đang chống những 

tiên-tri đó," Đức GIA-VÊ tuyên-bố, "những kẻ ăn-cắp lẫn 

nhau các lời của Ta. 31Này, Ta đang chống những tiên-tri 

đó," Đức GIA-VÊ tuyên-bố, "những kẻ dùng lưỡi của 

chúng mà tuyên-bố: 'Chúa tuyên-bố.' 32Này, Ta đang 

chống những kẻ đã nói chiêm-bao giả," Đức GIA-VÊ 

tuyên-bố, "và đã thuật lại chúng, và đã làm dân Ta lầm-lạc 

bởi các điều dối trá và khoe-khoang liều-lĩnh của chúng; 

nhưng Ta đã chẳng sai chúng hay ra lệnh cho chúng, 

chúng cũng đã chẳng cung-cấp cho dân nầy cái phúc-lợi 

nhỏ nhất," Đức GIA-VÊ tuyên-bố. 
33"Nay, khi dân nầy, hay kẻ tiên-tri, hay thầy tế-lễ hỏi 

ngươi, rằng: 'Sấm của Đức GIA-VÊ là gì?' thì ngươi sẽ nói 

cùng chúng: 'Sấm gì?' Đức GIA-VÊ tuyên-bố, 'Ta sẽ bỏ 

rơi các ngươi.' 34Thế thì về phần nhà tiên-tri, thầy tế-lễ, 

hay dân nầy là những kẻ nói: 'Lời sấm của Đức GIA-VÊ,' 

Ta sẽ giáng hình-phạt trên người đó và nhà nó. 35Vậy, mỗi 

người trong các ngươi sẽ nói với người láng-giềng của 

mình và với anh em của mình: 'Đức GIA-VÊ đã trả lời gì?' 

hay, 'Đức GIA-VÊ đã nói gì?'  36Vì các ngươi sẽ không 

còn nhớ lời sấm của GIA-VÊ, bởi vì chính lời của riêng 

mỗi người sẽ thành lời sấm, và vì các ngươi đã xuyên-tạc 

những lời của Chúa TRỜI sống, GIA-VÊ vạn quân, Chúa 

TRỜI chúng ta. 37Vậy ngươi sẽ nói với tiên-tri đó: 'GIA-

VÊ đã trả lời gì cho ông?' và, 'GIA-VÊ đã phán gì?' 38Vì 

nếu các ngươi nói: 'Lời sấm của Đức GIA-VÊ!' thì chắc-

chắn GIA-VÊ phán như vầy: 'Bởi vì các ngươi đã nói lời 

nầy: "Sấm của Đức GIA-VÊ!" Ta cũng đã sai đến cùng 

các ngươi, rằng: "Các ngươi không được nói: 'Sấm của 

Đức GIA-VÊ!'"' 39"Bởi vậy, này, chắc-chắn Ta sẽ quên 

các ngươi và quăng các ngươi đi xa khỏi sự hiện-diện của 

Ta, cùng với thành nầy mà Ta đã ban cho các ngươi và tổ-

phụ của các ngươi. 40Và Ta sẽ đặt trên các ngươi sự sỉ 

nhục đời đời và sự nhục nhã đời đời mà sẽ không quên 
được." 

Các giỏ trái vả và những người trở về (24.1-24.10) 

24 1Sau khi Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lôn đã bắt đi 

giam Giê-cô-nia con trai của Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, 

và các viên-chức của Giu-đa với các thợ thủ-công và các 

thợ rèn từ Giê-ru-sa-lem và đã đem họ đến Ba-by-lôn, Đức 

GIA-VÊ đã chỉ cho tôi: kìa, hai giỏ trái vả được đặt trước 

đền-thờ Đức GIA-VÊ! 2Một giỏ có các trái vả rất tốt, như 

các trái vả chín đầu mùa; còn cái giỏ khác có các trái vả 

rất xấu, chúng không thể ăn được vì bị thối. 3Lúc ấy Đức 

GIA-VÊ phán cùng tôi: "Ngươi thấy gì, Giê-rê-mi?" Tôi 

bèn thưa: "Những trái vả, những trái vả tốt, rất tốt, và 

những trái xấu, rất xấu, mà không thể ăn được vì bị thối." 

 



 

 
Giê-rê-mi 24.4-25.11 

4Lúc ấy lời của Đức GIA-VÊ đến cùng tôi, rằng: 5"GIA-

VÊ Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên nói như vầy: 'Như những 

trái vả tốt nầy, thì Ta sẽ xem là tốt những kẻ bị tù đày Giu-

đa mà Ta đã sai đi từ chỗ nầy vào trong đất của dân Canh-

đê. 6Vì Ta sẽ để các mắt Ta trên chúng mãi mãi, và Ta sẽ 

đem chúng về lại đất nầy; và Ta sẽ xây chúng lên mà 

không đánh bại chúng, và Ta sẽ trồng chúng mà không 

nhổ chúng đi. 7Và Ta sẽ ban cho chúng trái tim để biết Ta, 

vì Ta là GIA-VÊ; và chúng sẽ là dân của Ta, và Ta sẽ là 

Chúa TRỜI của chúng, vì chúng sẽ trở lại cùng Ta bằng 

hết cả tâm-lòng của chúng. 
8'Nhưng, như những trái vả xấu không thể ăn được vì bị 

thối—quả thật, Đức GIA-VÊ phán như vầy—thế là Ta sẽ 

bỏ rơi Sê-đê-kia vua Giu-đa với các viên-chức của nó, 

phần sót lại của Giê-ru-sa-lem vẫn còn ở lại trong đất nầy, 

và những kẻ ở trong xứ Ê-díp-tô. 9Và Ta sẽ khiến chúng 

thành một sự khủng khiếp và một điều xấu cho tất cả 

những vương-quốc của trái đất, làm một điều nhục nhã và 

một câu cách-ngôn, một lời mắng-nhiếc và một lời rủa-sả 

trong mọi chỗ mà Ta sẽ phân tán chúng. 10Và Ta sẽ giáng 

gươm-đao, đói-kém, và bệnh dịch trên chúng cho đến khi 

chúng bị hủy-diệt khỏi mảnh đất mà Ta đã ban cho chúng 

và tổ-tiên của chúng.'" 

Tiên-tri về sự bị giam-cầm (25.1-25.11) 

25 1Lời nầy đã đến cùng Giê-rê-mi về tất cả dân-chúng 

của Giu-đa, trong năm thứ tư của Giê-hô-gia-kim con trai 

của Giô-si-a, vua Giu-đa (đó là năm thứ nhất của Nê-bu-

cát-nết-sa vua Ba-by-lôn), 2mà tiên-tri Giê-rê-mi đã nói 

cùng tất cả dân-chúng Giu-đa và cùng hết thảy cư-dân 

Giê-ru-sa-lem, rằng: 3"Từ năm thứ mười ba của Giô-si-a 

con trai của A-môn, vua Giu-đa, ngay cả cho đến ngày 

nầy, những 23 năm nầy lời của Đức GIA-VÊ đã đến cùng 

tôi, và tôi đã nói đi nói lại cùng các ngươi, song các ngươi 

đã chẳng nghe. 4Và Đức GIA-VÊ đã lặp đi lặp lại sai đến 

cùng các ngươi tất cả các tiên-tri tôi-tớ của Ngài, song các 

ngươi đã chẳng lắng nghe, cũng đã chẳng nghiêng tai 

ngươi để nghe, 5rằng: 'Bây giờ mọi người hãy từ bỏ 

đường-lối độc-ác của mình và từ bỏ sự  xấu-xa của những 

việc làm của mình, và hãy ở trên đất mà Đức GIA-VÊ đã 

ban cho các ngươi và tổ-tiên  các ngươi đời đời và vô 

cùng; 6và chớ đi theo các thần khác để phục-dịch chúng 

và để thờ-lạy chúng, và chớ chọc Ta giận bằng việc làm 

của tay các ngươi, rồi Ta sẽ không hại các ngươi.' 7Nhưng 

các ngươi đã chẳng lắng nghe Ta," Đức GIA-VÊ tuyên-bố, 

"để các ngươi chọc Ta giận bằng việc làm của bàn tay các 

ngươi để chuốc tai-hại vào mình. 8Bởi vậy GIA-VÊ vạn 

quân phán như vầy: 'Bởi vì các ngươi đã chẳng vâng-phục 

các lời của Ta, 9này, Ta sẽ đem mọi gia-đình phương bắc,' 

GIA-VÊ tuyên-bố, 'và giao cho Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-

by-lôn, tôi-tớ của Ta, và sẽ đem chúng chống lại đất nầy, 

và chống lại cư-dân của nó, và chống lại tất cả các dân-tộc 

ở chung-quanh; và Ta sẽ hoàn-toàn hủy-diệt chúng, và làm 

chúng thành điều ghê-rợn, tiếng suỵt-suỵt, và sự tan-hoang 

đời đời. 10Hơn nữa, Ta sẽ cất khỏi chúng tiếng reo-vui và 

mừng-rỡ, tiếng của chàng rể và tiếng của cô dâu, tiếng của 

những cối xay và ánh-sáng của đèn. 11Và toàn-thể đất nầy 

sẽ là sự tan-hoang và điều ghê-rợn, và các dân-tộc nầy 

phải phục-dịch vua Ba-by-lôn 70 năm. 

  

Jeremiah 24.4-25.11 

4Then the word of YHWH came to me, saying, 5"Thus 

says YHWH God of Israel, 'Like these good figs, so I will 

regard as good the captives of Judah whom I have sent out 

of this place into the land of the Chaldeans. 6For I will set 

My eyes on them for good, and I will bring them again to 

this land; and I will build them up and not overthrow 

them, and I will plant them and not pluck them up.  7And I 

will give them a heart to know Me, for I am YHWH; and 

they will be My people, and I will be their God, for they 

will return to Me with their whole heart. 

8'But like the bad figs which cannot be eaten due to 

rottenness—indeed, thus says YHWH—so I will abandon 

Zedekiah king of Judah and his officials, and the remnant 

of Jerusalem who remain in this land, and the ones who 

dwell in the land of Egypt. 9And I will make them a terror 

and an evil for all the kingdoms of the earth, as a reproach 

and a proverb, a taunt and a curse in all places where I 

shall scatter them. 10And I will send the sword, the 

famine, and the pestilence upon them until they are 

destroyed from the land which I gave to them and their 

forefathers.' " 

Prophecy of the captivity (25.1-25.11) 

25 1The word that came to Jeremiah concerning all the 

people of Judah, in the fourth year of Jehoiakim the son of 

Josiah, king of Judah (that was the first year of 

Nebuchadnezzar king of Babylon), 2which Jeremiah the 

prophet spoke to all the people of Judah and to all the 

inhabitants of Jerusalem, saying, 3"From the thirteenth 

year of Josiah the son of Amon, king of Judah, even to this 

day, these twenty-three years the word of YHWH has 

come to me, and I have spoken to you again and again, but 

you have not listened. 4And YHWH has sent to you all 

His servants the prophets again and again, but you have 

not listened nor inclined your ear to hear, 5saying, 'Turn 

now everyone from his evil way and from the evil of your 

deeds, and dwell on the land which YHWH has given to 

you and your forefathers forever and ever; 6and do not go 

after other gods to serve them and to worship them, and do 

not provoke Me to anger with the work of your hands, and 

I will do you no harm.' 7Yet you have not listened to Me," 

declares YHWH, "in order that you might provoke Me to 

anger with the work of your hands to your own harm. 
8Therefore thus says YHWH of hosts, 'Because you have 

not obeyed My words, 9behold, I will send and take all the 

families of the north,' declares YHWH, 'and I will send to 

Nebuchadnezzar king of Babylon, My servant, and will 

bring them against this land, and against its inhabitants 

and against all these nations round about; and I will utterly 

destroy them, and make them a horror, and a hissing, and 

an everlasting desolation. 10Moreover, I will take from 

them the voice of joy and the voice of gladness, the voice 

of the bridegroom and the voice of the bride, the sound of 

the millstones and the light of the lamp. 11And this whole 

land shall be a desolation and a horror, and these nations 

shall serve the king of Babylon seventy years. 

 



 

 
Jeremiah 25.12-25.31 

Babylon will be judged (25.12-25.38) 
12'Then it will be when seventy years are completed I will 

punish the king of Babylon and that nation,' declares 

YHWH, 'for their iniquity, and the land of the Chaldeans; 

and I will make it an everlasting desolation. 13And I will 

bring upon that land all My words which I have 

pronounced against it, all that is written in this book, 

which Jeremiah has prophesied against all the nations. 
14(For many nations and great kings shall make slaves of 

them, even them; and I will recompense them according to 

their deeds, and according to the work of their hands.)'" 
15For thus YHWH, the God of Israel, says to me, "Take 

this cup of the wine of wrath from My hand, and cause all 

the nations, to whom I send you, to drink it. 16And they 

shall drink and stagger and go mad because of the sword 

that I will send among them." 17Then I took the cup from 

YHWH's hand, and made all the nations drink, to whom 

YHWH sent me: 18Jerusalem and the cities of Judah, and 

its kings and its princes, to make them a ruin, a horror, a 

hissing, and a curse, as it is this day; 19Pharaoh king of 

Egypt, his servants, his princes, and all his people; 20and 

all the foreign people, all the kings of the land of Uz, all 

the kings of the land of the Philistines (even Ashkelon, 

Gaza, Ekron, and the remnant of Ashdod); 21Edom, 

Moab, and the sons of Ammon; 22and all the kings of 

Tyre, all the kings of Sidon, and the kings of the 

coastlands which are beyond the sea; 23and Dedan, Tema, 

Buz, and all who cut the corners of their hair; 24and all 

the kings of Arabia and all the kings of the foreign people 

who dwell in the desert; 25and all the kings of Zimri, all 

the kings of Elam, and all the kings of Media; 26and all 

the kings of the north, near and far, one with another; and 

all the kingdoms of the earth which are upon the face of 

the ground, and the king of Sheshach shall drink after 

them. 

27"And you shall say to them, 'Thus says YHWH of hosts, 

the God of Israel, "Drink, be drunk, vomit, fall, and rise no 

more because of the sword which I will send among you."' 
28And it will be, if they refuse to take the cup from your 

hand to drink, then you will say to them, 'Thus says 

YHWH of hosts: "You shall surely drink! 29For behold, I 

am beginning to work calamity in this city which is called 

by My name, and shall you be completely free from 

punishment? You will not be free from punishment; for I 

am summoning a sword against all the inhabitants of the 

earth," declares YHWH of hosts.'  

30"Therefore you shall prophesy against them all these 

words, and you shall say to them,  

'YHWH will roar from on high, 

And utter His voice from His holy habitation; 

He will roar mightily against His fold. 

He will shout like those who tread the grapes, 

Against all the inhabitants of the earth.  
31'A clamor has come to the end of the earth, 

Because YHWH has a controversy with the nations. 

He is entering into judgment with all flesh; 

As for the wicked, He has given them to the sword,' 

declares YHWH." 

Giê-rê-mi 25.12-25.31 

Ba-by-lôn sẽ bị xét-đoán (25.12-25.38) 
12'Đoạn, khi 70 năm chấm dứt, Ta sẽ phạt vua Ba-by-lôn 

và quốc-gia đó,' Đức GIA-VÊ tuyên-bố, 'vì tội-lỗi của 

chúng, và xứ của dân Canh-đê; và Ta sẽ khiến nó thành 

một nơi tan-hoang đời đời. 13Và Ta sẽ giáng trên đất đó 

tất cả những lời của Ta mà Ta đã công-bố chống nó, mọi 

lời được ghi trong sách nầy, mà Giê-rê-mi đã tiên-tri 

chống tất cả những quốc-gia. 14(Vì nhiều dân-tộc và các 

vua lớn sẽ bắt chúng, chính chúng, làm nô-lệ; và Ta sẽ 

báo-trả chúng theo những công-việc của chúng, và theo 

việc làm của bàn tay của chúng.)'" 
15Vì Đức GIA-VÊ, Đức Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên phán 

cùng tôi như vầy: "Hãy lấy chén nầy có rượu phẫn-nộ từ 

tay Ta, và hãy khiến cho mọi dân-tộc, mà Ta sai ngươi 

đến, uống nó. 16Và chúng sẽ uống và lảo-đảo, và thành 

điên-cuồng bởi cớ gươm-đao mà Ta sẽ sai đến giữa vòng 

chúng nó." 17Rồi tôi lấy chén ấy từ tay Đức GIA-VÊ, và 

khiến cho tất cả các dân-tộc, mà Đức GIA-VÊ đã sai tôi 

đến, uống: 18Giê-ru-sa-lem với các thành-thị của Giu-đa, 

và các vua của nó cùng các hoàng-thân của nó, để khiến 

chúng thành đổ nát, một điều ghê-rợn, một tiếng suỵt-suỵt, 

và một lời rủa-sả, như nó ngày nay; 19Pha-ra-ôn vua Ê-

díp-tô, tôi-tớ của nó, các hoàng-thân của nó, và tất cả dân-

chúng của nó; 20tất cả mọi dân ngoại-quốc, tất cả những 

vua đất Út-xơ, mọi vua của xứ của dân Phi-li-tin (ngay cả 

Ách-ca-lôn, Ga-xa, Éc-rôn, và những kẻ còn sống sót ở 

Ách-đốt); 21Ê-đôm, Mô-áp, và những con trai Am-môn; 
22và tất cả các vua Ty-rơ, tất cả các vua Si-đôn, và các vua 

ở những cù-lao ngoài biển; 23và Đê-đan, Thê-ma, Bu-xơ, 

và tất cả những kẻ cắt rìa tóc; 24tất cả các vua của A-ra-bi 

và tất cả những vua của dân ngoại ở trong sa-mạc; 25và tất 

cả những vua của Xim-ri, tất cả những vua của Ê-lam, và 

tất cả những vua của Mê-đi; 26tất cả những vua ở phương 

bắc, gần hoặc xa, cùng với nhau; và tất cả những vương-

quốc của trái đất ở trên mặt đất, và các vua của Sê-sác đều 

phải uống theo chúng. 
27"Và ngươi sẽ nói cùng chúng: 'GIA-VÊ vạn quân, Chúa 

TRỜI của Y-sơ-ra-ên nói như vầy: "Uống đi, say đi, mửa 

đi, hãy ngã-xuống, và đừng đứng dậy nữa bởi cớ gươm-

đao mà Ta sẽ sai đến giữa vòng các ngươi."' 28Và sẽ là, 

nếu chúng không chịu lấy cái chén nầy từ tay ngươi để 

uống, thì ngươi sẽ nói cùng chúng: 'GIA-VÊ vạn quân nói 

như vầy: "Các ngươi chắc-chắn phải uống! 29Vì này, Ta 

bắt đầu gây tai-họa trong thành nầy, thành được xưng 

bằng danh của Ta, và các ngươi sẽ hoàn-toàn tránh được 

hình-phạt ư? Các ngươi sẽ chẳng tránh khỏi hình-phạt; vì 

Ta đang sai gươm-đao đến chống tất cả cư-dân của trái 

đất," Đức GIA-VÊ vạn-quân tuyên-bố.' 
30"Cho nên ngươi sẽ tiên-tri tất cả những lời nầy chống lại 

chúng, và ngươi sẽ nói với chúng: 

'GIA-VÊ sẽ quát-tháo từ nơi cao, 

Và phát tiếng của Ngài từ chỗ ngự thánh của Ngài; 

Ngài sẽ quát-tháo mãnh-liệt chống bầy chiên của Ngài. 

Ngài sẽ quát như những người đạp nho, 

Chống tất cả cư-dân của trái đất. 
31'Tiếng ầm-ĩ đã đến đầu-cùng của trái đất, 

Bởi vì GIA-VÊ có bất bình với các dân-tộc. 

Ngài bắt đầu xét-đoán mọi xác-thịt; 

Còn kẻ độc-ác, Ngài đã phó chúng cho gươm-đao,' 

GIA-VÊ tuyên-bố." 



 

 
Giê-rê-mi 25.32-26.10 

32Đức GIA-VÊ vạn-quân phán như vầy 

"Này, thảm-họa đang xông tới 

Từ dân-tộc nầy đến dân-tộc nọ, 

Và một trận bão lớn sắp được dấy lên 

Từ các phần xa-xôi nhất của trái đất. 
33"Và những kẻ bị GIA-VÊ tàn-sát vào ngày đó sẽ ở từ 

một đầu nầy của trái đất đến đầu kia. Chúng sẽ chẳng 

được khóc-than, gom lại, hoặc chôn; chúng sẽ như phân ở 

trên mặt đất. 
34"Hãy than-khóc, các ngươi kẻ chăn, và kêu-la; 

Và dầm mình trong tro, các ngươi chủ của bầy chiên; 

Vì những ngày có sự tàn-sát các ngươi bị giết và sự 

phân-tán các ngươi đã đến, 

Và các ngươi sẽ ngã xuống như một cái bình quí. 
35"Những kẻ chăn sẽ không thể tháo-chạy, 

Và những chủ bầy chiên sẽ không thể trốn thoát. 
36"Hãy nghe tiếng kêu la của những kẻ chăn, 

Và tiếng than-khóc của những chủ bầy chiên! 

Vì GIA-VÊ đang hủy-diệt đồng cỏ của họ, 
37"Và các con chiên hiền lành bị bắt phải nín-lặng 

Bởi cớ cơn giận mãnh-liệt của GIA-VÊ. 
38"Ngài đã rời chỗ núp của Ngài như con sư-tử; 

Xứ của chúng đã thành điều ghê rợn 

Bởi cớ sự mãnh-liệt của kẻ áp bức, 

Và bởi cớ Ngài giận mãnh-liệt." 

Các thành-thị Giu-đa bị cảnh-cáo (26.1-26.6) 

26 1Vào ban đầu của triều-đại Giê-hô-gia-kim con trai 

của Giô-si-a, vua Giu-đa, lời nầy đã đến từ Đức GIA-VÊ, 

rằng: 2"GIA-VÊ nói như vầy: 'Hãy đứng trong sân của đền 

của GIA-VÊ, và nói với tất cả các thành-thị của Giu-đa, 

những người đã đến để thờ-lạy trong đền của GIA-VÊ, 

mọi lời mà Ta đã truyền cho ngươi nói cùng chúng. Chớ 

bỏ sót một lời nào cả! 3Có lẽ chúng sẽ nghe và mọi người 

sẽ quay bỏ đường-lối xấu-xa của nó, hầu Ta ăn-năn về 

thảm-họa mà Ta đang dự-tính gây cho chúng bởi cớ sự 

độc-ác của những hành-động của chúng.' 4Và ngươi sẽ nói 

với chúng: 'GIA-VÊ nói như vầy: "Nếu các ngươi không 

chịu nghe Ta, bước đi theo luật-pháp của Ta, mà Ta đã đặt 

trước mặt các ngươi, 5không lắng nghe những lời của các 

tôi-tớ tiên-tri của Ta, mà Ta đã sai đi sai lại đến với các 

ngươi, nhưng các ngươi đã chẳng lắng nghe; 6thì Ta sẽ 

làm cho cái đền nầy thành như Si-lô, và Ta sẽ khiến thành 

nầy thành một sự rủa-sả cho tất cả các dân-tộc của trái 

đất."'" 

Một âm-mưu để giết Giê-rê-mi (26.7-26.15) 
7Và các thầy tế-lễ và các tiên-tri và tất cả dân-chúng nghe 

Giê-rê-mi nói các lời nầy trong đền Đức GIA-VÊ. 8Và khi 

Giê-rê-mi đã nói hết mọi điều mà Đức GIA-VÊ đã truyền 

cho người nói cùng tất cả dân-chúng, các thầy tế-lễ, các 

tiên-tri, và tất cả dân-chúng bắt lấy người, nói: "Ngươi 

phải chết! 9Tại sao ngươi đã nói tiên-tri nhân danh Đức 

GIA-VÊ, rằng: 'Cái đền nầy sẽ giống như Si-lô, thành nầy 

sẽ tan-hoang, không người ở'?" Và tất cả dân-chúng tập-

hợp quanh Giê-rê-mi trong đền Đức GIA-VÊ. 
10Và khi các hoàng-thân của Giu-đa nghe những sự nầy, 

họ đi lên từ cung vua đến đền Đức GIA-VÊ và ngồi tại lối 

vào của Cổng Mới của đền Đức GIA-VÊ.  

 

 

  Jeremiah 25.32-26.10 

32Thus says YHWH of hosts, 

"Behold, evil is going forth 

From nation to nation, 

And a great storm is being stirred up 

From the remotest parts of the earth. 
33"And those slain by YHWH on that day shall be from 

one end of the earth to the other. They shall not be 

lamented, gathered, or buried; they shall be like dung on 

the face of the ground. 
34"Wail, you shepherds, and cry; 

And wallow in ashes, you masters of the flock; 

For the days of your slaughter and  

your dispersions have come, 

And you shall fall like a choice vessel. 
35"Flight shall perish from the shepherds, 

And escape from the masters of the flock. 
36"Hear the sound of the cry of the shepherds, 

And the wailing of the masters of the flock! 

For YHWH is destroying their pasture, 
37"And the peaceful folds are made silent 

Because of the fierce anger of YHWH. 
38"He has 1eft His hiding place like the lion; 

For their land has become a horror 

Because of the fierceness of the oppressor, 

And because of His fierce anger.' 

Cities of Judah warned (26.1-26.6) 

26 1In the beginning of the reign of Jehoiakim the son of 

Josiah, king of Judah, this word came from YHWH, 

saying, 2"Thus says YHWH, 'Stand in the court of 

YHWH's house, and speak to all the cities of Judah, who 

have come to worship in YHWH's house, all the words 

that I have commanded you to speak to them. Do not omit 

a word! 3Perhaps they will listen and everyone will turn 

from his evil way that I may repent of the calamity which 

I am planning to do to them because of the evil of their 

deeds.' 4And you will say to them, 'Thus says YHWH, "If 

you will not listen to Me, to walk in My law, which I have 

set before you, 5to listen to the words of My servants the 

prophets, whom I have been sending to you again and 

again, but you have not listened; 6then I will make this 

house like Shiloh, and this city I will make a curse to all 

the nations of the earth."'" 

A plot to murder Jeremiah (26.7-26.15) 
7And the priests and the prophets and all the people heard 

Jeremiah speaking these words in the house of YHWH. 
8And when Jeremiah finished speaking all that YHWH 

had commanded him to speak to all the people, the priests 

and the prophets and all the people seized him, saying 

"You must die! 9Why have you prophesied in the name of 

YHWH saying, 'This house will be like Shiloh, and this 

city will be desolate without inhabitant'?" And all the 

people gathered about Jeremiah in the house of YHWH. 
10And when the princes of Judah heard these things, they 

came up from the king's house to the house of YHWH and 

sat in the entrance of the New Gate of YHWH's house.  

 



 

 
Jeremiah 26.11-27.2 

11Then the priests and the prophets spoke to the officials 

and to all the people, saying, "A death sentence for this 

man! For he has prophesied against this city as you have 

heard in your hearing." 12Then Jeremiah spoke to all the 

officials and to all the people, saying, "YHWH sent me to 

prophesy against this house and against this city all the 

words that you have heard. 13Now therefore amend your 

ways and your deeds, and obey the voice of YHWH your 

God; and YHWH will change His mind about the 

misfortune which He has pronounced against you. 14But 

as for me, behold, I am in your hands; do with me as is 

good and right in your sight. 15Only know for certain that 

if you put me to death, you will bring innocent blood on 

yourselves, and on this city, and on its inhabitants; for 

truly YHWH has sent me to you to speak all these words 

in your hearing." 

Jeremiah is spared (26.16-26.24) 
16Then the officials and all the people said to the priests 

and to the prophets, "No death sentence for this man! For 

he has spoken to us in the name of YHWH our God." 
17Then some of the elders of the land  rose up and spoke 

to all the assembly of the people, saying, 18"Micah of 

Moresheth prophesied in the days of Hezekiah king of 

Judah; and he spoke to all the people of Judah, saying, 

Thus YHWH of hosts has said, 

"Zion will be plowed as a field, 

And Jerusalem will become ruins, 

And the mountain of the house as the high places of a 

forest."' 
19"Did Hezekiah king of Judah and all Judah put him to 

death? Did he not fear YHWH and entreat the favor of 

YHWH, and YHWH changed His mind about the 

misfortune which He had pronounced against them? But 

we are committing a great evil against ourselves." 

20Indeed, there was also a man who prophesied in the 

name of YHWH, Uriah the son of Shemaiah from Kiriath-

jearim; and he prophesied against this city and against this 

land words similar to all those of Jeremiah. 21When King 

Jehoiakim and all his mighty men and all the officials 

heard his words, then the king sought to put him to death; 

but Uriah heard it, and he was afraid and fled, and went to 

Egypt. 22Then King Jehoiakim sent men to Egypt: 

Elnathan the son of Achbor and certain men with him 

went into Egypt. 23And they brought Uriah from Egypt 

and led him to King Jehoiakim, who slew him with a 

sword, and cast his dead body into the burial place of the 

common people. 
24But the hand of Ahikam the son of Shaphan was with 

Jeremiah, so that he was not given into the hands of the 

people to put him to death. 

The nations to submit to Nebuchadnezzar (27.1-27.22) 

27 1In the beginning of the reign of Zedekiah the son of 

Josiah, king of Judah, this word came to Jeremiah from 

YHWH, saying—2thus says YHWH to me—"Make for 

yourself bonds and yokes and put them on your neck, 

 

Giê-rê-mi 26.11-27.2 

11Đoạn các thầy tế-lễ và các nhà tiên-tri nói cùng các 

quan-chức và cùng tất cả dân-chúng, rằng: "Án tử-hình 

cho người nầy! Vì nó đã tiên-tri chống lại thành nầy như 

quý vị đã nghe trong tai của quý vị." 12Lúc ấy Giê-rê-mi 

nói cùng các quan-chức và cùng tất cả dân-chúng, rằng: 

"Đức GIA-VÊ đã sai tôi để tiên-tri chống lại đền nầy và 

chống lại thành nầy với tất cả những lời mà quý vị đã 

nghe. 13Cho nên, bây giờ hãy sửa các đường-lối và các 

việc làm của quý vị lại, và hãy vâng-phục tiếng của GIA-

VÊ Đức Chúa TRỜI của quý vị; và Đức GIA-VÊ sẽ đổi ý 

của Ngài về tai họa mà Ngài đã công-bố chống quý 

vị.14Nhưng còn tôi, này, tôi ở trong tay quý vị; xử tôi tùy 

quý vị thấy đúng hay phải. 15Duy chỉ biết chắc rằng nếu 

quý vị giết tôi, thì quý vị sẽ khiến máu vô-tội đổ lên trên 

chính quý vị, trên thành nầy, và trên cư-dân của nó; vì 

Đức GIA-VÊ thật-sự đã sai tôi đến cùng quý vị để nói mọi 

lời nầy trong tai của quý vị." 

Giê-rê-mi được tha mạng (26.16-26.24) 
16Rồi các quan-chức và tất cả dân-chúng nói với các thầy 

tế-lễ và các tiên-tri: "Không có án tử-hình cho người nầy! 

Vì hắn đã nói với chúng ta nhân danh GIA-VÊ Đức Chúa 

TRỜI chúng ta." 17Rồi một vài trưởng-lão của xứ đứng 

dậy và nói cùng tất cả hội-đồng dân-chúng, rằng: 18"Mi-

chê ở Mô-rê-sết đã tiên-tri trong các ngày của Ê-xê-chia 

vua Giu-đa; và ông đã nói cùng tất cả dân-chúng Giu-đa, 

rằng: "Đức GIA-VÊ vạn-quân đã nói như vầy: 

"Si-ôn sẽ bị cày như một cánh đồng, 

Giê-ru-sa-lem sẽ thành đổ nát, 

Và núi của cái đền nầy như các nơi cao của một khu 

rừng."' 
19"Há Ê-xê-chia vua Giu-đa và tất cả Giu-đa giết ông ấy 

sao? Há người đã chẳng kinh-sợ Đức GIA-VÊ mà nài-xin 

đặc-ân của Đức GIA-VÊ, rồi Đức GIA-VÊ đổi ý của Ngài 

về tai họa mà Ngài đã từng công-bố chống chúng hay sao? 

Nhưng chúng ta đang làm điều gian-ác lớn chống chính 

chúng ta." 
20Quả thật, cũng đã có một người đã tiên-tri nhân danh 

Đức GIA-VÊ, tên là U-ri con trai của Sê-ma-gia ở Ki-ri-

át-Giê-a-rim; và người đã tiên-tri chống thành nầy và 

chống đất nầy với các lời tương-tự như tất cả những lời 

của Giê-rê-mi. 21Khi vua Giê-hô-gia-kim cùng tất cả 

những người mạnh-mẽ của vua và tất cả các quan-chức 

nghe các lời của người, thì vua tìm giết người; nhưng U-ri 

nghe được, và người sợ và chạy trốn, đã đi đến Ê-díp-tô. 
22Đoạn vua Giê-hô-gia-kim sai đến Ê-díp-tô: Ên-na-than 

con trai của Ạc-bồ và mấy người nữa cùng đi với hắn đến 

Ê-díp-tô. 23Rồi họ đem U-ri khỏi Ê-díp-tô và điệu về cho 

vua Giê-hô-gia-kim, vua giết người bằng gươm, và quăng 

xác người vào nghĩa địa của phàm dân. 
24Nhưng tay của A-hi-cam con trai của Sa-phan đã ở cùng 

Giê-rê-mi, hầu cho người không bị phó vào trong tay của 

dân-chúng để giết người. 

Các nước phải phục-tùng Nê-bu-cát-nết-sa (27.1-27.22) 

27 1Vào ban đầu triều-đại của Sê-đê-kia con trai của 

Giô-si-a, vua Giu-đa, lời nầy đã đến cùng Giê-rê-mi từ 

Đức GIA-VÊ, rằng—2Đức GIA-VÊ phán cùng tôi như 

vầy—"Làm cho ngươi cái xiềng và cái ách, rồi hãy đặt 

chúng trên cổ ngươi,  

 



 

 
Giê-rê-mi 27.3-27.19 

3và hãy báo tin cho vua của Ê-đôm, cho vua của Mô-áp, 

cho vua của những con trai Am-môn, cho vua Ty-rơ, và 

cho vua Si-đôn bởi các sứ-giả đến Giê-ru-sa-lem đến cùng 

Sê-đê-kia vua Giu-đa. 4Và hãy truyền cho chúng đi đến 

các chủ của mình, nói: 'GIA-VÊ vạn quân, Chúa TRỜI 

của Y-sơ-ra-ên nói như vầy, các ngươi phải nói cùng 

những chủ các ngươi như vầy: 5"Ta đã làm nên trái đất, 

người và thú ở trên mặt trái đất bởi quyền-năng lớn của Ta 

và bởi cánh tay giang ra của Ta, và Ta sẽ ban nó cho 

người làm vừa ý trong cái nhìn của Ta. 6Và bây giờ Ta đã 

phó tất cả những xứ nầy vào trong tay Nê-bu-cát-nết-sa 

vua Ba-by-lôn, tôi-tớ của Ta, và Ta cũng đã ban cho người 

các thú hoang ngoài đồng để phục-dịch nó. 7Và tất cả các 

dân-tộc phải phục-vụ nó, con trai nó, và cháu trai của nó, 

cho đến khi nào thời-điểm của xứ sở của chính nó đến; lúc 

ấy nhiều quốc-gia và các vua lớn sẽ bắt nó làm đầy-tớ cho 

họ. 8Và sẽ là: dân nào hay vương-quốc nào không phục-vụ 

nó, Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lôn, và không chịu đặt cổ 

của mình dưới ách của vua Ba-by-lôn, thì Ta sẽ phạt dân 

đó bởi gươm-đao, bởi đói-kém, và bởi bệnh dịch," Đức 

GIA-VÊ tuyên-bố, "cho đến khi nào Ta đã hủy-diệt hắn 

bởi tay nó. 9Nhưng, còn các ngươi, chớ nghe những tiên-

tri của các ngươi, các thầy chiêm-tinh của các ngươi, 

những kẻ giải mộng của các ngươi, các thầy bói của các 

ngươi, hay các thầy phù-thủy của các ngươi, là những kẻ 

nói với các ngươi, rằng: 'Các ngươi sẽ chẳng phục-vụ vua 

Ba-by-lôn đâu.' 10Vì chúng nói tiên-tri lời dối cho các 

ngươi, cốt để dời các ngươi xa khỏi đất các ngươi; và Ta 

sẽ đuổi các ngươi ra, và các ngươi sẽ diệt-vong. 11Nhưng 

dân nào chịu đặt cổ mình dưới ách của vua Ba-by-lôn và 

phục-vụ nó, thì Ta sẽ cho ở lại trên đất mình," Đức GIA-

VÊ tuyên-bố, "và chúng sẽ cày-cấy nó và ở trong đó."'" 
12Và tôi đã nói các lời như mọi lời nầy cùng Sê-đê-kia vua 

Giu-đa, rằng: "Hãy đặt cổ các ngươi dưới ách của vua Ba-

by-lôn, và hãy phục-vụ người cùng dân-sự người, và được 

sống! 13Tại sao các ngươi chịu chết, vua cùng dân của 

vua, bởi gươm-đao, bởi đói-kém, và bởi bệnh dịch, như 

GIA-VÊ đã phán cùng dân không chịu phục-vụ vua Ba-

by-lôn? 14Vì vậy, chớ nghe các lời của những tiên-tri nói 

cùng các ngươi, rằng: 'Các người sẽ chẳng phục-vụ vua 

Ba-by-lôn đâu,' vì chúng nói tiên-tri lời dối cho các ngươi, 
15vì Ta đã chẳng sai chúng," Đức GIA-VÊ tuyên-bố, 

"nhưng chúng nói tiên-tri giả-dối nhân danh Ta, cốt để Ta 

đuổi các ngươi ra, và để các ngươi bị diệt-vong, các ngươi 

và các kẻ tiên-tri nói tiên-tri cho các ngươi." 
16Rồi tôi đã nói với các thầy tế-lễ và với tất cả dân nầy, 

rằng: " Đức GIA-VÊ phán như vầy: Chớ nghe các lời của 

các tiên-tri của các ngươi nói tiên-tri cho các ngươi, rằng: 

'Này, các bình chứa thuộc đền Đức GIA-VÊ nay không 

bao lâu nữa sẽ được đem lại từ Ba-by-lôn'; vì chúng đang 

nói tiên-tri lời dối cho các ngươi. 17Đừng nghe chúng; hãy 

phục-vụ vua Ba-by-lôn, và được sống! Tại sao thành nầy 

phải thành một phế-tích? 18Song nếu chúng là các tiên-tri, 

và nếu lời của Đức GIA-VÊ ở cùng chúng, thì nay chúng 

hãy khẩn-nài Đức GIA-VÊ vạn-quân, để các bình chứa 

còn bỏ lại trong đền Đức GIA-VÊ, trong cung vua Giu-đa, 

và tại Giê-ru-sa-lem, có lẽ không bị đem qua nước Ba-by-

lôn. 19Vì Đức GIA-VÊ phán như vầy về các cột trụ, về cái 

biển, về các giá, và về phần còn lại của các bình chứa bị 

bỏ lại trong thành nầy, 

   Jeremiah 27.3-27.19 

3and send word to the king of Edom, to the king of Moab, 

to the king of the sons of Ammon, to the king of Tyre, and 

to the king sof Sidon by the messengers who come to 

Jerusalem to Zedekiah king of Judah. 4And command 

them to go to their masters, saying, 'Thus says YHWH of 

hosts, the God of Israel, thus you shall say to your 

masters, 5"I have made the earth, the men and the beasts 

which are on the face of the earth by My great power and 

by My outstretched arm, and I will give it to the one who 

is pleasing in My sight. 6And now I have given all these 

lands into the hand of Nebuchadnezzar king of Babylon, 

My servant, and I have given him also the wild animals of 

the field to serve him. 7And all the nations shall serve him, 

and his son, and his grandson, until the time of his own 

land comes; then many nations and great kings will make 

him their servant. 8And it will be, that the nation or the 

kingdom which will not serve him, Nebuchadnezzar king 

of Babylon, and which will not put its neck under the yoke 

of the king of Babylon, I will punish that nation with the 

sword, with famine and with pestilence," declares YHWH, 

"until I have destroyed it by his hand. 9But as for you, do 

not listen to your prophets, your diviners, your dreamers, 

your soothsayers, or your sorcerers, who speak to you, 

saying, 'You shall not serve the king of Babylon.' 10For 

they prophesy a lie to you, in order to remove you far from 

your land; and I will drive you out, and you will perish. 
11But the nation which will bring its neck under the yoke 

of the king of Babylon and serve him, I will let remain on 

its land," declares YHWH, "and they will till it and dwell 

in it."'" 

12And I spoke words like all these to Zedekiah king of 

Judah, saying, "Bring your necks under the yoke of the 

king of Babylon, and serve him and his people, and live! 
13Why will you die, you and your people, by the sword, 

famine, and pestilence, as YHWH has spoken to that 

nation which will not serve the king of Babylon? 14So do 

not listen to the words of the prophets who speak to you, 

saying, 'You shall not serve the king of Babylon,' for they 

prophesy a lie to you; 15for I have not sent them," declares 

YHWH, "but they prophesy falsely in My name, in order 

that I may drive you out, and that you may perish, you and 

the prophets who prophesy to you." 

16Then I spoke to the priests and to all this people, saying, 

"Thus says YHWH: Do not listen to the words of your 

prophets who prophesy to you, saying, 'Behold, the vessels 

of YHWH's house will now shortly be brought again from 

Babylon'; for they are prophesying a lie to you. 17Do not 

listen to them; serve the king of Babylon, and live! Why 

should this city become a ruin? 18But if they are prophets, 

and if the word of YHWH is with them, let them now 

entreat YHWH of hosts, that the vessels which are left in 

the house of YHWH, in the house of the king of Judah, 

and in Jerusalem, may not go to Babylon. 19For thus says 

YHWH of hosts concerning the pillars, concerning the 

sea, concerning the stands, and concerning the rest of the 

vessels that are left in this city,  



 

 
Jeremiah 27.20-28.15 

20which Nebuchadnezzar king of Babylon did not take 

when he carried into exile Jeconiah the son of Jehoiakim, 

king of Judah, from Jerusalem to Babylon, and all the 

nobles of Judah and Jerusalem. 21Yes, thus says YHWH 

of hosts, the God of Israel, concerning the vessels that are 

left in the house of YHWH, and in the house of the king of 

Judah, and in Jerusalem, 22'They shall be carried to 

Babylon, and they shall be there until the day I visit them,' 

declares YHWH. 'Then I will bring them back and restore 

them to this place.' " 

Hananiah's false prophecy (28.1-28.17) 

28 1Now it came about in the same year, in the 

beginning of the reign of Zedekiah king of Judah, in the 

fourth year, in the fifth month, that Hananiah the son of 

Azzur, the prophet, who was from Gibeon, spoke to me in 

the house of YHWH in the presence of the priests and all 

the people, saying, 2"Thus says YHWH of hosts, the God 

of Israel, 'I have broken the yoke of the king of Babylon. 
3Within two years I am going to bring back to this place 

all the vessels of YHWH's house, which Nebuchadnezzar 

king of Babylon took away from this place and carried to 

Babylon. 4I am also going to bring back to this place 

Jeconiah the son of Jehoiakim, king of Judah, and all the 

exiles of Judah who went to Babylon,' declares YHWH, 

'for I will break the yoke of the king of Babylon.'" 
5Then the prophet Jeremiah spoke to the prophet 

Hananiah in the presence of the priests and in the presence 

of all the people who were standing in the house of 

YHWH, 6and the prophet Jeremiah said, "Amen! May 

YHWH do so; may YHWH confirm your words which 

you have prophesied to bring back the vessels of YHWH's 

house and all the exiles, from Babylon to this place. 7Yet 

hear now this word which I am about to speak in your 

hearing and in the hearing of all the people! 8The prophets 

who were before me and before you from ancient times 

prophesied against many lands and against great 

kingdoms, of war and of calamity and of pestilence. 9The 

prophet who prophesies of peace, when the word of the 

prophet shall come to pass, then that prophet will be 

known as one whom YHWH has truly sent." 10Then 

Hananiah the prophet took the yoke from the neck of 

Jeremiah the prophet and broke it. 11And Hananiah spoke 

in the presence of all the people, saying, "Thus says 

YHWH, 'Even so will I break within two full years, the 

yoke of Nebuchadnezzar king of Babylon from the neck of 

all the nations.'" Then the prophet Jeremiah went his way. 
12And the word of YHWH came to Jeremiah, after 

Hananiah the prophet had broken the yoke from off the 

neck of the prophet Jeremiah saying, 13"Go and speak to 

Hananiah, saying, 'Thus says YHWH, "You have broken 

the yokes of wood, but you have made instead of them 

yokes of iron." 14For thus says YHWH of hosts, the God 

of Israel, "I have put a yoke of iron on the neck of all these 

nations, that they may serve Nebuchadnezzar king of 

Babylon; and they shall serve him. And I have also given 

him the beasts of the field."'" 15Then Jeremiah the prophet 

said to Hananiah the prophet, "Listen now, Hananiah, 

YHWH has not sent you, and you have made this people 

trust in a lie. 

 Giê-rê-mi 27.20-28.15 

20mà Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lôn đã chẳng lấy khi 

người đày Giê-cô-nia con trai của Giê-hô-gia-kim, vua 

Giu-đa, từ Giê-ru-sa-lem đến Ba-by-lôn, và tất cả những 

kẻ quí-tộc của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. 21Phải, Đức GIA-

VÊ vạn-quân, Đức Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên phán như 

vầy về các bình chứa được bỏ lại trong đền Đức GIA-VÊ, 

trong cung vua Giu-đa, và tại Giê-ru-sa-lem: 22'Chúng sẽ 

bị mang đến Ba-by-lôn, và chúng sẽ ở đó cho đến cái ngày 

Ta thăm-viếng chúng,' Đức GIA-VÊ tuyên-bố. 'Lúc ấy Ta 

sẽ đem chúng về và phục-hồi chúng vào chỗ nầy.'" 

Lời tiên-tri giả của Ha-na-nia (28.1-28.17) 

28 1Bấy giờ xảy ra cùng năm ấy, bắt đầu triều-đại của 

Sê-đê-kia vua Giu-đa, trong năm thứ tư, vào tháng thứ 

năm, Ha-na-nia con trai của tiên-tri A-xu-rơ, quê ở Ga-ba-

ôn, nói với tôi trong đền Đức GIA-VÊ trong sự hiện-diện 

của những thầy tế-lễ và tất cả dân-chúng, rằng: 2"Đức 

GIA-VÊ vạn-quân, Đức Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên phán 

như vầy: 'Ta đã bẻ ách của vua Ba-by-lôn. 3Trong vòng 2 

năm,  Ta sẽ đem về chỗ nầy tất cả những bình chứa thuộc 

đền Đức GIA-VÊ, mà Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lôn đã 

lấy đi khỏi chỗ nầy và đã mang đến Ba-by-lôn. 4Ta cũng 

sẽ đem về đến chỗ nầy Giê-cô-nia con trai của Giê-hô-gia-

kim, vua Giu-đa, và tất cả những kẻ đi đày của Giu-đa đến 

Ba-by-lôn,' Đức GIA-VÊ tuyên-bố, 'vì Ta sẽ bẻ ách của 

vua Ba-by-lôn.'" 
5Lúc ấy tiên-tri Giê-rê-mi nói với tiên-tri Ha-na-nia trong 

sự hiện-diện của những thầy tế-lễ và trong sự hiện-diện 

của tất cả dân-chúng đang đứng trong đền Đức GIA-VÊ, 
6và tiên-tri Giê-rê-mi nói: "A-men! Nguyền-xin Đức GIA-

VÊ làm như vậy; nguyền-xin Đức GIA-VÊ khẳng-định 

các lời của ông mà ông đã tiên-tri để đem về những bình 

chứa thuộc đền Đức GIA-VÊ và tất cả những kẻ bị lưu-

đày, từ Ba-by-lôn đến chỗ nầy. 7Tuy nhiên, bây giờ hãy 

nghe lời nầy mà tôi sắp nói trong tai của ông và trong tai 

của tất cả dân-chúng! 8Các đấng tiên-tri ở trước tôi và 

trước ông từ các thời cổ-xưa đã tiên-tri chống nhiều xứ và 

chống các vương-quốc lớn, về chiến-tranh, về tai-họa, và 

về bệnh dịch. 9Kẻ tiên-tri mà nói tiên-tri về hòa-bình, khi 

lời của đấng tiên-tri đó sẽ ứng-nghiệm, thì người ta sẽ biết 

đấng tiên-tri đó là kẻ mà Đức GIA-VÊ đã thật-sự sai đến." 
10Lúc ấy tiên-tri Ha-na-nia lấy cái ách khỏi cổ của tiên-tri 

Giê-rê-mi và bẻ nó đi. 11Rồi Ha-na-nia nói trong sự hiện-

diện của tất cả dân-chúng, rằng: "Đức GIA-VÊ phán như 

vầy: 'Tuy thế trong vòng trọn 2 năm, Ta sẽ bẻ đi cái ách 

của Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lôn khỏi cổ tất cả các 

quốc-gia.'" Rồi tiên-tri Giê-rê-mi ra đi. 
12Rồi lời nầy của Đức GIA-VÊ đến cùng Giê-rê-mi, sau 

khi Ha-na-nia đã bẻ cái ách khỏi cổ tiên-tri Giê-rê-mi, 

rằng: 13"Hãy đi và hãy nói với Ha-na-nia, rằng: 'GIA-VÊ 

phán như vầy: "Ngươi đã bẻ các ách bằng gỗ, nhưng 

ngươi đã thay vào đó các ách bằng sắt."  14Vì GIA-VÊ 

vạn-quân, Đức Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: 

"Ta đã đặt một cái ách bằng sắt trên cổ tất cả các quốc-gia, 

hầu cho chúng nó phải phục-vụ Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-

by-lôn; và chúng nó sẽ phục-vụ nó. Và Ta cũng đã ban 

cho nó các thú ngoài đồng."'" 15Đoạn tiên-tri Giê-rê-mi 

nói cùng tiên-tri Ha-na-nia: "Nay hãy lắng nghe, hỡi Ha-

na-nia, Đức GIA-VÊ đã chẳng sai ông đến, và ông đã làm 

cho dân nầy tin ở lời nói láo.  



 

 
Giê-rê-mi 28.16-29.16 

16Cho nên, Đức GIA-VÊ phán như vầy: 'Này, Ta sắp dời 

ngươi khỏi mặt đất. Năm nầy, ngươi sẽ chết, bởi vì ngươi 

đã chỉ đường cho chúng nổi-loạn chống lại GIA-VÊ.'" 
17Thế là tiên-tri Ha-na-nia chết trong cùng năm ấy vào 

tháng thứ bảy. 

Thông-điệp cho những kẻ đi đày (29.1-29.32) 

29 1Vả đây là các lời trong lá thư mà tiên-tri Giê-rê-mi 

đã gửi từ Giê-ru-sa-lem cho các trưởng-lão còn lại đang bị 

lưu-đày, các thầy tế-lễ, các nhà tiên-tri, và tất cả dân-

chúng mà Nê-bu-cát-nết-sa đã bắt đi đày từ Giê-ru-sa-lem 

đến Ba-by-lôn. 2(Điều nầy xảy ra sau khi vua Giê-cô-nia 

cùng thái-hậu(1), các quan trong cung vua, các ông hoàng 

của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, các thợ thủ-công, và các thợ 

rèn đã rời khỏi Giê-ru-sa-lem rồi.) 3Lá thư nầy được gửi 

bởi tay của Ê-la-xa con trai của Sa-phan và Ghê-ma-ria 

con trai của Hinh-kia, 2 người mà Sê-đê-kia vua Giu-đa 

sai đi Ba-by-lôn đến Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lôn, 

rằng: 4"Đức GIA-VÊ vạn-quân, Đức Chúa TRỜI của Y-

sơ-ra-ên, phán như vầy: 'Cùng tất cả những kẻ bị lưu-đày 

mà Ta đã bắt đi đày từ Giê-ru-sa-lem đến Ba-by-lôn: 5Hãy 

xây nhà-cửa và hãy sống trong đó; hãy trồng-trọt các 

vườn-tược, và hãy ăn sản-vật của chúng. 6Hãy lấy vợ và 

thành cha của những con trai và con gái, rồi hãy lấy vợ 

cho các con trai của mình và gả chồng cho các con gái 

mình, để chúng có thể đẻ các con trai và con gái; hãy sinh-

sôi nẩy-nở nhiều thêm ở đó và đừng giảm đi. 7Và hãy tìm-

kiếm phúc-lợi của thành mà Ta đã đưa các ngươi đi đày, 

và hãy cầu-nguyện cùng GIA-VÊ cho nó; vì trong phúc-

lợi của nó các ngươi sẽ có phúc-lợi.' 8Vì Đức GIA-VÊ 

vạn-quân, Đức Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: 

'Chớ để cho các tiên-tri của các ngươi đang ở giữa vòng 

các ngươi và những thầy bói của các ngươi lừa-dối các 

ngươi, và chớ nghe theo các điềm chiêm-bao mà chúng 

nằm mộng. 9Vì chúng nói tiên-tri giả-dối cho các ngươi 

nhân danh Ta; Ta đã chẳng sai chúng,' Đức GIA-VÊ 

tuyên-bố. 10Vì Đức GIA-VÊ phán như vầy: 'Khi 70 năm 

đã được trọn cho Ba-by-lôn, Ta sẽ thăm-viếng các ngươi 

và làm ứng-nghiệm lời tốt-lành của Ta cho các ngươi, để 

đem các ngươi về chỗ nầy. 11Vì Ta biết các kế-hoạch mà 

Ta có cho các ngươi,' Đức GIA-VÊ tuyên-bố, 'các kế-

hoạch đem lại phúc-lợi chứ không đem lại tai-họa để ban 

cho các ngươi một tương-lai và một hy-vọng. 12Lúc ấy 

các ngươi sẽ kêu-cầu Ta và đến và cầu-nguyện cùng Ta, 

và Ta sẽ lắng nghe các ngươi. 13Và các ngươi sẽ tìm-kiếm 

Ta và tìm được Ta, khi các ngươi tìm-kiếm Ta hết lòng. 
14Và Ta sẽ được các ngươi tìm ra,' Đức GIA-VÊ tuyên-

bố, 'rồi Ta sẽ hồi phục sản-nghiệp của các ngươi và sẽ 

nhóm các ngươi lại từ tất cả các quốc-gia và từ mọi nơi mà 

Ta đã đuổi các ngươi đến,' Đức GIA-VÊ tuyên-bố, 'và Ta 

sẽ đem các ngươi về chỗ mà từ đó Ta đã đem các ngươi đi 

đày.' 
15"Bởi vì các ngươi đã nói: 'Đức GIA-VÊ đã dấy lên các 

đấng tiên-tri cho chúng ta tại Ba-by-lôn'—16vì Đức GIA-

VÊ phán như vầy về vua ngồi trên ngôi Đa-vít, và về tất cả 

dân-chúng ở trong thành nầy, những anh em của các ngươi 

đã chẳng đi đày với các người— 

 

                                                 
1thái-hậu: mẹ của vua là hoàng-hậu của vua cha 

    Jeremiah 28.16-29.16 

16Therefore thus says YHWH, 'Behold, I am about to 

remove you from the face of the eath. This year you are 

going to die, because you have counseled rebellion against 

YHWH. '" 17So Hananiah the prophet died in the same 

year in the seventh month. 

Message to the exiles (29.1-29.32) 

29 1Now these are the words of the letter which Jeremiah 

the prophet sent from Jerusalem to the rest of the elders of 

the exile, the priests, the prophets, and all the people 

whom Nebuchadnezzar had taken into exile from 

Jerusalem to Babylon. 2(This was after King Jeconiah and 

the queen mother, the court officials, the princes of Judah 

and Jerusalem, the craftsmen and the smiths had departed 

from Jerusalem.) 3The letter was sent by the hand of 

Elasah the son of Shaphan, and Gemariah the son of 

Hilkiah, whom Zedekiah king of Judah sent to Babylon to 

Nebuchadnezzar king of Babylon, saying, 4"Thus says 

YHWH of hosts, the God of Israel, 'To all the exiles whom 

I have sent into exile from Jerusalem to Babylon, 5Build 

houses and live in them; and plant gardens, and eat their 

produce. 6Take wives and become the fathers of sons and 

daughters, and take wives for your sons and give your 

daughters to husbands, that they may bear sons and 

daughters; and multiply there and do not decrease. 7And 

seek the welfare of the city where I have sent you into 

exile, and pray to YHWH on its behalf; for in its welfare 

you will have welfare.' 8For thus says YHWH of hosts, the 

God of Israel, 'Do not let your prophets who are in your 

midst and your diviners deceive you, and do not listen to 

the dreams which they dream.  9For they prophesy falsely 

to you in My name; I have not sent them,' declares 

YHWH. 10For thus says YHWH. 'When seventy years 

have been completed for Babylon, I will visit you and 

fulfill My good word to you, to bring you back to this 

place. 11For I know the plans that I have for you,' declares 

YHWH, 'plans for welfare and not for calamity to give 

you a future and a hope. 12Then you will call upon Me 

and come and pray to Me, and I will listen to you. 13And 

you will seek Me and find Me, when you search for Me 

with all your heart. 14And I will be found by you,' declares 

YHWH, 'and I will restore your fortunes and will gather 

you from all the nations and from all the places where I 

have driven you,' declares YHWH, 'and I will bring you 

back to the place from where I sent you into exile.' 

15"Because you have said, 'YHWH has raised up prophets 

for us in Babylon'—16for thus says YHWH concerning 

the king who sits on the throne of David, and concerning 

all the people who dwell in this city, your brothers who 

did not go with you into exile— 

 

 



 

 
Jeremiah 29.17-29.32 

17thus says YHWH of hosts, 'Behold, I am sending upon 

them the sword, famine, and pestilence, and I will make 

them like split-open figs that cannot be eaten due to 

rottenness. 18And I will pursue them with the sword, with 

famine and with pestilence; and I will make them a terror 

to all the kingdoms of the earth, to be a curse, and a 

horror, and a hissing, and a reproach among all the nations 

where I have driven them, 19because they have not 

listened to My words,' declares YHWH, 'which I sent to 

them again and again by My servants the prophets; but 

you did not listen,' declares YHWH. 20You, therefore, 

hear the word of YHWH, 'All you exiles, whom I have 

sent away from Jerusalem to Babylon.'  

21"Thus says YHWH of hosts, the God of Israel, 

'Concerning Ahab the son of Kolaiah and concerning 

Zedekiah the son of Maaseiah, who are prophesying to 

you falsely in My name, behold, I will deliver them into 

the hand of Nebuchadnezzar king of Babylon, and he shall 

slay them before your eyes. 22And because of them a 

curse shall be used by all the exiles from Judah who are in 

Babylon, saying, "May YHWH make you like Zedekiah 

and like Ahab, whom the king of Babylon roasted in the 

fire, 23because they have acted foolishly in Israel, and 

have committed adultery with their neighbors' wives, and 

have spoken words in My name falsely, which I did not 

command them and I am He who knows, and am a 

witness," declares YHWH.' " 

24And to Shemaiah the Nehelamite you shall speak, 

saying, 25"Thus says YHWH of hosts, the God of Israel, 

'Because you have sent letters in your own name to all the 

people who are in Jerusalem, and to Zephaniah the son of 

Maaseiah, the priest, and to all the priests, saying, 
26"YHWH has made you priest instead of Jehoiada the 

priest, to be the overseer in the house of YHWH over 

every madman who prophesies to put him in the stocks 

and in the iron collar, 27now then, why have you not 

rebuked Jeremiah of Anathoth who prophesies to you? 
28For he has sent to us in Babylon, saying, 'The exile will 

be long, build houses and live in them and plant gardens 

and eat their produce.'"'" 

29And Zephaniah the priest read this letter to Jeremiah the 

prophet. 30Then came the word of YHWH to Jeremiah, 

saying, 31"Send to all the exiles, saying, 'Thus says 

YHWH concerning Shemaiah the Nehelamite, "Because 

Shemaiah has prophesied to you, although I did not send 

him, and he has made you trust in a lie," 32therefore thus 

says YHWH, "Behold, I am about to punish Shemaiah the 

Nehelamite and his descendants; he shall not have anyone 

living among this people, and he shall not see the good 

that I am about to do to My people," declares YHWH, 

"because he has preached rebellion against YHWH."'" 

5. Restoration is promised (30.1-33.26) 

Deliverance from captivity promised (30.1-30.24) 

Giê-rê-mi 29.17-29.32 

17Đức GIA-VÊ vạn-quân phán như vầy: 'Này, Ta sẽ giáng 

trên chúng gươm-đao, đói-kém, và bệnh dịch, và Ta sẽ 

khiến chúng giống như các trái vả bị mở toang không thể 

ăn được vì bị thối. 18Ta sẽ đuổi theo chúng bằng gươm-

đao, bằng đói-kém, và bằng bệnh dịch; và Ta sẽ khiến 

chúng thành một nỗi khiếp-sợ cho tất cả những vương-

quốc của trái đất, là sự rủa-sả, sự ghê-rợn, sự suỵt suỵt, và 

sự quở-trách ở giữa vòng tất cả các quốc-gia nơi mà Ta đã 

đuổi chúng đến, 19bởi vì chúng đã chẳng lắng nghe các lời 

của Ta,' Đức GIA-VÊ tuyên-bố, 'mà Ta lặp đi lặp lại gửi 

cho chúng bởi các tiên-tri tôi-tớ của Ta; nhưng các ngươi 

đã chẳng lắng nghe,' Đức GIA-VÊ tuyên-bố. 20Cho nên, 

các ngươi, hãy nghe lời Đức GIA-VÊ, 'Tất cả các ngươi 

những kẻ đi đày, mà Ta đã đuổi đi khỏi Giê-ru-sa-lem đến 

Ba-by-lôn.' 
21"Đức GIA-VÊ vạn-quân, Đức Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-

ên, phán như vầy: 'Về A-háp con trai của Cô-la-gia và về 

Sê-đê-kia con trai Ma-a-xê-gia, những kẻ đang tiên-tri cho 

các ngươi một cách giả-dối nhân danh Ta, này, Ta sẽ phó 

chúng vào trong tay Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lôn, và 

nó sẽ giết chúng trước mắt các ngươi. 22Và vì chúng, tất 

cả những kẻ bị lưu-đày từ Giu-đa đang ở tại Ba-by-lôn sẽ 

dùng một câu nguyền-rủa rằng: "Nguyền-xin Đức GIA-

VÊ khiến ngươi giống như Sê-đê-kia và giống như A-háp, 

những kẻ mà vua Ba-by-lôn đã quay trong lửa, 23bởi vì 

chúng đã hành-động ngu-dại trong Y-sơ-ra-ên, và đã 

phạm-tội ngoại-tình với những người vợ các người láng-

giềng, và đã nói ra các lời nhân-danh Ta một cách giả-dối, 

mà Ta đã chẳng truyền cho chúng và Ta là Đấng biết, và 

là một nhân-chứng,"' Đức GIA-VÊ tuyên-bố." 
24Và cùng Sê-ma-gia người Nê-hê-lam ngươi sẽ nói rằng: 
25"GIA-VÊ vạn-quân, Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên nói như 

vầy: 'Bởi vì ngươi đã gửi các thư nhân danh của riêng 

ngươi đến tất cả dân-chúng đang ở tại Giê-ru-sa-lem, và 

gửi đến Sô-phô-ni con trai của thầy tế-lễ Ma-a-xê-gia, và 

đến tất cả các thầy tế-lễ, nói: 26"GIA-VÊ đã lập ngươi làm 

thầy tế-lễ thay cho thầy tế-lễ Giê-hô-gia-đa, để làm người 

giám-sát trong đền GIA-VÊ, trên mọi người điên nói tiên-

tri để bắt nó đặt trong cái cùm và trong cái gông bằng sắt, 
27thế thì bây giờ, tại sao ngươi không quở-trách Giê-rê-mi 

ở A-na-tốt, là người nói tiên-tri cho các ngươi? 28Vì người 

đã gửi đến chúng ta tại Ba-by-lôn, nói: 'Cuộc lưu-đày sẽ 

kéo dài, hãy xây nhà-cửa và hãy sống trong đó và hãy 

trồng-trọt các vườn-tược, và hãy ăn sản-vật của chúng.'"'" 
29Và thầy tế-lễ Sô-phô-ni đọc thư nầy cho tiên-tri Giê-rê-

mi nghe. 30Lúc ấy có lời Đức GIA-VÊ đến cùng Giê-rê-

mi, rằng: 31"Hãy gửi cho tất cả những kẻ bị lưu-đày, nói: 

'GIA-VÊ phán như vầy về Sê-ma-gia người Nê-hê-lam: 

"Bởi vì Sê-ma-gia đã tiên-tri cho các ngươi, mặc dầu Ta 

đã chẳng sai nó, và nó đã khiến các ngươi tin ở lời nói 

dối," 32cho nên GIA-VÊ phán như vầy: "Này, Ta sắp phạt 

Sê-ma-gia người Nê-hê-lam và con cháu của nó; nó sẽ 

chẳng có được bất cứ ai sống ở giữa vòng dân nầy, và nó 

cũng sẽ chẳng thấy điều tốt-lành Ta sắp làm cho dân Ta," 

GIA-VÊ tuyên-bố, "bởi vì nó đã thuyết-giảng sự nổi-loạn 

chống lại GIA-VÊ."'" 

5. Lời hứa về sự phục-hồi (30.1-33.26) 

Lời hứa về sự giải-phóng khỏi cảnh lưu-đày (30.1-30.24) 

 



 

 
Giê-rê-mi 30.1-30.15 

30 1Lời nầy đã đến cùng Giê-rê-mi từ Đức GIA-VÊ, 

rằng: 2"GIA-VÊ, Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên nói như vầy: 

'Hãy ghi tất cả những lời mà Ta đã nói với ngươi vào trong 

một cuốn sách. 3Vì, này, những ngày sẽ đến,' GIA-VÊ 

tuyên-bố, 'khi Ta sẽ trả lại sản-nghiệp của dân Ta Y-sơ-ra-

ên và Giu-đa.' GIA-VÊ phán: 'Ta cũng sẽ đem chúng về 

mảnh đất mà Ta đã ban cho tổ-tiên của chúng, và chúng sẽ 

chiếm-hữu nó.'" 
4Bây giờ đây là những lời mà Đức GIA-VÊ đã phán về Y-

sơ-ra-ên và về Giu-đa: 5"Vì GIA-VÊ nói như vầy: 

'Ta đã nghe một tiếng của nỗi kinh-hoàng, 

Của sự khiếp-sợ, và chẳng có sự bình-an nào cả. 
6'Nay hãy hỏi, và xem, 

Nếu một con đực lại có thể sanh-đẻ. 

Tại sao Ta lại thấy mọi người đàn-ông 

Đặt bàn tay trên hông của hắn như một người đàn-bà 

đang đẻ? 

Và tại sao mọi khuôn mặt đã thành tái vậy? 
7'Than ôi! Vì ngày đó là lớn lắm, 

Chẳng có một ngày nào như nó; 

Và nó là lúc có tai-họa của Gia-cốp, 

Nhưng nó sẽ được cứu khỏi sự ấy. 
8'Và sẽ xảy ra vào ngày đó,' GIA-VÊ vạn-quân tuyên-bố, 

'rằng Ta sẽ bẻ cái ách khỏi cổ của chúng, và bứt đứt xiềng- 

xích của chúng; và các kẻ lạ sẽ không còn bắt chúng làm 

nô-lệ cho chúng nữa. 9Nhưng chúng sẽ phụng-sự GIA-VÊ 

Chúa TRỜI của chúng, và Đa-vít vua của chúng, mà Ta sẽ 

dấy lên cho chúng. 
10'Và đừng sợ, ôi Gia-cốp tôi-tớ của Ta,' Đức GIA-VÊ 

tuyên-bố, 

'Và  đừng mất tinh-thần, ôi Y-sơ-ra-ên; 

Vì này, Ta sẽ cứu ngươi từ phương xa, 

Và dòng-dõi của ngươi từ mảnh đất lưu-đày của chúng. 

Và Gia-cốp sẽ trở về, và sẽ được yên tịnh và thanh-thản, 

Và không một ai sẽ làm nó sợ-hãi. 
11'Vì Ta ở cùng ngươi,' Đức GIA-VÊ tuyên-bố, 'để cứu 

ngươi; 

Vì Ta sẽ hoàn-toàn hủy-diệt mọi quốc-gia nơi Ta đã  

phân tán ngươi, 

Tuy nhiên Ta sẽ không hủy-diệt ngươi hoàn-toàn. 

Nhưng Ta sẽ sửa-phạt ngươi một cách công bình, 

Và sẽ quyết không để cho ngươi khỏi bị phạt.' 
12"Vì GIA-VÊ nói như vầy: 

'Vết thương của ngươi không chữa được, 

Sự tổn-thương của ngươi thì trầm trọng. 
13'Không có một ai để biện-hộ nguyên cớ của ngươi; 

Chỗ đau nhức của ngươi thì không lành, 

Ngươi không bình-phục. 
14'Tất cả tình nhân của  ngươi đã quên ngươi, 

Họ chẳng tìm-kiếm ngươi; 

Vì Ta đã đả thương ngươi với vết thương do một kẻ thù, 

Với hình-phạt của một kẻ hung-ác, 

Bởi vì sự độc-ác của ngươi là lớn 

Và tội-lỗi của ngươi thì nhiều. 
15'Tại sao ngươi kêu-la vì sự tổn-thương của ngươi? 

Sự đau-đớn của ngươi không phương cứu chữa? 

Vì sự độc ác của ngươi là lớn 

Và tội-lỗi của ngươi thì nhiều, 

Ta đã làm các sự nầy cho ngươi. 

 

Jeremiah 30.1-30.15 

30 1The word which came to Jeremiah from YHWH, 

saying, 2"Thus says YHWH, the God of Israel, 'Write all 

the words which I have spoken to you in a book. 3For, 

behold, days are coming,' declares YHWH, 'when I will 

restore the fortunes of My people Israel and Judah.' 

YHWH says, 'I will also bring them back to the land that I 

gave to their forefathers, and they shall possess it.'"  

4Now these are the words which YHWH spoke 

concerning Israel and concerning Judah, 5"For thus says 

YHWH, 

'I have heard a sound of terror, 

Of dread, and there is no peace. 
6'Ask now, and see, 

If a male can give birth. 

Why do I see every man 

With his hands on his loins, as a woman in childbirth? 

And why have all faces turned pale? 
7'Alas! for that day is great, 

There is none like it; 

And it is the time of Jacob's distress, 

But he will be saved from it. 
8'And it shall come about on that day,' declares YHWH of 

hosts, 'that I will break his yoke from off their neck, and 

will tear off their bonds; and strangers shall no longer 

make them their slaves. 9But they shall serve YHWH their 

God, and David their king, whom I will raise up for them. 

 
10'And flear not,O Jacob My servant,' declares YHWH, 

'And do not be dismayed, O Israel; 

For behold, I will save you from afar, 

And your offspring from the land of their captivity. 

And Jacob shall return, and shall be quiet and at ease, 

And no one shall make him afraid. 
11'For I am with you,' declare's YHWH, 'to save you; 

For I will destroy completely all the nations where I 

have scattered you, 

Only I will not destroy you completely. 

But I will chasten you justly, 

And will by no means leave you unpunished.' 

12"For thus says YHWH, 

'Your wound is incurable, 

And your injury is serious. 
13'There is no one to plead your cause; 

No healing for your sore, 

No recovery for you. 
14'All your lovers have forgotten you, 

They do not seek you; 

For I have wounded you with the wound of an enemy, 

With the punishment of a cruel one, 

Because your iniquity is great 

And your sins are numerous. 
15'Why do you cry out over your injury? 

Your pain is incurable. 

Because your iniquity is great 

And your sins are numerous, 

I have done these things to you. 

 



 

 
Jeremiah 30.16-31.4 

16'Therefore all who devour you shall be devoured; 

And all your adversaries, every one of them, shall go 

into captivity; 

And those who plunder you shall be for plunder, 

And all who prey upon you I will give for prey. 
17'For I will restore you to health 

And I will heal you of your wounds,' declares YHWH, 

'Because they have called you an outcast, saying: 

"It is Zion; no one cares for her."' 

18"Thus says YHWH, 

'Behold, I will restore the fortunes of the tents of Jacob 

And have compassion on his dwelling places; 

And the city shall be rebuilt on its ruin, 

And the palace shall stand on its rightful place. 
19'And from them shall proceed thanksgiving 

And the voice of those who make merry; 

And I will multiply them and they shall not be 

diminished; 

I will also honor them, and they shall not be 

insignificant. 
20'Their children also shall be as formerly, 

And their congregation shall be established before Me; 

And I will punish all their oppressors. 
21'And their leader shall be one of them, 

And their ruler shall come forth from their midst; 

And I will bring him near, and he shall approach Me; 

For who would dare to risk his life to approach Me?' 

declares YHWH. 
22'And you shall be My people, 

And I will be your God.'" 
23Behold, the tempest of YHWH! 

Wrath has gone forth, 

A sweeping tempest; 

It will burst on the head of the wicked. 
24The fierce anger of YHWH will not turn back, 

Until He has performed, and until He has accopplished 

The intent of His heart; 

In the latter days you will understand this. 

Israel's mourning turned to joy (31.1-31.26) 

31 1"At that time," declares YHWH, "I will be the God 

of all the families of Israel, and they shall be My people." 
2Thus says YHWH, 

"The people who survived the sword 

Found grace in the wilderness— 

Israel, when it went to find its rest." 
3YHWH appeared to him from afar, saying, 

"I have loved you with an everlasting love; 

Therefore I have drawn you with lovingkindness. 
4"Again I will build you, and you shall be rebuilt, 

O virgin of Israel! 

Again you shall take up your tambourines, 

And go forth to the dances of the merrymakers. 

 

 

 

    Giê-rê-mi 30.16-31.4 

16'Cho nên tất cả những kẻ nuốt ngươi sẽ bị nuốt; 

Và tất cả những kẻ đối-địch ngươi, mỗi một đứa trong 

bọn, sẽ đi đày; 

Những kẻ cướp-bóc ngươi sẽ bị dành cho sự cướp-bóc, 

Và mọi kẻ săn ngươi, Ta sẽ để cho làm con mồi. 
17'Vì Ta sẽ phục-hồi sức-khỏe cho ngươi 

Và Ta sẽ chữa-lành các vết-thương cho ngươi,' Đức 

GIA-VÊ tuyên-bố, 

'Bởi vì chúng đã gọi ngươi là kẻ bị ruồng bỏ, rằng: 

"Ấy là Si-ôn; không một ai quan tâm đến nó."' 
18"GIA-VÊ phán như vầy: 

'Này, Ta sẽ phục-hồi của-cải của những lều Gia-cốp 

Và có lòng thương-xót cho những chỗ-ở của người; 

Thành nầy sẽ được xây lại trên phế-tích của nó, 

Và cung-điện nầy sẽ đứng trên chỗ chính-đáng của nó. 
19'Và từ chúng sẽ phát ra sự tạ ơn  

Và tiếng của những kẻ cười đùa; 

Và Ta sẽ gia tăng chúng, và chúng sẽ không thu-nhỏ; 

Ta cũng sẽ vinh danh chúng, và chúng sẽ khôrg là tầm 

thường đâu. 
20'Những đứa con của chúng cũng y như ngày trước, 

Và hội chúng của chúng sẽ được thiết-lập trước mặt Ta; 

Và Ta sẽ phạt tất cả những kẻ áp-bức chúng, 
21'Người lãnh-đạo của chúng sẽ là một kẻ trong chúng, 

Và người cai-trị chúng sẽ ra từ giữa vòng chúng; 

Và Ta sẽ đem người đến gần, và người sẽ đến gần Ta; 

Vì ai dám liều mình để đến gần Ta?' Đức GIA-VÊ 

tuyên-bố. 
22'Và các ngươi sẽ là dân Ta, 

Và Ta sẽ là Chúa TRỜI của các ngươi.'" 
23Này, cơn bão lớn của Đức GIA-VÊ! 

Sự thạnh-nộ đã phát ra, 

Một cơn bão lớn càn quét; 

Nó sẽ  nổ tung trên đầu kẻ độc-ác. 
24Cơn giận mãnh-liệt của Đức GIA-VÊ sẽ chẳng quay 

trở lại, 

Cho đến khi nào Ngài đã thực-hiện, và cho đến khi nào 

Ngài đã hoàn-tất 

Cái ý-định của tâm Ngài; 

Vào những ngày sau, các ngươi sẽ hiểu điều nầy. 

Việc than-khóc của Y-sơ-ra-ên biến-thành sự vui-vẻ 

(31.1-31.26) 

31 1"Vào lúc đó," Đức GIA-VÊ tuyên-bố, "Ta sẽ là Chúa 

TRỜI của mọi gia-đình Y-sơ-ra-ên, và chúng sẽ là dân 

Ta." 
2Đức GIA-VÊ phán như vầy: 

"Dân đã thoát chết vì gươm-đao 

Đã tìm được ân-điển trong vùng hoang-vu— 

Y-sơ-ra-ên, khi nó đã đi để tìm sự yên-nghỉ của nó." 
3Đức GIA-VÊ đã hiện ra cùng người từ xa, phán: 

"Ta đã yêu-thương ngươi với tình yêu-thương đời đời; 

Cho nên Ta đã kéo ngươi đến bằng sự ân cần thương 

yêu. 
4"Một lần nữa Ta sẽ xây-dựng ngươi, và ngươi sẽ được 

xây-dựng lại, 

Ôi con gái đồng-trinh Y-sơ-ra-ên! 

Ngươi sẽ lại cầm các trống cơm của ngươi lên, 

Và đi tới các cuộc nhảy-múa của những kẻ liên hoan. 

 

 



 

 
Giê-rê-mi 31.5- 31.16 

5"Ngươi sẽ trồng các vườn nho lại 

Trên các ngọn đồi của Sa-ma-ri; 

Những kẻ trồng sẽ trồng 

Và sẽ vui-hưởng. 
6"Vì sẽ có ngày khi những kẻ canh 

Trên các ngọn đồi Ép-ra-im sẽ gọi: 

'Hãy chỗi dậy, chúng ta hãy đi lên Si-ôn, 

Đến cùng GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI chúng ta.'" 
7Vì Đức GIA-VÊ phán như vầy: 

"Hát lớn lên vì vui-mừng vì Gia-cốp, 

Và la lớn ở giữa vòng các thủ-lãnh của những quốc-gia; 

Hãy công-bố, hãy dâng lời ca-tụng, và hãy nói: 

'Ôi Đức GIA-VÊ, xin cứu dân của Chúa, 

Phần còn sót của Y-sơ-ra-ên!' 
8"Này, Ta sắp đem chúng về từ xứ ở phương bắc, 

Và Ta sẽ gom chúng lại từ các phần xa-xôi của trái đất, 

Ở trong chúng có kẻ đui và kẻ què, 

Đàn-bà có con và đàn-bà đang trong cơn đẻ, với nhau; 

Một bọn đông người, chúng sẽ trở về đây. 
9"Chúng sẽ vừa đến vừa khóc-lóc, 

Và bởi sự nài-xin, Ta sẽ dẫn-dắt chúng;    

Ta sẽ khiến chúng bước đi cạnh các suối nước, 

Trên nẻo đường thẳng mà chúng sẽ chẳng vấp-ngã; 

Vì Ta là cha đối với Y-sơ-ra-ên, 

Và Ép-ra-im là con đầu lòng của Ta." 

10Hãy nghe lời Đức GIA-VÊ, ôi các quốc-gia, 

Và công-bố trong các cù-lao ngoài xa, 

Và nói: "Đấng đã phân tán Y-sơ-ra-ên sẽ gom người 

lại,Sẽ giữ người như một kẻ chăn giữ bầy của người." 
11Vì Đức GIA-VÊ đã chuộc Gia-cốp, 

Và đã chuộc người khỏi tay của kẻ mạnh hơn người. 
12"Và họ sẽ đến và hò-reo vì niềm vui trên nơi cao của 

Si-ôn, 

Và họ sẽ rạng rỡ trên vật-tặng của Đức GIA-VÊ— 

Trên thóc-lúa, và rượu nho mới, và dầu, 

Và trên các con nhỏ của bầy chiên và bầy bò; 

Và đời của họ sẽ như một khu vườn được tưới, 

Và họ sẽ chẳng bao giờ héo-hon nữa. 
13"Rồi gái đồng-trinh sẽ vui-mừng trong cuộc nhảy, 

Và các chàng trai-trẻ và những người già, cùng nhau, 

Vì Ta sẽ biến sự than-khóc của chúng thành hân-hoan, 

Và sẽ an-ủi chúng, ban cho chúng niềm vui thay cho sự 

đau-buồn. 
14"Và Ta sẽ đổ đầy hồn của những thầy tế-lễ bằng sự 

dư-dật, 

Và dân Ta sẽ được thỏa-mãn với sự tốt lành của Ta," 

Đức GIA-VÊ tuyên-bố. 
15Đức GIA-VÊ phán như vầy: 

"Người ta nghe một tiếng tại Ra-ma, 

Tiếng than-thở, và khóc-lóc cay-đắng. 

Ra-chên đang khóc vì con; 

Nàng không chịu ai an-ủi vì các đứa con của nàng, 

Bởi vì chúng không còn nữa." 
16Đức GIA-VÊ phán như vầy: 

"Hãy nén tiếng ngươi, đừng khóc, 

Và đôi mắt của ngươi, đừng nhỏ lệ; 

Vì công-việc của ngươi sẽ được thưởng," Đức GIA-VÊ 

tuyên-bố, 

"Và chúng sẽ trở về từ xứ của kẻ thù. 

Jeremiah 31.5- 31.16 

5"Again you shall plant vineyards 

On the hills of Samaria; 

The planters shall plant 

And shall enjoy them. 
6"For there shall be a day when watchmen 

On the hills of Ephraim shall call out, 

'Arise, and let us go up to Zion, 

To YHWH our God.'" 
7For thus says YHWH, 

"Sing aloud with gladness for Jacob, 

And shout among the chiefs of the nations; 

Proclaim, give praise, and say,  

'O YHWH, save Thy people, 

The remnant of Israel.' 
8"Behold, I am bringing them from the north country, 

And I will gather them from the remote parts of the 

earth, 

Among them the blind and the lame, 

The woman with child and she who is in labor with 

child, together; 

A great company, they shall return here.  
9"With weeping they shall come, 

And by supplication I will lead them; 

I will make them walk by streams of waters, 

On a straight path in which they shall not stumble; 

For I am a father to Israel, 

And Ephraim is My first-bom." 
10Hear the word of YHWH, O nations, 

And declare in the coastlands afar off, 

And say, "He who scattered Israel will gather him, 

And keep him as a shepherd keeps his flock." 
11For YHWH has ransomed Jacob, 

And redeemed him from the hand of him who was 

stronger than he. 
12"And they shall come and shout for joy on the height 

of Zion, 

And they shall be radiant over the bounty of YHWH— 

Over the grain, and the new wine, and the oil, 

And over the young of the flock and the herd; 

And their life shall be like a watered garden, 

And they shall never languish again. 
13"Then the virgin shall rejoice in the dance, 

And the young men and the old, together, 

For I will turn their mourning into joy, 

And will comfort them, and give them joy for their 

sorrow. 
14"And I will fill the soul of the priests with abundance, 

And My people shall be satisfied with My goodness," 

declares YHWH. 
15Thus says YHWH, 

"A voice is heard in Ramah, 

Lamentation and bitter weeping. 

Rachel is weeping for her children; 

She refuses to be comforted for her children, 

Because they are no more." 
16Thus says YHWH," 

Restrain your voice from weeping, 

And your eyes from tears;  

For your work shall be rewarded," declares YHWH, 

“And they shall return from the land of the enemy 

 



 

 
Jeremiah 31.17-31.31 

17"And there is hope for your future," declares YHWH, 

"And your children shall return to their own territory. 
18"I have surely heard Ephraim grieving, 

'Thou hast chastised me, and I was chastised, 

Like an untrained calf; 

Bring me back that I may be restored, 

For Thou art YHWH my God. 
19'For after I turned back, I repented; 

And after I was instructed, I smote on my thigh; 

I was ashamed, and also humiliated, 

Because I bore the reproach of my youth.' 
20"Is Ephraim My dear son? 

Is he a delightful child? 

Indeed, as often as I have spoken against him, 

I certainly still remember him; 

Therefore My heart yearns for him; 

I will surely have mercy on him," declares YHWH. 

21"Set up for yourself roadmarks, 

Place for yourself guideposts; 

Direct your mind to the highway, 

The way by which you went. 

Return, O virgin of Israel, 

Return to these your cities. 
22"How long will you go here and there, 

O faithless daughter? 

For YHWH has created a new thing in the earth— 

A woman will encompass a man." 

23Thus says YHWH of hosts, the God of Israel, "Once 

again they will speak this word in the land of Judah and in 

its cities, when I restore their fortunes, 

'YHWH bless you, O abode of righteousness,  

O holy hill!' 

24"And Judah and all its cities will dwell together in it, the 

farmer and they who go about with flocks. 25For I satisfy 

the weary ones and refresh everyone who languishes." 
26At this I awoke and looked, and my sleep was pleasant 

to me. 

A new covenant (31.27-31.40) 
27"Behold, days are coming," declares YHWH, "when I 

will sow the house of Israel   and the house of Judah with 

the seed of man and with the seed of beast. 28And it will 

come about that as I have watched over them to pluck up, 

to break down, to overthrow, to destroy, and to bring 

disaster, so I will watch over them to build and to plant," 

declares YHWH.  

29"In those days they will not say again, 

'The fathers have eaten sour grapes, 

And the children's teeth are set on edge.'  

30"But everyone will die for his own iniquity; each man 

who eats the sour grapes, his teeth will be set on edge. 
31Behold, days are coming," declares YHWH, "when I 

will make a new covenant with the house of Israel   and 

with the house of Judah, 

Giê-rê-mi 31.17-31.31 

17"Và tương-lai của ngươi có hy-vọng," Đức GIA-VÊ 

tuyên-bố, 

"Và con cái của ngươi sẽ trở về lãnh-thổ của riêng 

chúng. 
18"Ta chắc-chắn đã nghe Ép-ra-im đau buồn: 

'Chúa đã sửa-phạt con, và con đã bị sửa-phạt, 

Như một con bò con không được huấn-luyện; 

Xin đem con về để con có thể được phục-hồi, 

Vì Chúa là GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của con. 
19'Vì sau khi con đã quay trở lại, con đã hối-cải; 

Và sau khi con đã được chỉ-dạy, thì con đã đánh vào đùi 

con; 

Con đã hổ-thẹn, và cũng đã bị làm nhục, 

Bởi vì con đã mang điều sỉ-nhục của tuổi trẻ con.' 
20"Có phải Ép-ra-im là con trai yêu quí của Ta? 

Có phải nó là một đứa con thú vị? 

Quả thật, cứ mỗi lần Ta đã nói chống nó, 

Chắc-chắn Ta vẫn nhớ đến nó; 

Cho nên tâm Ta mong-mỏi nó; 

Chắc-chắn Ta sẽ có lòng khoan-hồng cho nó," Đức 

GIA-VÊ tuyên-bố. 
21"Hãy dựng cho chính ngươi các dấu chỉ đường; 

Hãy đặt cho chính ngươi các trụ hướng-dẫn; 

Hãy lái trí ngươi về đường cái, 

Về con đường mà ngươi đã đi. 

Hãy trở về, ôi gái đồng-trinh Y-sơ-ra-ên, 

Hãy trở về các thành của ngươi. 
22"Ngươi còn đi đây đi đó cho đến khi nào, 

Ôi đứa con gái không chung-thủy? 

Vì GIA-VÊ đã dựng lên một sự mới trên trái đất— 

Một người đàn-bà sẽ bao-bọc một người đàn-ông." 
23Đức GIA-VÊ vạn-quân, Đức Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-

ên phán như vầy: "Một lần nữa, chúng sẽ nói lời nầy trong 

đất Giu-đa và trong các thành-thị của nó, khi Ta trả lại 

sản-nghiệp của chúng:  

'Đức GIA-VÊ ban phước cho ngươi, hỡi chỗ-ở của sự 

công-chính,  

Hỡi đồi thánh!' 
24"Và Giu-đa và tất cả các thành-thị của nó sẽ ở với nhau 

trong đó, nông-dân lẫn những kẻ đi đây đó với các bầy 

chiên. 25Vì Ta thỏa-mãn những kẻ mệt-mỏi và làm khỏe-

khoắn mọi người héo-hon." 26Vào lúc nầy, tôi thức giấc 

và nhìn, giấc ngủ của tôi đã là dễ chịu cho tôi. 

Một giao-ước mới (31.27-31.40) 
27"Này, những ngày đang đến," Đức GIA-VÊ tuyên-bố, 

"khi Ta sẽ gieo nơi nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa hạt 

giống loài người và hạt giống thú-vật. 28Và sẽ xảy ra như 

Ta đã canh-giữ chúng để nhổ lên, để phá xuống, để lật đổ, 

để hủy-diệt, và để đem đến tai-họa, Ta cũng sẽ canh-giữ 

chúng để dựng và để trồng thể ấy," Đức GIA-VÊ tuyên-

bố. 

29"Trong những ngày đó, chúng sẽ không còn nói: 

'Ông cha đã ăn các trái nho chua, 

Rồi răng của con cái bị nhức.' 

30"Nhưng mỗi người sẽ chết vì tội riêng của nó; mỗi 

người ăn các trái nho chua, thì răng của nó sẽ bị nhức. 
31Này, các ngày sắp đến," Đức GIA-VÊ tuyên-bố, "khi Ta 

sẽ lập một giao-ước mới với nhà Y-sơ-ra-ên và với nhà 

Giu-đa,  



 

 
Giê-rê-mi 31.32-32.6 

32không giống như giao-ước mà Ta đã lập với tổ-phụ của 

chúng trong ngày Ta đã nắm bàn tay họ để đem họ ra khỏi 

xứ Ê-díp-tô, cái giao-ước của Ta mà họ đã vi phạm, mặc 

dầu Ta đã là một người chồng đối với họ," Đức GIA-VÊ 

tuyên-bố. 33Nhưng đây là giao-ước mà Ta sẽ lập với nhà 

Y-sơ-ra-ên sau các ngày đó," Đức GIA-VÊ tuyên-bố, "Ta 

sẽ đặt luật Ta ở bên trong chúng, và ở trên tâm của chúng 

Ta sẽ viết nó; và Ta sẽ là Chúa TRỜI của chúng, và chúng 

sẽ là dân Ta. 34Và chúng sẽ chẳng còn dạy, mỗi người dạy 

người láng-giềng của nó và mỗi người dạy anh em của nó, 

rằng: 'Hãy biết Đức GIA-VÊ,' vì tất cả chúng đều sẽ biết 

Ta, từ kẻ nhỏ nhất của chúng đến kẻ lớn nhất của chúng," 

Đức GIA-VÊ tuyên-bố, "vì Ta sẽ tha tội chúng, và tội của 

chúng Ta sẽ chẳng nhớ nữa." 
35Đức GIA-VÊ phán như vầy, 

Ai ban mặt trời làm ánh-sáng ban ngày, 

Và thứ-tự cố-định của mặt trăng và các ngôi sao làm 

ánh-sáng ban đêm, 

Ai khuấy-động biển hầu cho sóng của nó gầm-thét; 

Đức GIA-VÊ vạn-quân là danh của Ngài: 
36 "Nếu thứ-tự cố-định nầy rời đi 

Khỏi trước mặt Ta," Đức GIA-VÊ tuyên-bố, 

"Thì dòng-dõi Y-sơ-ra-ên cũng sẽ ngừng 

Là một quốc-gia trước mặt Ta mãi mãi." 
37Đức GIA-VÊ phán như vầy: 

"Nếu các từng trời ở trên có thể được đo, 

Và các nền trái đất được thăm dò ra ở dưới, 

Thì Ta cũng sẽ vứt bỏ mọi dòng-dõi Y-sơ-ra-ên 

Vì mọi điều chúng đã làm," Đức GIA-VÊ tuyên-bố. 
38"Này, các ngày đang đến," Đức GIA-VÊ tuyên-bố, "khi 

thành nầy sẽ được xây lại cho Đức GIA-VÊ từ Tháp Ha-

na-nê-ên  đến Cổng Góc. 39Và dây đo sẽ đi ra xa hơn 

thẳng phía trước đến đồi Ga-rép; đoạn nó sẽ quay đến Gô-

a. 40Và toàn thung-lũng đầy xác chết và tro, và tất cả 

những cánh đồng xa đến khe Xết-rôn, đến góc của Cổng 

Ngựa về phía đông sẽ là thánh cho GIA-VÊ; nó sẽ mãi 

mãi không bị nhổ đi hay bị lật đổ nữa." 

Giê-rê-mi bị cầm tù (32.1-32.15) 

32 1Lời nầy đã đến cùng Giê-rê-mi từ Đức GIA-VÊ 

trong năm thứ mười của Sê-đê-kia vua Giu-đa, là năm thứ 

mười tám của Nê-bu-cát-nết-sa. 2Bấy giờ, vào lúc đó, 

quân-đội của vua Ba-by-lôn đang bao-vây Giê-ru-sa-lem, 

và tiên-tri Giê-rê-mi đang bị giam-giữ trong sân của đội vệ 

binh, ấy là trong cung vua Giu-đa, 3bởi vì Sê-đê-kia vua 

Giu-đa đã giam-giữ người, nói: "Tại sao ngươi tiên-tri, 

rằng: 'Đức GIA-VÊ phán như vầy: "Này, Ta sắp phó thành 

nầy vào trong tay vua Ba-by-lôn, và hắn sẽ chiếm lấy nó; 
4và Sê-đê-kia vua Giu-đa sẽ chẳng thoát khỏi tay dân 

Canh-đê, nhưng chắc-chắn nó sẽ bị phó vào trong tay vua 

Ba-by-lôn, và người sẽ nói cùng nó tận mặt, và thấy nó tận 

mắt; 5và người sẽ bắt Sê-đê-kia về Ba-by-lôn, rồi nó sẽ ở 

đó cho đến khi Ta thăm-viếng nó," Đức GIA-VÊ tuyên-

bố. "Nếu các ngươi đánh lại dân Canh-đê, thì các ngươi sẽ 

chẳng thành-công"'?" 

6Và Giê-rê-mi tâu: "Lời của Đức GIA-VÊ đã đến cùng tôi, 

phán: 

 

Jeremiah 31.32-32.6 

32not like the covenant which I made with their fathers in 

the day I took them by the hand to bring them out of the 

land of Egypt, My covenant which they broke, although I 

was a husband to them," declares YHWH. 33But this is the 

covenant which I will make with the house of Israel after 

those days," declares YHWH,"I will put My law within 

them, and on their heart I will write it; and I will be their 

God, and they shall be My people. 34And they shall not 

teach again, each man his neighbor and each man his 

brother, saying, 'Know YHWH,' for they shall all know 

Me, from the least of them to the greatest of them," 

declares YHWH, "for I will forgive their iniquity, and 

their sin I will remember no more." 

35Thus says YHWH, 

Who gives the sun for light by day, 

And the fixed order of the moon and the stars for light 

by night, 

Who stirs up the sea so that its waves roar; 

YHWH of hosts is His name: 
36"If this fixed order departs 

From before Me," declares YHWH, 

"Then the offspring of Israel also shall cease 

From being a nation before Me forever." 
37Thus says YHWH, 

"If the heavens above can be measured, 

And the foundations of the earth searched out below, 

Then I will also cast off all the offspring of Israel   

For all that they have done," declares YHWH. 
38"Behold, days are coming," declares YHWH, "when the 

city shall be rebuilt for YHWH from the Tower of 

Hananel to the Corner Gate. 39And the measuring line 

shall go out farther straight ahead to the hill Gareb; then it 

ill turn to Goah. 40And the whole valley of the dead bodies 

and of the ashes, and all the fields as far as the brook 

Kidron, to the corner of the Horse Gate toward the east, 

shall be holy to YHWH; it shall not be plucked up, or 

overthrown anymore forever." 

Jeremiah imprisoned (32.1-32.15) 

32 1The word that came to Jeremiah from YHWH in the 

tenth year of Zedekiah king of Judah, which was the 

eighteenth year of Nebuchadnezzar. 2Now at that time the 

army of the king of Babylon was besieging Jerusalem, and 

Jeremiah the prophet was shut up in the court of the guard, 

which was in the house of the king of Judah, 3because 

Zedekiah king of Judah had shut him up, saying, "Why do 

you prophesy, saying, 'Thus says YHWH, "Behold, I am 

about to give this city into the hand of the king of 

Babylon, and he will take it; 4and Zedekiah king of Judah 

shall not escape out of the hand of the Chaldeans, but he 

shall surely be given into the hand of the king of Babylon, 

and he shall speak with him face to face, and see him eye 

to eye; 5and he shall take Zedekiah to Babylon, and he 

shall be there until I visit him," declares YHWH. "If you 

fight against the Chaldeans, you shall not succeed"'?"  

6And Jeremiah said, "The word of YHWH came to me, 

saying,  

 



 

 
Jeremiah 32.7-32.23 

7'Behold, Hanamel the son of Shallum your uncle is 

coming to you, saying, "Buy for yourself my field which 

is at Anathoth, for you have the right of redemption to buy 

it."' 8Then Hanamel my uncle's son came to me in the 

court of the guard according to the word of YHWH, and 

said to me, 'Buy my field, please, that is at Anathoth, 

which is in the land of Benjamin; for you have the right of 

possession and the redemption is yours; buy it for 

yourself.' Then I knew that this was the word of YHWH. 
9And I bought the field which was at Anathoth from 

Hanamel my uncle's son, and I weighed out the silver for 

him, seventeen shekels of silver. 10And I signed and 

sealed the deed, and called in witnesses, and weighed out 

the silver on the scales. 11Then I took the deeds of 

purchase, both the sealed copy containing the terms and 

conditions, and the open copy; 12and I gave the deed of 

purchase to Baruch the son of Neriah, the son of 

Mahseiah, in the sight of Hanamel my uncle's son, and in 

the sight of the witnesses who signed the deed of 

purchase, before all the Jews who were sitting in the court 

of the guard. 13And I commanded Baruch in their 

presence, saying, 14'Thus says YHWH of hosts, the God 

of Israel, "Take these deeds, this sealed deed of purchase, 

and this open deed, and put them in an earthenware jar, 

that they may last a long time." 15For thus says YHWH of 

hosts, the God of Israel, "Houses and fields and vineyards 

shall again be bought in this land."' 

Jeremiah prays and God explains (32.16-32.44) 
16"After I had given the deed of purchase to Baruch the 

son of Neriah, then I prayed to YHWH, saying, 17'Ah 

Lord YHWH! Behold, Thou hast made the heavens and 

the earth by Thy great power and by Thine outstretched 

arm! Nothing is too difficult for Thee, 18who showest 

lovingkindness to thousands, but repayest the iniquity of 

fathers into the bosom of their children after them, O great 

and mighty God. YHWH of hosts is His name; 19great in 

counsel and mighty in deed, whose eyes are open to all the 

ways of the sons of men, giving to everyone according to 

his ways and according to the fruit of his deeds; 20who 

hast set signs and wonders in the land of Egypt, and even 

to this day both in Israel and among mankind; and Thou 

hast made a name for Thyself, as at this day. 21And Thou 

didst bring Thy people Israel out of the land or Egypt with 

signs and with wonders, and with a strong hand and with 

an outstretched arm, and with great terror; 22and gavest 

them this land, which Thou didst swear to their forefathers 

to give them, a land flowing with milk and honey. 23And 

they came in and took possession it, but they did not obey 

Thy voice or walk in Thy law; they have done nothing of 

all that Thou commandedst them to do, therefore Thou 

hast made all this calamity come upon them.  

 

 

 

 

Giê-rê-mi 32.7-32.23 

7'Này, Ha-na-mê-ên con trai Sa-lum chú của ngươi sắp 

đến cùng ngươi, nói: "Hãy mua cho anh cánh-đồng của tôi 

ở tại A-na-tốt, vì anh có quyền chuộc lại để mua nó."' 
8Thế thì Ha-na-mê-ên con trai của chú tôi đã đến cùng tôi 

trong sân đội vệ binh theo lời của Đức GIA-VÊ, và đã nói 

với tôi: 'Xin vui lòng mua cánh-đồng của tôi, ở A-na-tốt, ở 

trong đất của Bên-gia-min; vì anh có chủ quyền và quyền 

chuộc lại; hãy mua cho chính anh.' Lúc ấy tôi đã biết rằng 

đây đã là lời của Đức GIA-VÊ. 9Và tôi đã mua cánh-đồng 

ấy ở A-na-tốt từ Ha-na-mê-ên con trai của chú tôi, và tôi 

đã cân 17 siếc-lơ bạc đưa ra cho nó. 10Và tôi đã ký tên và 

niêm-phong văn-bản đó, và đã mời những nhân-chứng 

vào, đã cân ra bạc trên cái cân. 11Lúc ấy tôi đã lấy các 

văn-bản mua, cả bản được niêm-phong chứa các điều 

khoản và những điều-kiện lẫn bản mở; 12và tôi đã trao 

văn-bản mua đó cho Ba-rúc con trai của Nê-ri-gia, con trai 

của Ma-a-sê-gia, trong cái nhìn của Ha-na-mê-ên con trai 

của chú tôi, và trong cái nhìn của những nhân-chứng đã ký 

tên văn-thư mua, trong cái nhìn của tất cả những người 

Giu-đa đang ngồi trong sân của đội vệ binh. 13Rồi tôi 

truyền cho Ba-rúc trong sự hiện-diện của họ, rằng: 14'Đức 

GIA-VÊ vạn-quân, Đức Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên phán 

như vầy: "Hãy lấy các văn-bản mua nầy, văn-bản mua 

được niêm-phong và văn-bản mở nầy, và hãy để chúng 

trong một cái bình đất, hầu cho chúng có thể tồn-tại lâu 

dài." 15Vì Đức GIA-VÊ vạn-quân, Đức Chúa TRỜI của 

Y-sơ-ra-ên phán như vầy: "Nhà-cửa, đồng-áng, và các 

vườn nho sẽ lại được bán trong đất nầy."' 

Giê-rê-mi cầu-nguyện và Đức Chúa TRỜI giải-thích 

(32.16-32.44) 
16"Sau khi tôi đã trao văn-bản mua cho Ba-rúc con trai 

Nê-ri-gia, thì tôi cầu-nguyện cùng Đức GIA-VÊ, rằng: 
17'Ôi! Hỡi Chúa GIA-VÊ! Kìa, Chúa đã làm nên các từng 

trời và trái đất bởi quyền-năng vĩ-đại của Chúa và bởi 

cánh tay giơ ra của Chúa! Chẳng có sự gì là quá khó đối 

với Chúa cả, 18là Đấng tỏ lòng yêu thương ân cần cho 

hằng ngàn, song báo-trả tội-lỗi của tổ-phụ vào trong ngực 

của con cái của họ theo sau họ, ôi Đức Chúa TRỜI toàn-

năng và vĩ-đại. Đức GIA-VÊ vạn-quân là danh Ngài; 19vĩ-

đại trong kế hoạch và toàn-năng trong công-việc, các mắt 

Chúa mở ra trên mọi đường-lối của những con trai loài 

người, ban cho mọi người tùy theo đường-lối của nó và 

tùy theo quả của những công-việc của nó; 20Chúa đã đặt 

các dấu-hiệu và các điều kỳ-diệu trong xứ Ê-díp-tô, và 

ngay cả cho đến ngày nay trong Y-sơ-ra-ên và ở giữa vòng 

nhân-loại; và Chúa đã trở nên nổi tiếng như hiện nay. 
21Chúa đã đem dân Y-sơ-ra-ên của Chúa ra khỏi xứ Ê-

díp-tô với các dấu-hiệu và với các điều kỳ-diệu, với một 

tay mạnh-mẽ và một cánh tay giơ ra, và với sự kinh-khiếp 

lớn; 22và đã ban cho họ mảnh đất nầy, mà Chúa đã thề 

cùng tổ-tiên của họ để ban cho họ, một mảnh đất đượm 

sữa và mật ong. 23Và họ đã đi vào và chiếm lấy nó, nhưng 

họ đã chẳng vâng theo tiếng của Chúa, hay bước đi theo 

luật-pháp của Chúa; họ đã chẳng làm một điều gì trong 

mọi điều mà Chúa đã truyền cho họ làm; cho nên, Chúa đã 

giáng mọi tai-họa nầy trên họ.  

 

 

 

 



 

 
Giê-rê-mi 32.24-32.41 

24Kìa, các lũy bao vây đã tiến đến thành nầy để chiếm lấy 

nó; và thành nầy đã bị phó vào trong tay dân Canh-đê, là 

những kẻ đánh nó, bởi cớ gươm-đao, đói-kém, và bệnh 

dịch; và điều Chúa đã từng phán, thì đã xảy ra; và, kìa, 

Chúa thấy nó. 25Và Chúa đã phán cùng con, ôi Chúa GIA-

VÊ: "Hãy mua cho ngươi cánh-đồng nầy bằng tiền, và gọi 

các nhân-chứng vào"—mặc-dầu thành nầy được giao vào 

trong tay dân Canh-đê.'" 
26Đoạn lời của Đức GIA-VÊ đã đến cùng Giê-rê-mi, 

phán: 27"Này, Ta là GIA-VÊ, Chúa TRỜI của tất cả mọi 

xác-thịt; có cái gì là quá khó cho Ta chăng?" 28Cho nên, 

Đức GIA-VÊ phán như vầy: "Này, Ta sắp phó thành nầy 

vào trong tay dân Canh-đê và vào trong tay Nê-bu-cát-nết-

sa vua Ba-by-lôn, và hắn sẽ chiếm nó. 29Và dân Canh-đê 

đang đánh thành nầy sẽ vào và phóng hỏa thành nầy và 

đốt nó đi, với nhà-cửa mà người ta đã dâng hương cho Ba-

anh trên các mái nhà của chúng và đã đổ các rượu lễ ra 

cho các thần khác để chọc Ta giận. 30Quả thật, những con 

trai của Y-sơ-ra-ên và những con trai của Giu-đa đã chỉ 

làm điều xấu-xa trong cái nhìn của Ta từ thuở thanh-xuân 

của chúng; vì những con trai của Y-sơ-ra-ên đã chỉ chọc 

Ta giận bởi việc làm của những bàn tay của chúng," Đức 

GIA-VÊ tuyên-bố. 31Quả thật, thành nầy đã đối với Ta là 

một sự trêu-chọc cho Ta giận và Ta thịnh-nộ từ cái ngày 

mà chúng đã xây nó lên, ngay cả cho đến ngày nay, mà nó 

phải bị cất đi khỏi trước mặt Ta, 32bởi cớ tất cả điều xấu-

xa của những con trai của Y-sơ-ra-ên và những con trai 

của Giu-đa, mà chúng đã làm để chọc cho Ta giận—

chúng, các vua của chúng, các lãnh-đạo của chúng, các 

thầy tế-lễ của chúng, các tiên-tri của chúng, những người 

của Giu-đa, và cư-dân Giê-ru-sa-lem. 33Và chúng đã quay 

lưng của chúng lại Ta, mà không quay mặt; dầu Ta đã 

dạy-dỗ chúng, dạy đi dạy lại, mà chúng đã chẳng muốn 

lắng nghe, chẳng nhận sự dạy-dỗ. 34Nhưng chúng đã để 

các vật đáng ghét của chúng ở trong nhà được xưng bởi 

danh Ta, để làm ô-uế nó. 35Và chúng đã xây các nơi cao 

cho Ba-anh ở trong thung-lũng Bên-Hi-nôm để khiến 

những con trai của chúng và các con gái của chúng đi qua 

lửa dâng cho Mo-lóc, điều Ta đã chẳng truyền cho chúng 

và nó cũng đã chẳng vào tâm-trí Ta rằng chúng phải làm 

điều đáng tởm nầy, để khiến Giu-đa phạm-tội. 
36"Cho nên bây giờ, GIA-VÊ Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên 

phán như vầy về thành nầy, về nó mà các ngươi nói: 'Nó 

bị phó vào trong tay vua Ba-by-lôn bởi gươm-đao, bởi 

đói-kém, và bởi bệnh dịch': 37Này, Ta sẽ gom chúng lại từ 

tất cả những xứ mà Ta đã đuổi chúng đến trong cơn giận 

của Ta, trong sự thịnh-nộ của Ta, và trong sự căm phẫn 

lớn; rồi Ta sẽ đem chúng về chỗ nầy và cho chúng ở trong 

sự an-toàn. 38Và chúng sẽ là dân của Ta, và Ta sẽ là Chúa 

TRỜI của chúng; 39và Ta sẽ ban cho chúng một tâm-lòng 

và một đường-lối, để chúng có thể kinh-sợ Ta luôn luôn, 

vì lợi-ích của chính chúng, và vì lợi-ích của con cháu của 

chúng theo sau chúng. 40Và Ta sẽ lập một giao-ước đời 

đời với chúng rằng Ta sẽ không xoay khỏi chúng, để làm 

điều lành cho chúng; và Ta sẽ đặt sự kinh-sợ Ta trong 

tâm-lòng của chúng hầu cho chúng sẽ chẳng xoay khỏi Ta. 
41Và Ta sẽ hân hoan vì chúng để làm điều lành cho chúng, 

và Ta sẽ trung-tín trồng chúng trong đất nầy với tất cả 

tâm-lòng của Ta và với hết thảy hồn của Ta.  

 

Jeremiah 32.24-32.41 

24Behold, the siege mounds have reached the city to take 

it, and the city is given into the hand of the Chaldeans who 

fight against it, because of the sword, the famine, and the 

pestilence; and what Thou hast spoken has come to pass, 

and, behold, Thou seest it. 25And Thou hast said to me, O 

Lord YHWH, "Buy for yourself the field with money, and 

call in witnesses"—although the city is given into the hand 

of the Chaldeans.'" 
26Then the word of YHWH came to Jeremiah, saving, 
27"Behold, I am YHWH, the God of all flesh; is anything 

too difficult for Me?" 28Therefore thus says YHWH, 

"Behold, I am about to give this city into the hand of the 

Chaldeans and into the hand of Nebuchadnezzar king of 

Babylon, and he shall take it. 29And the Chaldeans who 

are fighting against this city shall enter and set this city on 

fire and burn it, with the houses where people have offered 

incense to Baal on their roofs and poured out libations to 

other gods to provoke Me to anger. 30Indeed the sons of 

Israel and the sons of Judah have been doing only evil in 

My sight from their youth; for the sons of Israel have been 

only provoking Me to anger by the work of their hands," 

declares YHWH. 31Indeed this city has been to Me a 

provocation of My anger and My wrath from the day that 

they built it, even to this day, that it should be removed 

from before My face, 32because of all the evil of the sons 

of Israel and the sons of Judah, which they have done to 

provoke Me to anger—they, their kings, their leaders, their 

priests, their prophets, the men of Judah, and the 

inhabitants of Jerusalem. 33And they have turned their 

back to Me, and not their face, though I taught them, 

teaching again and again, they would not listen and 

receive instruction. 34But they put their detestable things 

in the house which is called by My name, to defile it. 
35And they built the high places of Baal that are in the 

valley of Ben-Hinnom to cause their sons and their 

daughters to pass through the fire to Molech, which I had 

not commanded them nor had it entered My mind that 

they should do this abomination, to cause Judah to sin. 

36"Now therefore thus says YHWH God of Israel 

concerning this city of which you say, 'It is given into the 

hand of the king of Babylon by sword, by famine, and by 

pestilence.' 37Behold, I will gather them out of all the 

lands to which I have driven them in My anger, in My 

wrath, and in great indignation; and I will bring them back 

to this place and make them dwell in safety. 38And they 

shall be My people, and I will be their God; 39and I will 

give them one heart and one way, that they may fear Me 

always, for their own good, and for the good of their 

children after them. 40And I will make an everlasting 

covenant with them that I will not turn away from them, to 

do them good; and I will put the fear of Me in their hearts 

so that they will not turn away from Me. 41And I will 

rejoice over them to do them good, and I will faithfully 

plant them in this land with all My heart and with all My 

soul.  

 



 

 
Jeremiah 32.42-33.12 

42For thus says YHWH, 'Just as I brought all this great 

disaster on this people, so I am going to bring on them all 

the good that I am promising them. 43And fields shall be 

bought in this land which you say, "It is a desolation, 

without man or beast; it is given into the hand of the 

Chaldeans." 44'Men shall buy fields for money, sign and 

seal deeds, and call in witnesses in the land of Benjamin, 

in the environs of Jerusalem, in the cities of Judah, in the 

cities of the hill country, in the cities of the lowland, and 

in the cities of the South country; for I will restore their 

fortunes,' declares YHWH." 

Restoration promised (33.1-33.13) 

33 1Then the word of YHWH came to Jeremiah the 

second time, while he was still confined in the court of the 

guard, saying, 2"Thus says YHWH who made the earth, 

YHWH who formed it to establish it, YHWH is His name, 
3'Call to Me, and I will answer you, and I will tell you 

great and mighty things, which you do not know.' 4For 

thus says YHWH God of Israel concerning the houses of 

this city, and concerning the houses of the kings of Judah, 

which are broken down to make a defense against the 

siege mounds and against the sword, 5'While they are 

coming to fight with Chaldeans, and to fill them with the 

corpses of men whom I have slain in My anger and in My 

wrath, and I have hidden My face from this city because 

of all their wickedness: 6Behold, I will bring to it health 

and healing, and I will heal them; and I will reveal to them 

an abundance of peace and truth. 7And I will restore the 

fortunes of Judah and the fortunes of Israel, and I will 

rebuild them as they were at first. 8And I will cleanse 

them from all their iniquity by which they have sinned 

against Me, and I will pardon all their iniquities by which 

they have sinned against Me, and by which they have 

transgressed against Me. 9And it shall be to Me a name of 

joy, praise, and glory before all the nations of the earth, 

which shall hear of all the good that I do for them, and 

they shall fear and tremble because of all the good and all 

the peace that I make for it.'  

10'Thus says YHWH, 'Yet again there shall be heard in 

this place, of which you say, "It is a waste, without man 

and without beast," that is, in the cities of Judah and in the 

streets of Jerusalem that are desolate, without man and 

without inhabitant and without beast, 11the voice of joy 

and the voice of gladness, the voice of the bridegroom and 

the voice of the bride, the voice of those who say, 

"Give thanks to YHWH of hosts, 

For YHWH is good, 

For His lovingkindness is everlasting"; 

and of those who bring a thank offering into the house of 

YHWH. For I will restore the fortunes of the land as they 

were at first,' says YHWH. 
12"Thus says YHWH of hosts, 'There shall again be in this 

place which is waste without man or beast and in all its 

cities, a habitation of shepherds who rest their flocks. 

 

Giê-rê-mi 32.42-33.12 

42Vì GIA-VÊ phán như vầy: 'Y như Ta đã giáng mọi tại-

họa lớn nầy trên dân nầy, cùng một thể Ta sắp tuôn trên 

chúng mọi điều tốt-lành mà Ta đang hứa cùng chúng. 
43Và người ta sẽ mua các cánh-đồng trong đất nầy, nơi 

các ngươi nói: "Đó là một nơi tan-hoang, không có người 

hay thú; nó được phó vào trong tay dân Canh-đê." 
44'Người ta cũng sẽ trả tiền để mua các cánh-đồng, ký tên 

và niêm-phong các văn-bản, và mời các nhân-chứng trong 

đất Bên-gia-min, trong khu ngoại-ô của Giê-ru-sa-lem, 

trong các thành-thị của Giu-đa, trong các thành-thị miền 

đồi-núi, trong các thành-thị vùng đồng-bằng, và trong các 

thành-thị vùng phương Nam; vì Ta sẽ phục hồi sản-nghiệp 

của chúng,' Đức GIA-VÊ tuyên-bố." 

Lời hứa về sự phục-hồi (33.1-33.13) 

33 1Đoạn lời của Đức GIA-VÊ đã đến cùng Giê-rê-mi 

lần thứ hai, trong khi người vẫn còn bị giam trong sân của 

đội vệ binh, phán: 2"GIA-VÊ, Đấng đã làm nên trái đất, 

GIA-VÊ Đấng đã nắn nó ra để thiết-lập nó, GIA-VÊ là 

danh của Ngài, phán như vầy: 3'Hãy kêu-cầu Ta, rồi Ta sẽ 

trả lời ngươi, và Ta sẽ cho ngươi biết các việc phi-thường 

và lớn-lao, mà ngươi chẳng biết.' 4Vì GIA-VÊ Chúa TRỜI 

của Y-sơ-ra-ên phán như vầy về nhà-cửa của thành nầy, và 

về các cung-điện của những vua Giu-đa, bị phá đổ để làm 

phòng-thủ chống lại các lũy bao vây và chống lại gươm-

đao: 5'Trong khi chúng đang đến để đánh dân Canh-đê, và 

để đổ đầy chúng với xác chết của những kẻ mà Ta đã giết 

trong cơn giận của Ta và trong cơn thịnh-nộ của Ta, và Ta 

đã ẩn mặt Ta khỏi thành nầy vì mọi gian-ác của chúng: 

6Này, Ta sẽ làm nó khỏe khoắn lại và được chữa-lành và 

Ta sẽ chữa-lành chúng; và Ta sẽ tiết-lộ cho chúng thấy 

một sự bình-an và lẽ thật tràn đầy. 7Và Ta sẽ hồi phục sản-

nghiệp của Giu-đa và sản-nghiệp của Y-sơ-ra-ên, và Ta sẽ 

gây-dựng lại chúng như chúng hồi trước. 8Ta sẽ rữa chúng 

sạch hết mọi gian-ác của chúng mà bởi đó chúng đã phạm-

tội chống Ta, và Ta sẽ tha-thứ tất cả những gian-ác bởi đó 

chúng đã phạm-tội chống Ta, và bởi đó chúng đã vi-phạm 

chống Ta. 9Và thành nầy sẽ là đối với Ta một cái tên vui-

vẻ, ca-ngợi, và vinh-hiển trước mặt mọi quốc-gia của trái 

đất, họ sẽ nghe về mọi điều tốt-lành mà Ta làm cho chúng, 

và họ sẽ kinh-sợ và run-rẩy vì mọi điều tốt-lành và mọi 

bình-an mà Ta làm cho nó.'  
10'GIA-VÊ phán như vầy: 'Tuy nhiên lại sẽ được nghe tại 

chỗ nầy, mà về nó các ngươi nói: "Nó là một nơi bỏ 

hoang, không người không thú," nghĩa là, trong các thành-

thị của 

Giu-đa và trong các đường-phố của Giê-ru-sa-lem, nó bị 

bỏ hoang, không người, không cư-dân, không thú, 11thì có 

tiếng vui-vẻ, tiếng mừng-rỡ, tiếng chàng rể, và tiếng cô 

dâu, tiếng của những kẻ nói rằng: 

"Hãy cảm-tạ Đức GIA-VÊ vạn-quân, 

Vì Đức GIA-VÊ là lành, 

Vì sự ân cần thương yêu của Ngài là đời đời"; 

và của những kẻ đến dâng của-lễ tạ-ơn vào trong đền của 

GIA-VÊ. Vì Ta sẽ hồi phục sản-nghiệp của đất nầy như 

chúng hồi trước,' GIA-VÊ phán. 
12"GIA-VÊ vạn-quân phán như vầy: 'Lại sẽ có tại chỗ nầy, 

chỗ bỏ hoang không người, không thú, và trong các thành-

thị của nó, một chỗ ở của những kẻ chăn cho các bầy của 

mình nằm nghỉ. 



 

 
Giê-rê-mi 33.13-34.2 

13Trong các thành-thị của miền đồi núi, trong các thành-

thị của vùng đồng bằng, trong các thành-thị của vùng 

phương Nam, trong đất của Bên-gia-min, trong vùng 

ngoại-ô của Giê-ru-sa-lem, và trong các thành-thị của Giu-

đa, các bầy chiên lại sẽ đi qua dưới tay của kẻ đếm chúng,' 

GIA-VÊ phán. 

Vương-quốc Đa-vít (33.14-33.26) 
14'Này, các ngày sắp đến,' GIA-VÊ tuyên-bố, 'khi Ta sẽ 

làm ứng-nghiệm lời tốt-lành mà Ta đã nói về nhà của Y-

sơ-ra-ên và nhà của Giu-đa. 15Trong những ngày đó và 

vào lúc đó, Ta sẽ khiến một Nhánh công-chính của Đa-vít 

nẩy ra; và Ngài sẽ thực-hiện công-lý và công-chính trên 

trái đất. 16Trong những ngày đó, Giu-đa sẽ được cứu-rỗi, 

và Giê-ru-sa-lem cũng sẽ ở trong sự an-toàn; và đây là 

danh mà nó sẽ được xưng: GIA-VÊ là sự công-chính của 

chúng ta.' 17Vì GIA-VÊ phán như vầy: 'Đa-vít sẽ chẳng 

bao giờ thiếu một người nam để ngồi trên ngai nhà Y-sơ-

ra-ên; 18và các thầy tế-lễ dòng Lê-vi sẽ chẳng bao giờ 

thiếu một người nam trước mặt Ta để dâng các của-lễ 

thiêu, để thiêu các của-lễ thóc lúa, và để liên-tiếp chuẩn-bị 

các tế vật.'" 
19Và lời của Đức GIA-VÊ đã đến cùng Giê-rê-mi, rằng: 
20"GIA-VÊ phán như vầy: 'Nếu các ngươi có thể phá 

giao-ước của Ta cho ban ngày và giao-ước của Ta cho ban 

đêm, đến nỗi ngày lẫn đêm sẽ chẳng xảy ra tại thời-điểm 

được định của chúng, 21thì giao-ước của Ta cũng có thể bị 

hủy-bỏ với Đa-vít tôi-tớ của Ta để nó cũng sẽ không có 

một đứa con trai nào để trị-vì trên ngai của nó, cùng với 

các thầy tế-lễ dòng Lê-vi, các kẻ phục-vụ của Ta. 22Như 

cơ-binh trên trời không có thể đếm được, và như cát biển 

không có thể lường được, cũng thế Ta sẽ gia tăng con 

cháu của Đa-vít tôi-tớ của Ta và những người Lê-vi phục-

vụ Ta.'" 
23Và lời của Đức GIA-VÊ đã đến cùng Giê-rê-mi, phán: 
24"Ngươi há đã chẳng quan-sát điều dân nầy đã nói, rằng: 

'Hai gia-đình mà Đức GIA-VÊ đã chọn, Ngài đã bác-bỏ 

chúng rồi' hay sao? Vì thế, chúng khinh-dể dân của Ta, 

chúng chẳng còn là một quốc-gia nữa trong cái nhìn của 

chúng. 25GIA-VÊ phán như vầy: 'Nếu giao-ước của Ta 

cho ban ngày và ban đêm chẳng đứng được, và trật tự cố-

định của trời và đất Ta đã chẳng thiết-lập được, 26thì Ta sẽ 

bác-bỏ con cháu của Gia-cốp và tôi-tớ Đa-vít của Ta, 

chẳng lấy từ con cháu của nó làm những kẻ cai-trị trên con 

cháu của Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp. Nhưng Ta sẽ hồi 

phục sản-nghiệp của chúng và sẽ có lòng khoan-dung trên 

chúng.'" 

6. Sự trừng-phạt được nói trước của Đức Chúa TRỜI 

đến (34.1-45.5) 

Lời tiên-tri chống Sê-đê-kia (34.1-34.22) 

34 1Lời nầy đã đến cùng Giê-rê-mi từ Đức GIA-VÊ, khi 

Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lôn và hết thảy quân-đội của 

hắn, với tất cả các vương-quốc của trái đất đang ở dưới 

quyền thống-trị của hắn và tất cả các dân-tộc, đang đánh 

Giê-ru-sa-lem và mọi thành-thị của nó, rằng: 2"GIA-VÊ 

Đức Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: 'Hãy đi và 

nói cùng Sê-đê-kia vua Giu-đa và nói với nó: "GIA-VÊ 

phán như vầy: 'Này, Ta sắp phó thành nầy vào trong tay 

vua Ba-by-lôn, rồi hắn sẽ đốt nó bằng lửa.  

 

Jeremiah 33.13-34.2 

13In the cities of the hill country, in the cities of the 

lowland, in the cities of the South country, in the land of 

Benjamin, in the environs of Jerusalem, and in the cities of 

Judah, the flocks shall again pass under the hands of the 

one who numbers them,' says YHWH. 

The Davidic Kingdom (33.14-33.26) 
14 'Behold, days are coming,' declares YHWH, 'when I 

will fulfill the good word which I have spoken concerning 

the house of Israel and the house of Judah. 15In those days 

and at that time I will cause a righteous Branch of David 

to spring forth; and He shall execute justice and 

righteousness on the earth. 16In those days Judah shall be 

saved, and Jerusalem shall dwell in safety and this is the 

name by which she shall be called: YHWH is our 

righteousness.' 17For thus says YHWH, 'David shall never 

lack a man to sit on the throne of the house of Israel; 
18and the Levite priests shall never lack a man before Me 

to offer burnt offerings to burn grain offerings, and to 

prepare sacrifices continually.'" 

19And the word of YHWH came to Jeremiah, saying, 
20"Thus says YHWH, 'If you can break My covenant for 

the day, and My covenant for the night, so that day and 

night will not be at their appointed time, 21then My 

covenant may also be broken with David My servant that 

he shall not have a son to reign on his throne, and with the 

Levite priests, My ministers. 22As the host of heaven 

cannot be counted, and the sand of the sea cannot be 

measured, so I will multiply the descendants of David My 

servant and the Levite who minister to Me.'" 

23And the word of YHWH came to Jeremiah, saying, 
24"Have you not observed what this people have spoken, 

saying, 'The two families which YHWH chose, He has 

rejected them'? Thus they despise My people, no longer 

are they as a nation in their sight. 25Thus says YHWH, 'If 

My covenant for day and night stand not, and the fixed 

patterns of heaven and earth I have not established, 26then 

I would reject the descendants of Jacob and David My 

servant, not taking from his descendants rulers over the 

descendants of Abraham, Isaac, and Jacob. But I will 

restore their fortunes and will have mercy on them.'" 

 

6. God's promised judgment arrives (34.1-45.5) 

A phrophecy against Zedekiah (34.1-34.22) 

34 1The word which came to Jeremiah from YHWH, 

when Nebuchadnezzar king of Babylon and all his army, 

with all the kingdoms of the earth that were under his 

dominion and all the peoples, were fighting against 

Jerusalem and against all its cities, saying, 2"Thus says 

YHWH God of Israel, 'Go and speak to Zedekiah king of 

Judah and say to him: "Thus says YHWH, 'Behold, I am 

giving this city into the hand of the king of Babylon, and 

he will burn it with fire. 



 

 
Jeremiah 34.3-34.18 

3And you will not escape from his hand, for you will 

surely be captured and delivered into his hand, and you 

will see the king of Babylon eye to eye, and he will speak 

with you face to face, and you will go to Babylon.'"' 4Yet 

hear the word of YHWH, O Zedekiah king of Judah! Thus 

says YHWH concerning you, 'You will not die by the 

sword. 5You will die in peace; and as spices were burned 

for your fathers, the former kings who were before you, so 

they will burn spices for you, and they will lament for you, 

"Alas, lord!"' For I have spoken the word," declares 

YHWH. 
6Then Jeremiah the prophet spoke all these words to 

Zedekiah king of Judah in Jerusalem 7when the army of 

the king of Babylon was fighting against Jerusalem and 

against all the remaining cities of Judah, that is, Lachish 

and Azekah, for they alone remained as fortified cities 

among the cities of Judah. 
8The word which came to Jeremiah from YHWH, after 

King Zedekiah had made a covenant with all the people 

who were in Jerusalem to proclaim release to them: 9that 

each man should set free his male servant and each man 

his female servant, an Hebrew man or an Hebrew woman; 

so that no one should keep them, a Jew his brother, in 

bondage. 10And all the officials and all the people obeyed, 

who had entered into the covenant that each man should 

set free his male servant and each man his female servant, 

so that no one should keep them any longer in bondage; 

they obeyed, and set them free.11But afterward they turned 

around and took back the male servants and the female 

servants, whom they had set free, and brought them into 

subjection for male servants and for female servants. 

12Then the word of YHWH came to Jeremiah from 

YHWH, saying, 13"Thus says YHWH God of Israel, 'I 

rnade a covenant with your forefathers in the day that I 

brought them out of the land of Egypt from the house of 

bondage, saying, 14"At the end of seven years each of you 

shall set free his Hebrew brother, who has been sold to 

you and has served you six years, you shall send him out 

free from you; but your forefathers did not obey Me, or 

incline their ear to Me. 15Although recently you had 

turned and done what is right in My sight, each man 

proclaiming release to his neighbor, and you had made a 

covenant before Me in the house which is called by My 

name. 16Yet you turned and profaned My name, and each 

man took back his male servant and each man his female 

servant, whom you had set free according to their desire, 

and you brought them into subjection to be your male 

servants and female servants." ' 

17"Therefore thus says YHWH, 'You have not obeyed Me 

in proclaiming release each man to his brother, and each 

man to his neighbor. Behold, I am proclaiming a release to 

you,' declares YHWH, 'to the sword, to the pestilence, and 

to the famine; and I will make you a terror to all the 

kingdoms of the earth. 18And I will give the men who 

have transgressed My covenant, who have not fulfilled the 

words of the covenant which they made before Me, when 

they cut the calf in two and passed between its parts— 

 

 

Giê-rê-mi 34.3-34.18 

3Và ngươi sẽ chẳng thoát khỏi tay hắn, vì chắc-chắn ngươi 

sẽ bị bắt và bị giao vào trong tay hắn; và ngươi sẽ nhìn 

vua Ba-by-lôn tận mắt, và hắn sẽ nói với ngươi tận mặt, 

rồi ngươi sẽ đi đến Ba-by-lôn.'"' 4Dầu vậy, hãy nghe lời 

của GIA-VÊ, hỡi Sê-đê-kia vua Giu-đa! GIA-VÊ phán 

như vầy về ngươi: 'Ngươi sẽ không chết bởi gươm đâu. 
5Ngươi sẽ chết trong bình-an; và như hương-liệu đã được 

đốt cho tổ-phụ ngươi, các vua xưa đã có trước ngươi, thế 

là chúng cũng sẽ đốt hương-liệu cho ngươi; và chúng sẽ 

thương-khóc vì ngươi: "Chao ôi, chúa ôi!"' Vì Ta đã nói 

lời nầy," Đức GIA-VÊ tuyên-bố. 
6Đoạn tiên-tri Giê-rê-mi nói tất cả những lời nầy cùng Sê-

đê-kia vua Giu-đa tại Giê-ru-sa-lem 7khi quân-đội của vua 

Ba-by-lôn đang đánh Giê-ru-sa-lem và tất cả các thành-thị 

còn lại của Giu-đa, nghĩa là, La-ki và A-xê-ka, vì chỉ một 

mình chúng là các thành kiên-cố của Giu-đa. 

8Lời đã đến cùng Giê-rê-mi từ Đức GIA-VÊ, sau khi vua 

Sê-đê-kia đã lập một giao-ước với tất cả dân-chúng đang ở 

tại Giê-ru-sa-lem để công-bố tự do cho chúng: 9rằng mỗi 

người phải thả tự-do cho đầy-tớ trai của mình và mỗi 

người phải thả tự-do cho đầy-tớ gái của mình, người Hê-

bơ-rơ nam hoặc người Hê-bơ-rơ nữ; hầu cho không có ai 

được giữ chúng, một người Giu-đa anh em của mình, làm 

nô-lệ. 10Tất cả các quan-chức và tất cả dân-chúng đều 

vâng lời, là những người đã lập giao-ước rằng mỗi người 

phải thả tự-do đầy-tớ trai của mình và mỗi người phải thả 

tự-do đầy-tớ gái của mình, hầu cho không có ai còn được 

giữ chúng làm nô-lệ nữa; họ vâng lời, và thả chúng tự-do. 
11Song, sau đó, họ đã trở mặt và bắt các đầy-tớ trai và các 

đầy-tớ gái lại, những kẻ mà họ đã thả tự-do, và khuất-phục 

chúng để làm các đầy-tớ trai và làm các đầy-tớ gái. 
12Rồi lời của Đức GIA-VÊ đã đến cùng Giê-rê-mi từ Đức 

GIA-VÊ, rằng: 13"GIA-VÊ Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên 

phán như vầy: 'Ta đã lập một giao-ước với tổ-tiên các 

ngươi trong cái ngày mà Ta đã đem họ ra khỏi đất Ê-díp-

tô khỏi nhà nô-lệ, rằng: 14"Vào cuối 7 năm mỗi người 

trong các ngươi phải thả tự-do anh em Hê-bơ-rơ của mình, 

kẻ đã bị bán cho các ngươi và đã phục-dịch 6 năm rồi, các 

ngươi sẽ cho nó đi tự-do khỏi các ngươi; song tổ-phụ của 

các ngươi đã chẳng tuân-phục Ta, cũng không nghiêng tai 

chúng để nghe Ta. 15Mặc dầu mới đây các ngươi đã quay 

lại và đã làm điều đúng trong cái nhìn của Ta, mỗi người 

công-bố tự do cho kẻ lân-cận của mình, và các ngươi đã 

lập một giao-ước trước mặt Ta trong cái đền được gọi 

bằng danh Ta. 16Tuy nhiên, các ngươi đã trở mặt và đã 

làm ô danh Ta, mỗi đứa đã bắt đầy-tớ trai của mình lại và 

mỗi đứa đã bắt đầy-tớ gái của mình lại, những kẻ mà các 

ngươi đã thả tự-do theo chúng mong-ước, và các ngươi đã 

khuất-phục chúng để làm đầy-tớ trai và đầy-tớ gái."' 
17"Cho nên GIA-VÊ phán như vầy: 'Các ngươi đã chẳng 

tuân-phục Ta trong việc công-bố tự do cho mỗi người khỏi 

anh em nó, và mỗi người cho kẻ láng-giềng nó. Này, Ta 

đang công-bố thả các ngươi,' GIA-VÊ tuyên-bố, 'cho 

gươm-đao, cho bệnh dịch, và cho đói-kém; và Ta sẽ khiến 

các ngươi thành một sự khiếp-sợ cho tất cả các vương-

quốc của trái đất. 18Và Ta sẽ phó những người nam đã vi-

phạm giao-ước Ta, những kẻ đã không làm ứng-nghiệm 

các lời của giao-ước mà chúng đã làm trước mặt Ta, khi 

chúng mổ con bò con làm đôi rồi đã đi ngang qua giữa các 

phần của nó— 



 

 
Giê-rê-mi 34.19-35.12 

19các quan-chức của Giu-đa, các quan-chức của Giê-ru-

sa-lem, các sĩ-quan hành-lang, các thầy tế-lễ, và tất cả 

dân-chúng của xứ nầy, những kẻ đã đi qua giữa các phần 

của con bò con đó—20và Ta sẽ phó chúng vào trong tay 

các kẻ thù của chúng và vào trong tay của những kẻ truy 

tìm sinh-mạng của chúng. Và xác chết của chúng sẽ là đồ-

ăn cho chim trời và thú-vật của trái đất. 21Còn Sê-đê-kia 

vua Giu-đa và các quan-chức của nó, Ta sẽ phó vào trong 

tay các kẻ thù của chúng, vào trong tay của những kẻ truy 

tìm sinh-mạng của chúng, và vào trong tay quân-đội của 

vua Ba-by-lôn đã đi xa khỏi các ngươi rồi. 22Này, Ta sắp 

ra lệnh,' GIA-VÊ tuyên-bố, 'và Ta sẽ đem bọn chúng trở 

lại thành nầy; rồi chúng sẽ đánh nó, chiếm lấy nó, và 

phóng hỏa nó; và Ta sẽ khiến cho các thành-thị của Giu-đa 

tan-hoang không người ở.'" 

Sự vâng lời của những người Rê-ca (35.1-35.11) 

35 1Lời nầy đã đến cùng Giê-rê-mi từ Đức GIA-VÊ 

trong những ngày của Giê-hô-gia-kim con trai của Giô-si-

a, vua Giu-đa, rằng: 2"Hãy đi đến nhà của những người 

Rê-ca, và nói với họ, và đem họ vào trong đền của GIA-

VÊ, vào một trong những phòng đó, rồi hãy cho họ rượu 

nho để uống." 3Thế thì tôi đem Gia-a-xa-nia con trai của 

Giê-rê-mi, con trai của Ha-bát-si-nia, các anh em của nó 

và tất cả con trai của nó, và cả nhà của những người Rê-

ca, 4và tôi đem họ vào trong đền Đức GIA-VÊ, vào trong 

phòng của những con trai Ha-nan con trai của Gi-đa-lia, 

người của Đức Chúa TRỜI, là phòng ở gần phòng của các 

quan-chức, là phòng ở bên trên phòng của Ma-a-xê-gia 

con trai của Sa-lum, người giữ cửa. 5Lúc ấy tôi để trước 

mặt những người đàn-ông trong nhà của những người Rê-

ca các bình đầy rượu nho, và những chén; và tôi nói với 

họ: "Uống rượu nho đi!" 6Song họ nói: "Chúng tôi sẽ 

chẳng uống rượu đâu, vì Giô-na-đáp con trai của Rê-cáp, 

cha chúng tôi, đã truyền cho chúng tôi, rằng: 'Các ngươi 

không được uống rượu, các ngươi và những con trai của 

các ngươi, mãi mãi. 7Và các ngươi không được xây nhà, 

và các ngươi không được gieo giống, và các ngươi không 

được trồng vườn nho hoặc làm chủ vườn nho; nhưng trong 

các lều, các ngươi sẽ ở tất cả những ngày của các ngươi, 

hầu cho các ngươi có thể sống nhiều ngày trong xứ nơi các 

ngươi tạm trú.' 8Và chúng tôi đã tuân theo tiếng của Giô-

na-đáp con trai của Rê-cáp, cha của chúng tôi, trong mọi 

điều ông đã truyền cho chúng tôi, không uống rượu tất cả 

những ngày của chúng tôi, chúng tôi, vợ chúng tôi, các 

con trai chúng tôi, các con gái chúng tôi, 9cũng chẳng xây 

cho chính chúng tôi nhà-cửa để ở; và cũng không có vườn 

nho, cánh đồng, hay hạt giống. 10Chúng tôi đã chỉ ở trong 

các lều, đã vâng lời, và đã làm theo mọi điều mà Giô-na-

đáp cha của chúng tôi đã truyền cho chúng tôi. 11Nhưng 

đã xảy ra, khi Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lôn lên đánh đất 

nầy, thì chúng tôi nói: 'Hãy đến và chúng ta hãy đi đến 

Giê-ru-sa-lem trước quân-đội của dân Canh-đê và trước 

quân-đội của dân Sy-ri.' Vì vậy chúng tôi đã ở trong Giê-

ru-sa-lem." 

Giu-đa bị quở-trách (35.12-35.19) 
12Đoạn lời của Đức GIA-VÊ đã đến cùng Giê-rê-mi, rằng: 

 

 

Jeremiah 34.19-35.12 

19the officials of Judah, and the officials of Jerusalem, the 

court officers, and the priests, and all the people of the 

land, who passed between the parts of the calf—20and I 

will give them into the hand of their enemies and into the 

hand of those who seek their life. And their dead bodies 

shall be food for the birds of the sky and the beasts of the 

earth. 21And Zedekiah king of Judah and his officials I 

will give into the hand of their enemies and into the hand 

of those who seek their fife, and into the hand of the army 

of the king of Babylon which has gone away from you. 
22Behold, I am going to command,' declares YHWH, 'and 

I will bring them back to this city; and they shall fight 

against it and take it and burn it with fire; and I will rnake 

the cities of Judah a desolation without inhabitant.'" 

The Rechabites’ obedience (35.1-35.11) 

35 1The word which came to Jeremiah from YHWH in 

the days of Jehoiakim the son of Josiah, king of Judah, 

saying, 2"Go to the house of the Rechabites, and speak to 

them, and bring them into the house of YHWH, into one 

of the chambers, and give them wine to drink." 3Then I 

took Jaazaniah the son of Jeremiah, son of Habazziniah, 

and his brothers and all his sons, and the whole house of 

the Rechabites, 4and I brought them into the house of 

YHWH, into the chamber of the sons of Hanan the son of 

Igdaliah, the man of God,  which was near the chamber of 

the officials, which was above the chamber of Maaseiah 

the son of Shallum, the doorkeeper. 5Then I set before the 

men of the house of the Rechabites pitchers full of wine, 

and cups; and I said to them. "Drink wines!" 6But they 

said, "We will not drink wine, for Jonadab the son of 

Rechab, our father, commanded us, saying, 'You shall not 

drink wine, you or your sons, forever. 7And you shall not 

build a house, and you shall not sow seed, and you shall 

not plant a vineyard or own one; but in tents you shall 

dwell all your days, that you may live many days in the 

land where you sojourn.' 8And we have obeyed the voice 

of Jonadab the son of Rechab, our father, in all that he 

commanded us, not to drink wine all our days, we, our 

wives, our sons, or our daughters, 9nor to build ourselves 

houses to dwell in; and we do not have vineyard or field or 

seed. 10We have only dwelt in tents, and have obeyed, and 

have done according to all that Jonadab our father 

cornmanded us. 11But it came about, when 

Nebuchadnezzar king of Babylon came up against the 

land, that we said, 'Come and let us go to Jerusalem before 

the army of the Chaldeans and before the army of the 

Arameans. So we have dwelt in Jerusalem." 

Judah rebuked (35.12-35.19) 
12Then the word of YHWH came to Jeremiah, saying,  

 

 



 

 
Jeremiah 35.13-36.7 

13"Thus says YHWH of hosts, the God of Israel, 'Go and 

say to the men of Judah and the inhabitants of Jerusalem, 

"Will you not receive instruction by listening to My 

words?" declares YHWH. 14"The words of Jonadab the 

son of Rechab, which he commanded his sons not to drink 

wine, are observed. So they do not drink wine to this day, 

for they have obeyed their father's command. But I have 

spoken to you again and again; yet you have not listened 

to Me. 15Also I have sent to you all My servants the 

prophets, sending them again and again, saying: 'Turn now 

every man from his evil way, and amend your deeds, and 

do not go after other gods to worship them, then you shall 

dwell in the land which I have given to you and to your 

forefathers; but you have not inclined your ear or listened 

to Me. 16Indeed, the sons of Jonadab the son of Rechab 

have observed the command of their father which he 

commanded them, but this people has not listened to 

Me.'"' 17Therefore thus says YHWH, the God of hosts, the 

God of Israel, 'Behold, I am bringing on Judah and on all 

the inhabitants of Jerusalem all the disaster that I have 

pronounced against them; because I spoke to them but 

they did not listen, and I have called them but they did not 

answer.'" 

18Then Jeremiah said to the house of the Rechabites, 

"Thus says YHWH of hosts, the God of Israel, 'Because 

you have obeyed the command of Jonadab your father, 

kept all his commands, and done according to all that he 

commanded you; 19therefore thus says YHWH of hosts, 

the God of Israel, "Jonadab the son of Rechab shall not 

lack a man to stand before Me always."'" 

Jeremiah's scroll read in the temple (36.1-36.19) 

36 1And it came about in the fourth year of Jehoiakim 

the son of Josiah, king of Judah, that this word came to 

Jeremiah from YHWH, saying, 2"Take a scroll and write 

on it all the words which I have spoken to you concerning 

Israel, and concerning Judah, and concerning all the 

nations, from the day I first spoke to you, from the days of 

Josiah, even to this day. 3Perhaps the house of Judah will 

hear all the calamity which I plan to bring on them, in 

order that every man will turn from his evil way; then I 

will forgive their iniquity and their sin." 
4Then Jeremiah called Baruch the son of Neriah, and 

Baruch wrote at the dictation of Jeremiah all the words of 

YHWH, which He had spoken to him, on a scroll. 5And 

Jeremiah commanded Baruch, saying, "I am restricted; I 

cannot go into the house of YHWH. 6So you go and read 

from the scroll which you have written at my dictation the 

words of YHWH to the people in YHWH's house on a fast 

day. And also you shall read them to all the people of 

Judah who come from their cities. 7Perhaps their 

supplication will come before YHWH, and everyone will 

turn from his evil way, for great is the anger and the wrath 

that YHWH has pronounced against this people."  

 

Giê-rê-mi 35.13-36.7 

13"GIA-VÊ vạn-quân, Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên nói như 

vầy: 'Hãy đi và nói với những người của Giu-đa và cư-dân 

Giê-ru-sa-lem: "Các ngươi không chịu nhận lời dạy dỗ 

bằng cách lắng nghe những lời của Ta sao?" Đức GIA-VÊ 

tuyên-bố. 14"Những lời của Giô-na-đáp con trai của Rê-

cáp, mà nó đã truyền cho các con trai của nó không được 

uống rượu, đều được tuân theo. Vì vậy chúng chẳng uống 

rượu cho đến ngày nay, vì chúng đã tuân theo lệnh của cha 

chúng. Nhưng Ta đã nói với các ngươi lặp đi lặp lại; vậy 

mà các ngươi đã chẳng lắng nghe Ta. 15Ta cũng đã sai đến 

cùng các ngươi tất cả những tiên-tri tôi-tớ Ta, sai đi sai lại, 

rằng: 'Nay mỗi người hãy quay khỏi đường-lối xấu-xa của 

mình; và sửa-đổi các việc làm của các ngươi, và chớ đi 

theo các thần khác để thờ-phượng chúng, thì các ngươi sẽ 

ở trong đất mà Ta đã ban cho các ngươi và cho tổ-tiên của 

các ngươi; nhưng các ngươi đã chẳng nghiêng tai của 

mình, đã chẳng lắng nghe Ta. 16Quả thật, những con trai 

của Giô-na-đáp con trai của Rê-cáp đã tuân theo lệnh của 

cha chúng mà nó đã truyền cho chúng, nhưng dân Ta đã 

chẳng lắng nghe Ta.'"' 17Cho nên, GIA-VÊ, Chúa TRỜI 

vạn-quân, Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: 'Này, 

Ta đang giáng trên Giu-đa và trên tất cả cư-dân Giê-ru-sa-

lem mọi tai-họa mà Ta đã công-bố chống chúng; bởi vì Ta 

đã nói cùng chúng nhưng chúng đã chẳng lắng nghe, và Ta 

đã gọi chúng, nhưng chúng đã chẳng trả lời.'" 
18Đoạn, Giê-rê-mi nói cùng nhà của những người Rê-ca: 

"Đức GIA-VÊ vạn-quân, Đức Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên 

phán như vầy: 'Bởi vì các ngươi đã vâng theo mệnh-lệnh 

của Giô-na-đáp cha của các ngươi, đã giữ tất cả mệnh-lệnh 

của nó, và đã làm theo mọi điều mà nó đã truyền cho các 

ngươi; 19cho nên Đức GIA-VÊ vạn-quân, Đức Chúa 

TRỜI của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: "Giô-na-đáp con trai 

của Rê-cáp sẽ chẳng thiếu một người nam nào để đứng 

trước mặt Ta luôn luôn."'" 

Sớ của Giê-rê-mi được đọc trong đền-thờ (36.1-36.19) 

36 1Và đã xảy ra vào năm thứ tư của Giê-hô-gia-kim con 

trai của Giô-si-a, vua Giu-đa, rằng lời nầy đã đến cùng 

Giê-rê-mi từ Đức GIA-VÊ, phán: 2"Hãy lấy một cuộn sớ 

và viết trên nó tất cả những lời mà Ta đã phán với ngươi 

về Y-sơ-ra-ên, về Giu-đa, và về tất cả các quốc-gia, kể từ 

ngày Ta đã khởi nói cùng ngươi, từ các ngày của Giô-si-a, 

ngay cả cho đến ngày nay. 3Có lẽ nhà của Giu-đa sẽ nghe 

tất cả tai-họa mà Ta định giáng trên chúng, cốt để mọi 

người sẽ quay khỏi đường-lối xấu-xa của chúng; thì Ta sẽ 

tha-thứ sự gian-ác của chúng và tội của chúng." 

4Thế thì Giê-rê-mi gọi Ba-rúc con trai của Nê-ri-gia đến, 

và Ba-rúc đã viết do Giê-rê-mi đọc tất cả các lời của Đức 

GIA-VÊ, mà Ngài đã nói với người, trên một cuộn sớ. 5Và 

Giê-rê-mi truyền cho Ba-rúc, rằng: "Ta bị hạn-chế; ta 

không thể đi vào trong đền Đức GIA-VÊ. 6Vì vậy, ngươi 

hãy đi và đọc từ cuộn sớ mà ngươi đã viết do ta đọc tất cả 

các lời của Đức GIA-VÊ cho dân-chúng trong đền Đức 

GIA-VÊ vào ngày kiêng-ăn. Và ngươi cũng sẽ đọc chúng 

cho tất cả dân của Giu-đa đến từ các thành-thị của họ . 

7Có lẽ lời khẩn khoản của họ sẽ đến trước mặt Đức GIA-

VÊ, và mọi người sẽ quay khỏi đường-lối xấu-xa của họ, 

vì lớn-lao thay là cơn giận và sự thịnh-nộ mà Đức GIA-

VÊ đã tuyên-bố chống dân nầy."  

 



 

 
Giê-rê-mi 36.8-36.26 

8Và Ba-rúc con trai của Nê-ri-gia bèn làm theo mọi điều 

mà tiên-tri Giê-rê-mi đã truyền cho mình, đọc từ cuộn sớ 

ấy những lời của Đức GIA-VÊ trong đền Đức GIA-VÊ. 
9Bấy giờ, xảy ra trong năm thứ năm của Giê-hô-gia-kim 

con trai của Giô-si-a, vua Giu-đa, trong tháng thứ chín, 

rằng tất cả dân-chúng tại Giê-ru-sa-lem và tất cả dân-

chúng từ các thành-thị của Giu-đa đến Giê-ru-sa-lem 

công-bố kiêng-ăn trước mặt Đức GIA-VÊ. 10Lúc ấy Ba-

rúc đọc từ cuốn sách ấy những lời của Giê-rê-mi trong đền 

Đức GIA-VÊ trong phòng của Ghê-ma-ria con trai của 

thư-ký Sa-phan, trong sân trên, tại lối vào của Cổng Mới 

của đền Đức GIA-VÊ, cho tất cả dân-chúng. 
11Bấy giờ, khi Mi-chê con trai của Ghê-ma-ria, con trai 

của Sa-phan, đã nghe xong tất cả những lời của Đức GIA-

VÊ từ sách ấy, 12người bèn đi xuống cung vua, vào trong 

phòng của ông thư-ký. Và, kìa, tất cả những quan-chức 

đang ngồi ở đó—thư-ký Ê-li-sa-ma, và Đê-la-gia con trai 

của Sê-ma-gia, và Ên-na-than con trai của Ạc-bồ, và Ghê-

ma-ria con trai của Sa-phan, và Sê-đê-kia con trai của Ha-

na-nia, và tất cả các quan-chức khác. 13Và Mi-chê khai 

cho họ tất cả những lời mà mình đã nghe khi Ba-rúc đọc 

sách đó cho dân-chúng  nghe. 14Đoạn tất cả các quan-

chức sai Giê-hu-đi con trai của Nê-tha-nia, con trai của 

Sê-lê-mia, con trai của Cu-si, đến cùng Ba-rúc, nói: "Hãy 

cầm trong tay ngươi cuộn sớ mà ngươi đã đọc cho dân-

chúng nghe, và hãy đến." Vì vậy, Ba-rúc con trai của Nê-

ri-gia cầm cuộn sớ trong tay và đi đến cùng họ. 15Và họ 

với người: "Hãy vui lòng ngồi xuống, và đọc nó cho 

chúng ta nghe." Thế là Ba-rúc đọc nó cho họ nghe. 16Bấy 

giờ xảy ra khi họ đã nghe tất cả những lời ấy xong, họ 

quay qua ngó nhau sợ hãi và nói với Ba-rúc: "Chắc-chắn 

chúng ta sẽ báo cáo tất cả những lời nầy lên vua." 17Và họ 

hỏi Ba-rúc rằng: "Xin vui lòng cho chúng ta biết làm thể 

nào ngươi đã viết tất cả những lời nầy? Do ông ta đọc cho 

phải không?" 18Rồi Ba-rúc nói với họ: "Ông ấy đã đọc tất 

cả những lời nầy cho tôi viết, và tôi đã viết chúng bằng 

mực trên sách nầy." 19Rồi các quan-chức nói với Ba-rúc: 

"Đi trốn đi, ngươi và Giê-rê-mi, và đừng cho bất cứ ai biết 

các ngươi ở đâu." 

Cuộn sớ bị đốt (36.20-36.26) 
20Thế là họ đi đến cùng vua trong sân, nhưng họ đã cất 

cuộn sớ ấy trong phòng của thư-ký Ê-li-sa-ma; và họ báo 

cáo tất cả những lời ấy cho vua. 21Đoạn vua sai Giê-hu-đi 

lấy cuộn sớ ấy; và người lấy nó ra khỏi phòng của thư-ký 

Ê-li-sa-ma. Và Giê-hu-đi đọc nó cho vua cùng tất cả 

những quan-chức đang đứng bên vua nghe. 22Bấy giờ vua 

đang ngồi trong cung mùa đông trong tháng chín, với lò 

than trước mặt người. 23Và xảy ra, khi Giê-hu-đi mới đọc 

xong ba hoặc bốn cột, vua dùng con dao của ông thư-ký 

cắt nó đi và quăng nó vào trong lửa ở lò than. 24Cả vua và 

tất cả những tôi-tớ của người đều đã nghe mọi lời ấy mà 

vẫn không sợ, họ cũng chẳng xé y-phục của họ. 25Mặc 

dầu Ên-na-than, Đê-la-gia, và Ghê-ma-ria đã van-xin vua 

đừng đốt cuộn sớ, vua vẫn không muốn nghe. 26Và vua hạ 

lệnh cho hoàng tử Giê-rác-mê-ên, Sê-ra-gia con trai của 

Ách-ri-ên, và Sê-lê-mia con trai của Áp-đê-ên bắt thư-ký 

Ba-rúc và tiên-tri Giê-rê-mi, nhưng Đức GIA-VÊ đã giấu 

họ. 

 

Jeremiah 36.8-36.26 

8And Baruch the son of Neriah did according to all that 

Jeremiah the prophet commanded him, reading from the 

book the words of YHWH in YHWH's house. 
9Now it came about in the fifth year of Jehoiakim the son 

of Josiah, king of Judah, in the ninth month, that all the 

people in Jerusalem and all the people who came from the 

cities of Judah to Jerusalem proclaimed a fast before 

YHWH. 10Then Baruch read from the book the  words of 

Jeremiah in the house of YHWH in the chamber of 

Gemariah the son of Shaphan the scribe, in the upper 

court, at the entry of the New Gate of YHWH's house, to 

all the people. 
11Now when Micaiah the son of Gemariah, the son of 

Shaphan, had heard all the words of YHWH from the 

book, 12he went down to the king's house, into the scribe's 

chamber. And, behold, all the officials were sitting there—

Elishama the scribe, and Delaiah the son of Shemaiah, and 

Elnathan the son of Achbor, and Gemariah the son of 

Shaphan, and Zedekiah the son of Hananiah, and all the 

other officials. 13And Micaiah declared to them all the 

words that he had heard, when Baruch read from the book 

to the people. 14Then all the officials sent Jehudi the son 

of Nethaniah, the son of Shelemiah, the son of Cushi, to 

Baruch, saying, "Take in your hand the scroll from which 

you have read to the people and come." So Baruch the son 

of Neriah took the scroll in his hand and went to them. 
15And they said to him, "Sit down please, and read it to 

us." So Baruch read it to them. 16Now it came about when 

they had heard all the words, they turned in fear one to 

another and said to Baruch, "We will surely report all 

these words to the king." 17And they asked Baruch, 

saying, "Tell us please, how did you write all these words? 

Was it at his dictation?" 18Then Baruch said to them. "He 

dictated all these words to me, and I wrote them with ink 

on the book." 19Then the officials said to Baruch, "Go, 

hide yourself, you and Jeremiah, and do not let anyone 

know where you are." 

The scroll is burned (36.20-36.26) 
20So they went to the king in the court, but they had 

deposited the scroll in the chamber of Elishama the scribe, 

and they reported all the words to the king. 21Then the 

king sent Jehudi to get the scroll, and he took it out of the 

chamber of Elishama the scribe. And Jehudi read it to the 

king as well as to all the officials who stood beside the 

king. 22Now the king was sitting in the winter house in the 

ninth month, with a fire burning in the brazier before him. 
23And it came about, when Jehudi had read three or four 

columns, the king cut it with a scribe's knife and threw it 

into the fire that was in the brazier, until all the scroll was 

consumed in the fire that was in the brazier. 24Yet the 

king and all his servants who heard all these words were 

not afraid, nor did they rend their garments. 25Even 

though Elnathan and Delaiah and Gemariah entreated the 

king not to burn the scroll, he would not listen to them. 
26And the king commanded Jerahmeel the king's son, 

Seraiah the son of Azriel, and Shelemiah the son of Abdeel 

to seize Baruch the scribe and Jeremiah the prophet, but 

YHWH hid them. 



 

 
Jeremiah 36.27-37.11 

The sroll is replaced (36.27-36.32) 
27Then the word of YHWH came to Jeremiah after the 

king had burned the scroll and the words which Baruch 

had written at the dictation of Jeremiah, saying, 28"Take 

again another scroll and write on it all the former words 

that were on the first scroll which Jehoiakim the king of 

Judah burned. 29And concerning Jehoiakim king of Judah 

you shall say, 'Thus says YHWH, "You have burned this 

scroll, saying, 'Why have you written on it that the king of 

Babylon shall certainly come and destroy this land, and 

shall make man and beast to cease from it?'" 30Therefore 

thus says YHWH concerning Jehoiakim king of Judah, 

"He shall have no one to sit on the throne of David, and 

his dead body shall be cast out to the heat of the day and 

the frost of the night. 31I shall also punish him and his 

descendants and his servants for their iniquity, and I shall 

bring on them and the inhabitants of Jerusalem and the 

men of Judah all the calamity that I have declared to 

them—but they did not listen."'" 32Then Jeremiah took 

another scroll and gave it to Baruch the son of Neriah, the 

scribe, and he wrote on it at the dictation of Jeremiah all 

the words of the book which Jehoiakim king of Judah had 

burned in the fire; and many similar words were added to 

them. 

Jeremiah warns against trust in Pharaoh (37.1-37.10) 

37 1Now Zedekiah the son of Josiah whom 

Nebuchadnezzar king of Babylon had made king in the 

land of Judah, reigned as king in place of Coniah the son 

of Jehoiakim. 2But neither he nor his servants nor the 

people of the land listened to the words of YHWH which 

He spoke through Jeremiah the prophet. 
3Yet King Zedekiah sent Jehucal the son of Shelemiah, 

and Zephaniah the son of Maaseiah, the priest, to Jeremiah 

the prophet, saying, "Please pray to YHWH our God on 

our behalf." 4Now Jeremiah was still coming in and going 

out among the people, for they had not yet put him in the 

prison. 5Meanwhile, Pharaoh's army had set out from 

Egypt; and when the Chaldeans who had been besieging 

Jerusalem heard the report about them, they lifted the 

siege from Jerusalem. 
6Then the word of YHWH came to Jeremiah the prophet, 

saying, 7"Thus says YHWH God of Israe, 'Thus you are to 

say to the king of Judah, who sent you to Me to inquire of 

Me: "Behold, Pharaoh's army which has come out for your 

assistance is going to return to its own land of Egypt. 8The 

Chaldeans will also return and fight against this city, and 

they will capture it and burn it with fire."' 9"Thus says 

YHWH, 'Do not deceive yourselves, saying, "The 

Chaldeans will surely go away from us," for they will not 

go. 10For even if you had defeated the entire army of 

Chaldeans who were fighting against you, and there were 

only wounded men left among them, each man in his tent, 

they would rise up and burn this city with fire.'" 

Jeremiah imprisoned (37.11-37.21) 
11Now it happened, when the army of the Chaldeans had 

lifted the siege from Jerusalem because of Pharaoh's army, 

 

Giê-rê-mi 36.27-37.11 

Cuộn sớ được thay-thế (36.27-36.32) 
27Đoạn lời của Đức GIA-VÊ đến cùng Giê-rê-mi sau khi 

vua đã đốt cuộn sớ và những lời mà Ba-rúc đã viết do Giê-

rê-mi đọc cho, rằng: 28"Hãy lấy một cuộn khác một lần 

nữa và hãy viết trên đó tất cả những lời trước đã ở trên 

cuộn sớ thứ nhất mà Giê-hô-gia-kim vua Giu-đa đã đốt. 
29Còn về Giê-hô-gia-kim vua Giu-đa, ngươi sẽ nói: 'GIA-

VÊ nói như vầy: "Ngươi đã đốt cuộn nầy nói rằng: 'Tại 

sao ngươi đã viết trên nó: vua Ba-by-lôn chắc-chắn sẽ phải 

đến và hủy-diệt đất nầy, và cũng sẽ khiến cho người và thú 

thôi ở đó?'" 30Vì lý-do đó, GIA-VÊ phán như vầy về Giê-

hô-gia-kim vua Giu-đa: "Nó sẽ chẳng có ai được ngồi trên 

ngai Đa-vít, và xác của nó sẽ bị quăng ra ngoài để chịu sức 

nóng của ban ngày và sương-giá của ban đêm. 31Ta cũng 

sẽ phạt nó, con cháu của nó, và các tôi-tớ của nó vì tội của 

chúng, và Ta sẽ giáng trên chúng và cư-dân Giê-ru-sa-lem, 

và các người của Giu-đa mọi tai-họa mà Ta đã công-bố 

cho chúng—nhưng chúng đã chẳng lắng nghe."'" 32Thế 

thì Giê-rê-mi lấy một cuộn khác và giao nó cho Ba-rúc 

con trai của thư-ký Nê-ri-gia, rồi người viết trên đó do 

Giê-rê-mi đọc cho tất cả những lời của sách mà Giê-hô-

gia-kim vua Giu-đa đã đốt trong lửa; và nhiều lời tương-tự 

cũng được thêm vào. 

Giê-rê-mi cảnh-cáo việc tin-cậy nơi Pha-ra-ôn (37.1-

37.10) 

37 1Bây giờ Sê-đê-kia con trai của Giô-si-a là người mà 

Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lôn đã lập làm vua trong xứ 

Giu-đa, trị-vì làm vua thay cho Cô-nia con trai của Giê-

hô-gia-kim. 2Nhưng người cùng những tôi-tớ của người 

và dân trong xứ đều không lắng nghe các lời của Đức 

GIA-VÊ mà Ngài đã phán qua tiên-tri Giê-rê-mi. 
3Tuy nhiên vua Sê-đê-kia đã sai Giê-hu-can con trai của 

Sê-lê-mia, và Sô-phô-ni con trai của thầy tế-lễ Ma-a-xê-

gia đến cùng tiên-tri Giê-rê-mi, nói: "Xin vui lòng cầu-

nguyện cùng GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của chúng ta nhân 

danh chúng tôi." 4Bấy giờ Giê-rê-mi vẫn còn đang đi vào 

và đi ra trong dân-chúng, vì họ chưa giam ông vào tù. 
5Trong lúc đó, quân-đội của Pha-ra-ôn đã khởi-hành từ Ê-

díp-tô; và khi dân Canh-đê, đang bao-vây Giê-ru-sa-lem, 

nghe báo cáo về họ, chúng mở vây khỏi Giê-ru-sa-lem. 
6Lúc ấy lời của Đức GIA-VÊ đã đến cùng tiên-tri Giê-rê-

mi, rằng: 7"GIA-VÊ Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên phán như 

vầy: 'Các ngươi sẽ nói cùng vua Giu-đa, là người đã sai 

các ngươi đến cùng Ta để hỏi Ta: "Này, quân-đội của Pha-

ra-ôn đã ra đi để giúp-đỡ các ngươi đang đi trở về đất Ê-

díp-tô của chúng. 8Dân Canh-đê cũng sẽ trở lại và đánh 

thành nầy, rồi chúng sẽ chiếm nó và phóng hỏa nó."' 
9GIA-VÊ phán như vầy: 'Các ngươi chớ dối mình, rằng: 

"Dân Canh-đê chắc-chắn sẽ đi khỏi chúng ta," vì chúng sẽ 

chẳng đi đâu. 10Vì dẫu các ngươi đã đánh bại toàn-thể 

quân-đội của dân Canh-đê đang đánh các ngươi, và dẫu 

chỉ còn những người bị thương trong bọn chúng, mỗi đứa 

trong lều của nó, thì chúng cũng sẽ dấy lên và phóng hỏa 

thành nầy.'" 

Giê-rê-mi bị bỏ tù (37.11-37.21) 
11Bấy giờ xảy ra, khi quân-đội của dân Canh-đê đã mở 

vây đi khỏi Giê-ru-sa-lem bởi cớ quân-đội của Pha-ra-ôn,  

 

 



 

 
Giê-rê-mi 37.12-38.7 

12rằng: Giê-rê-mi đã đi ra từ Giê-ru-sa-lem để đến đất 

Bên-gia-min cốt để nhận chủ quyền của tài-sản ở đó trong 

dân-chúng. 13Trong khi ông đang ở tại Cổng Bên-gia-min, 

thì một đội-trưởng lính canh tên là Gi-rê-gia, con trai Sê-

lê-mia con trai của Ha-na-nia cũng ở đó; và anh ta bắt 

tiên-tri Giê-rê-mi, nói: "Ông đang đi qua cùng dân Canh-

đê!" 14Song Giê-rê-mi nói: "Nói dối! Ta không phải đi 

qua với dân Canh-đê đâu"; song anh ta cũng chẳng muốn 

nghe ông. Vì vậy Gi-rê-gia bắt Giê-rê-mi và dẫn ông đến 

các quan-chức. 15Thế thì các quan-chức giận Giê-rê-mi và 

đánh đòn ông, rồi bỏ ông vào tù trong nhà của thư-ký Giô-

na-than, mà chúng đã làm thành nhà giam. 16Giê-rê-mi đã 

vào trong ngục tối, đó là, xà lim có trần vòm; và Giê-rê-mi 

ở đó nhiều ngày. 
17Bấy giờ vua Sê-đê-kia sai đem Giê-rê-mi ra, và ở trong 

cung mình vua bí-mật hỏi ông và nói: "Có lời từ Đức 

GIA-VÊ chăng?" Và Giê-rê-mi thưa: "Có!" Đoạn người 

nói: "Bệ hạ sẽ bị phó vào trong tay vua Ba-by-lôn!" 
18Ngoài ra, Giê-rê-mi cũng nói với vua Sê-đê-kia: "Bằng 

cách gì tôi đã phạm-tội chống bệ hạ, hoặc chống  các tôi-

tớ của bệ hạ, hoặc chống dân nầy, mà bệ hạ đã bỏ tôi vào 

tù? 19Thế thì các nhà tiên-tri của bệ hạ ở đâu, những kẻ đã 

nói tiên-tri cho bệ hạ, rằng: 'Vua Ba-by-lôn sẽ chẳng đến 

chống bệ hạ hay chống đất nầy’? 20Song, bây giờ, xin vui 

lòng lắng nghe, ôi chúa tôi nhà vua; xin vui lòng cho lời 

khẩn-cầu của tôi được đến trước mặt bệ hạ, và xin đừng 

bắt tôi trở về nhà của thư-ký Giô-na-than, hầu tôi có thể 

không chết ở đó." 21Thế thì vua Sê-đê-kia ban lệnh, và 

chúng chuyển Giê-rê-mi đến sân của nhà lính canh và cho 

người một ổ bánh mỗi ngày từ phố những người làm bánh, 

cho đến khi bánh trong thành đều hết trơn. Giê-rê-mi ở lại 

trong sân nhà lính canh là như vậy. 

Giê-rê-mi bị quăng vào trong hầm chứa nước (38.1-38.16) 

38 1Bấy giờ Sê-pha-tia con trai của Ma-than, Ghê-đa-lia 

con trai của Pha-sua, Giu-can con trai của Sê-lê-mia, và 

Pha-sua con trai của Manh-ki-gia nghe các lời mà Giê-rê-

mi đã đang nói cùng tất cả dân-chúng, rằng: 2"Đức GIA-

VÊ phán như vầy: 'Ai ở lại trong thành nầy thì sẽ chết bởi 

gươm-đao, bởi đói-kém, và bởi bệnh dịch, nhưng kẻ đi ra 

tới dân Canh-đê thì sẽ sống và mạng sống của nó như 

chiến lợi phẩm nhưng vẫn sống.' 3Đức GIA-VÊ phán như 

vầy: 'Thành nầy chắc-chắn sẽ bị phó vào trong tay quân-

đội vua Ba-by-lôn, và hắn sẽ chiếm nó.'" 4Rồi các quan-

chức tâu lên vua: "Bây giờ, xin cho giết người nầy, bởi vì 

hắn đang làm ngã lòng các lính chiến còn lại trong thành 

nầy và tất cả dân-chúng, bằng cách nói các lời như vậy 

cùng họ, vì người nầy chẳng tìm phúc-lợi cho dân nầy, 

song tìm điều hại cho họ." 5Thế là vua Sê-đê-kia phán: 

"Này, nó ở trong tay các ngươi, vì nhà vua không thể làm 

bất cứ điều gì chống các ngươi." 6Rồi họ bắt Giê-rê-mi và 

quăng người vào trong hầm nước của hoàng tử Manh-ki-

gia, ở trong sân nhà lính canh; và họ thòng Giê-rê-mi 

xuống bằng dây thừng. Bấy giờ, trong hầm nước không có 

nước chỉ có bùn và Giê-rê-mi bị lún dưới bùn. 7Song, Ê-

bết-Mê-lết người Ê-thi-ô-bi, một hoạn-quan, trong khi 

người ở trong cung vua, nghe rằng họ đã bỏ Giê-rê-mi vào 

trong hầm nước ấy. Bấy giờ, nhà vua đang ngồi tại Cổng 

Bên-gia-min;  

 

Jeremiah 37.12-38.7 

12that Jeremiah went out from Jerusalem to go to the land 

of Benjamin in order to take possession of some property 

there among the people. 13While he was at the Gate of  

Benjamin, a captain of the guard whose name was Irijah, 

the son of Shelemiah the son of Hananiah was there; and 

he arrested Jeremiah the prophet, saying, "You are going 

over to Chaldeans!" 14But Jeremiah said, "A lie! I am not 

going over to the Chaldeans"; yet he would not listen to 

him. So Irijah arrested Jeremiah and brought him to the 

officials. 15Then the officials were angry at Jeremiah and 

beat him, and they put him in jail in the house of Jonathan 

the scribe, which they had made into the prison. 16For 

Jeremiah had come into the dungeon, that is, the vaulted 

cell; and Jeremiah stayed there many days. 
17Now King Zedekiah sent and took him out, and in his 

palace the king secretly asked him and said, "Is there a 

word from YHWH?" And Jeremiah said, "There is!" Then 

he said, "You will be given into the hand of the king of 

Babylon!" 18Moreover Jeremiah said to King Zedekiah, 

"In what way have I sinned against you, or against your 

servants, or against this people, that you have put me in 

prison? 19Where then are your prophets who prophesied 

to you, saying, 'The king of Babylon will not come against 

you or against this land'? 20But now, please listen, O my 

lord the king; please let my petition come before you, and 

do not make me return to the house of Jonathan the scribe, 

that I may not die there." 21Then King Zedekiah gave 

commandment, and they committed Jeremiah to the court 

of the guardhouse and gave him a loaf of bread daily from 

the bakers' street, until all the bread in the city was gone. 

So Jeremiah remained in the court of the guardhouse. 

Jeremiah thrown into the cistern (38.1-38.16) 

38 1Now Shephatiah the son of Mattan, and Gedaliah the 

son of Pashur, and Jucal the son of Shelemiah, and Pashur 

the son of Malchijah heard the words that Jeremiah was 

speaking to all the people, saying, 2"Thus says YHWH, 

'He who stays in this city will die by the sword and by 

famine and by pestilence, but he who goes out to the 

Chaldeans will live and have his own life as booty and 

stay alive.' 3Thus says YHWH, 'This city will certainly be 

given into the hand of the army of the king of Babylon, 

and he will capture it.'" 4Then the officials said to the 

king, "Now let this man be put to death, inasmuch as he is 

discouraging the men of war who are left in this city and 

all the people, by speaking such words to them; for this 

man is not seeking the well-being of this people, but rather 

their harm." 5So King Zedekiah said, "Behold, he is in 

your hands, for the king can do nothing against you." 
6Then they took Jeremiah and cast him into the cistern of 

Malchijah the king's son, which was in the court of the 

guardhouse; and they let Jeremiah down with ropes. Now 

in the cistern there was no water but only mud, and 

Jeremiah sank into the mud. 7But Ebed-melech the 

Ethiopian, a eunuch, while he was in the king's palace, 

heard that they had put Jeremiah into the cistern. Now the 

king was sitting in the Gate of Benjamin;  

 

 



 

 
Jeremiah 38.8-38.23 

8and Ebed-melech went out from the king's palace and 

spoke to the king, saying, 9"My lord the king, these men 

have acted wickedly in all that they have done to Jeremiah 

the prophet whom they have cast into the cistern; and he 

will die right where he is because of the famine, for there 

is no more bread in the city." 10Then the king commanded 

Ebed-melech the Ethiopian, saying, "Take thirty men from 

here under your authority, and bring up Jeremiah the 

prophet from the cistern before he dies." 11So Ebed-

melech took the men under his authority and went into the 

king's palace to a place beneath the storeroom and took 

from there worn-out clothes and worn-out rags and let 

them down by ropes into the cistern to Jeremiah. 12Then 

Ebed-melech the Ethiopian said to Jeremiah, "Now put 

these worn-out clothes and rags under your armpits under 

your ropes"; and Jeremiah did so. 13So they pulled 

Jeremiah up with the ropes and lifted him out of the 

cistern, and Jeremiah stayed in the court of the 

guardhouse. 
14Then King Zedekiah sent and had Jeremiah the prophet 

brought to him at the third entrance that is in the house of 

YHWH; and the king said to Jeremiah, "I am going to ask 

you something; do not hide anything from me." 15Then 

Jeremiah said to Zedekiah, "If I tell you, will you not 

certainly put me to death? Besides, if I give you advice, 

you will not listen to me." 16But King Zedekiah swore to 

Jeremiah in secret saying, "As YHWH lives, who made 

this soul for us, surely I will not put you to death nor will I 

give you over to the hand of these men who are seeking 

your life." 

Interview with Zedekiah (38.17-38.28) 
17Then Jeremiah said to Zedekiah, 'Thus says YHWH 

God of hosts, the God of Israel, 'If you will indeed go out 

to the officers of the king of Babylon, then you will live, 

this city will not be burned with fire, and you and your 

household will survive. 18But if you will not go out to the 

officers of the king of Babylon, then this city will be given 

over to the hand of the Chaldeans; and they will burn it 

with fire, and you yourself will not escape from their 

hand.'" 19Then King Zedekiah said to Jeremiah, "I dread 

the Jews who have gone over to Chaldeans, lest they give 

me over into their hand and they abuse me." 20But 

Jeremiah said, "They will not give you over. Please obey 

YHWH in what I am saying to you, that it may go well 

with you and you may live. 21'But if you keep refusing to 

go out, this is the word which YHWH has shown me: 22 

'Then behold, all of the women who have been led in the 

palace of the king of Judah are going to be brought out to 

the officers of the king of Babylon; and those women will 

say, 

"Your close friends 

Have misled and overpowered you; 

While your feet were sunk in the mire, 

They turned back." 
23'They will also bring out all your wives and your sons to 

the Chaldeans, and you yourself will not escape from their 

hand, but will be seized by the hand of the king of 

Babylon, and this city will be burned with fire.' " 

 

Giê-rê-mi 38.8-38.23 

8và Ê-bết-Mê-lết từ cung vua đi ra và tâu lên vua, rằng: 
9"Chúa tôi nhà vua, những người ấy đã hành-động độc-ác 

trong mọi điều họ đã gây cho tiên-tri Giê-rê-mi, người mà 

họ đã quăng vào trong hầm nước; và người sẽ chết tại chỗ 

người hiện ở vì nạn đói, vì chẳng có bánh nữa trong thành 

nầy." 10Rồi nhà vua truyền-lệnh cho Ê-bết-Mê-lết người 

Ê-thi-ô-bi, rằng: "Lấy 30 người từ đây dưới quyền ngươi, 

và hãy đem tiên-tri Giê-rê-mi lên khỏi hầm nước đó trước 

khi người chết." 11Thế là Ê-bết-Mê-lết đem các người ấy 

dưới quyền mình đi vào trong cung vua đến chỗ ở dưới 

nhà kho và lấy từ chỗ đó quần-áo rách và giẻ rách, rồi 

thòng chúng xuống bằng dây thừng vào trong hầm nước 

cho Giê-rê-mi. 12Rồi Ê-bết-Mê-lết người Ê-thi-ô-bi nói 

với Giê-rê-mi: "Bây giờ xin để quần-áo và giẻ rách ở dưới 

các nách ông ở dưới dây thừng của ông"; và Giê-rê-mi làm 

vậy. 13Thế là họ kéo Giê-rê-mi lên với các dây đó và nâng 

người ra khỏi cái hầm nước ấy, rồi Giê-rê-mi ở trong sân 

nhà lính canh. 

14Rồi vua Sê-đê-kia sai đem tiên tri Giê-rê-mi đến cùng 

mình nơi lối vào thứ ba ở trong đền Đức GIA-VÊ; và vua 

nói với Giê-rê-mi: "Ta sắp hỏi ngươi điều này; chớ giấu ta 

điều gì cả." 15Thế thì Giê-rê-mi tâu lên Sê-đê-kia: "Nếu 

tôi cho bệ hạ biết, bệ hạ có chắc sẽ chẳng giết tôi hay 

không? Ngoài ra, nếu tôi cho bệ hạ lời khuyên, bệ hạ cũng 

sẽ chẳng nghe tôi." 16Nhưng vua Sê-đê-kia thề cùng Giê-

rê-mi trong bí-mật rằng: "Như Đức GIA-VÊ sống, Đấng 

đã làm hồn nầy cho chúng ta, chắc-chắn ta sẽ không giết 

ngươi, ta cũng sẽ không phó ngươi vào tay của những 

người ấy đang truy tìm mạng-sống của ngươi." 

Cuộc phỏng-vấn với Sê-đê-kia (38.17-38.28) 
17Thế thì Giê-rê-mi nói cùng Sê-đê-kia: "GIA-VÊ Đức 

Chúa TRỜI vạn-quân, Đức Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên, 

phán như vầy: 'Nếu ngươi sẽ thật-sự đi ra ngoài đến cùng 

các sĩ-quan của vua Ba-by-lôn, thì ngươi sẽ sống, thành 

nầy sẽ không bị đốt bằng lửa, rồi ngươi và cả nhà của 

ngươi sẽ sống-sót. 18Nhưng nếu ngươi không muốn đi ra 

ngoài đến cùng các sĩ-quan của vua Ba-by-lôn, thì thành 

nầy sẽ bị phó vào tay dân Canh-đê; rồi họ sẽ phóng hỏa 

nó, và chính ngươi sẽ không thoát khỏi tay họ đâu.'" 19Thế 

thì Vua Sê-đê-kia nói với Giê-rê-mi: "Ta rất sợ dân Giu-đa 

đã đi qua cùng dân Canh-đê, vì e rằng họ nộp ta vào trong 

tay chúng, rồi chúng xử tệ ta." 20Nhưng Giê-rê-mi nói: 

"Họ sẽ chẳng nộp vua đâu. Xin vui lòng tuân-phục Đức 

GIA-VÊ theo điều tôi đang tâu lên bệ hạ, để bệ hạ được 

phước và bệ hạ được sống. 21Nhưng nếu bệ hạ cứ không 

chịu ra ngoài, thì đây là lời mà Đức GIA-VÊ đã tỏ cho tôi 

biết: 22'Lúc ấy, này, tất cả những người đàn-bà đã được 

dẫn vào trong cung vua Giu-đa sẽ bị đưa ra ngoài đến 

cùng những sĩ-quan của vua Ba-by-lôn; rồi những người 

đàn-bà đó sẽ nói: 

"Những bạn thân của bệ hạ 

Đã dẫn bệ hạ đi lầm và đã lấn quyền bệ hạ; 

Trong khi các chân bệ hạ đã bị lún trong bùn lầy, 

Thì họ đã trở lui đi." 
23'Họ cũng sẽ đem ra ngoài tất cả những cung-phi của bệ 

hạ và các hoàng tử cho dân Canh-đê, và chính bệ hạ sẽ 

chẳng thoát khỏi tay họ, nhưng sẽ bị bắt lấy bởi tay vua 

Ba-by-lôn, và thành nầy sẽ bị đốt bằng lửa.' " 

 



 

 
Giê-rê-mi 38.24-39.13 

24Thế thì Sê-đê-kia nói với Giê-rê-mi: "Chớ cho một 

người nào biết về các lời nầy, và ngươi sẽ không chết. 
25Nhưng nếu các quan-chức nghe rằng ta đã nói chuyện 

với ngươi, rồi đến cùng ngươi và nói với ngươi: 'Hãy cho 

chúng ta biết bây giờ điều ngươi đã tâu lên vua, và điều 

vua đã phán cùng ngươi; chớ giấu chúng ta, thì chúng ta sẽ 

không giết ngươi,' 26thì ngươi phải nói với họ: 'Ta đang 

trình kiến-nghị ta trước mặt vua, đừng khiến ta trở về nhà 

Giô-na-than để chết ở đó.'" 27Thế thì tất cả những quan-

chức đến cùng Giê-rê-mi và chất-vấn người. Thế là người 

báo cáo với họ theo tất cả những lời mà vua đã truyền và 

họ hết nói với người, vì cuộc đàm-thoại ấy đã chẳng bị 

nghe lỏm. 28Vì vậy Giê-rê-mi ở lại trong sân nhà lính 

canh cho đến ngày Giê-ru-sa-lem bị chiếm. 

Giê-ru-sa-lem bị chiếm (39.1-39.10) 

39 1Bấy giờ xảy ra khi Giê-ru-sa-lem bị chiếm trong năm 

thứ chín của Sê-đê-kia vua Giu-đa, vào tháng mười, Nê-

bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lôn và tất cả quân-đội của hắn 

đến Giê-ru-sa-lem và bắt đầu vây-hãm nó; 2trong năm thứ 

mười một của Sê-đê-kia, vào tháng tư, nhằm ngày mùng 

chín, vách thành bị phá vỡ. 3Rồi tất cả những quan-chức 

của vua Ba-by-lôn đi vào trong và ngồi xuống tại Cổng 

Giữa: Nẹt-gan-Sa-rết-sê, Sam-ga-Nê-bô, Sa-sê-kim đầu 

các hoạn-quan, Nẹt-gan-Sa-rết-sê đầu các thầy bói, và hết 

thảy phần còn lại những quan-chức của vua Ba-by-lôn. 
4Và xảy ra khi Sê-đê-kia vua Giu-đa và tất cả những 

chiến-binh thấy chúng, họ trốn ra khỏi thành vào ban đêm 

theo nẻo vườn thượng uyển qua cái cổng ở giữa hai vách 

tường; và người đi hướng về A-ra-ba(1). 5Nhưng quân-đội 

dân Canh-đê đuổi theo họ và bắt kịp Sê-đê-kia trong đồng-

bằng Giê-ri-cô; và chúng bắt người rồi đem người lên cho 

Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lôn tại Ríp-la trong đất Ha-

mát, và Nê-bu-cát-nết-sa kết-án người. 6Rồi vua Ba-by-

lôn giết các con trai của Sê-đê-kia trước mắt người tại 

Ríp-la; vua Ba-by-lôn cũng giết tất cả những người quý-

phái của Giu-đa. 7Rồi hắn chọc mù mắt của Sê-đê-kia và 

trói người bằng dây xích bằng đồng để đem người đến Ba-

by-lôn. 8Dân Canh-đê cũng dùng lửa đốt cung vua và nhà-

cửa của dân, và chúng giựt sập các vách thành của Giê-ru-

sa-lem. 9Và về phần dân-chúng còn lại bị bỏ lại trong 

thành, những kẻ đào-ngũ đã đi qua với hắn và phần dân-

chúng còn lại, Nê-bu-xa-ra-đan đại-úy đội vệ-sĩ đem họ đi 

đày qua Ba-by-lôn. 10Nhưng số dân-chúng nghèo nhất 

không có gì hết, thì Nê-bu-xa-ra-đan đại-úy đội vệ-binh bỏ 

ở lại trong đất Giu-đa và ban cho họ các vườn nho và 

những cánh đồng vào lúc đó. 

Giê-rê-mi được tha (39.11-39.18) 
11Bây giờ Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lôn ra lệnh qua Nê-

bu-xa-ra-đan đại-úy đội vệ-sĩ về Giê-rê-mi, rằng: 12"Hãy 

đem người đi và hãy săn-sóc người, và đừng làm gì hại 

cho người; nhưng khá đối-đãi người y như người bảo 

ngươi." 13Vì vậy Nê-bu-xa-ra-đan đại-úy đội vệ-sĩ nhắn 

lời, cùng với Nê-bu-sa-ban đầu các hoạn-quan, Nẹt-gan-

Sa-rết-sê đầu các thầy bói, và tất cả những sĩ-quan trưởng 

của vua Ba-by-lôn;  

                                                 
1A-ra-ba: thung-lũng sông Giô-đanh 

Jeremiah 38.24-39.13 

24Then Zedekiah said to Jeremiah, "Let no man know 

about these words and you will not die. 25But if the 

officials hear that I have talked with you and come to you 

and say to you, 'Tell us now what you said to the king, and 

what the king said to you; do not hide it from us, and we 

will not put you to death,' 26then you are to say to them, 'I 

was presenting my petition before the king, not to make 

me return to the house of Jonathan to die there.'" 27Then 

all the officials came to Jeremiah and questioned him. So 

he reported to them in accordance with all these words 

which the king had commanded; and they ceased speaking 

with him, since the conversation had not been overheard. 
28So Jeremiah stayed in the court of the guardhouse until 

the day that Jerusalem was captured. 

Jerusalem captured (39.1-39.10) 

39 1Now it came about when Jerusalem was captured in 

the ninth year of Zedekiah king of Judah, in the tenth 

month, Nebuchadnezzar king of Babylon and all his army 

came to Jerusalem and laid siege to it; 2in the eleventh 

year of Zedekiah, in the fourth month, in the ninth day of 

the month, the city wall was breached. 3Then all the 

officials of the king of Babylon came in and sat down at 

the Middle Gate: Nergal-sar-ezer, Samgar-nebu, Sar-

sekim the Rab-saris, Nergal-sar-ezer the Rab-mag, and all 

the rest of the officials of the king of Babylon. 4And it 

came about, when Zedekiah the king of Judah and all the 

men of war saw them, that they fled and went out of the 

city at night by way of the king's garden through the gate 

between the two walls; and he went out toward the 

Arabah. 5But the army of the Chaldeans pursued them and 

overtook Zedekiah in the plains of Jericho; and they seized 

him and brought him up to Nebuchadnezzar king of 

Babylon at Riblah in the land of Hamath, and he passed 

sentence on him. 6Then the king of Babylon slew the sons 

of Zedekiah before his eyes at Riblah; the king of Babylon 

also slew all the nobles of Judah. 7He then blinded 

Zedekiah's eyes and bound him in fetters of bronze to 

bring him to Babylon. 8The Chaldeans also burned with 

fire the king's palace and the houses of the people, and 

they broke down the walls of Jerusalem. 9And as for the 

rest of the people who were left in the city, the deserters 

who had gone over to him and the rest of the people who 

remained, Nebuzaradan the captain of the bodyguard 

carried them into exile in Babylon. 10But some of the 

poorest people who had nothing, Nebuzaradan the captain 

of the bodyguard left behind in the land of Judah, and 

gave them vineyards and fields at that time. 

Jeremiah spared (39.11-39.18) 
11Now Nebuchadnezzar king of Babylon gave orders 

about Jeremiah through Nebuzaradan the captain of the 

bodyguard, saying, 12"Take him and look after him, and 

do nothing harmful to him; but rather deal with him just as 

he tells you." 13So Nebuzaradan the captain of the 

bodyguard sent word, along with Nebushazban the Rab-

saris, and Nergal-sar-ezer the Rab-mag, and all the leading 

officers of the king of Babylon;  

 

 



 

 
Jeremiah 39.14-40.9 

14they even sent and took Jeremiah out of the court of the 

guardhouse and entrusted him to Gedaliah, the son of 

Ahikam, the son of Shaphan, to take him home. So he 

stayed among the people. 
15Now the word of YHWH had come to Jeremiah while 

he was confined in the court of the guardhouse, saying, 
16"Go and speak to Ebed-melech the Ethiopian, saying, 

'Thus says YHWH of hosts, the God of Israel, "Behold, I 

am about to bring My words on this city for disaster and 

not for prosperity; and they will take place before you on 

that day. 17But I will deliver you on that day," declares 

YHWH, "and you shall not be given into the hand of the 

men whom you dread. 18For I will certainly rescue you, 

and you will not fall by the sword; but you will have your 

own life as booty, because you have trusted in Me," 

declares YHWH.'" 

Jeremiah remains in Judah (40.1-40.16) 

40 1The word which came to Jeremiah from YHWH 

after Nebuzaradan captain of the bodyguard had released 

him from Ramah, when he had taken him bound in chains, 

among all the exiles of Jerusalem and Judah, who were 

being exiled to Babylon. 2Now the captain of the 

bodyguard had taken Jeremiah and said to him, "YHWH 

your God promised this calamity against this place; 3and 

YHWH has brought it on and done just as He promised. 

Because you people sinned against YHWH and did not 

listen to His voice, therefore this thing has happened to 

you. 4But now, behold, I am freeing you today from the 

chains which are on your hands. If you would prefer to 

come with me to Babylon, come along, and I will look 

after you; but if you would prefer not to come with me to 

Babylon, never mind. Look, the whole land is before you; 

go wherever it seems good and right for you to go." 5As 

Jeremiah was still not going back, he said, "Go on back 

then to Gedaliah the son of Ahikam, the son of Shaphan, 

whom the king of Babylon has appointed over the cities of 

Judah, and stay with him among the people; or else go 

anywhere it seems right for you to go." So the captain of 

the bodyguard gave him a ration and a gift and let him go. 

6Then Jeremiah went to Mizpah to Gedaliah the son of 

Ahikam and stayed with him among the people who were 

left in the land. 
7Now all the commanders of the forces that were in the 

field, they and their men, heard that the king of Babylon 

had appointed Gedaliah the son of Ahikam over the land 

and that he had put him in charge of the men, women and 

children, those of the poorest of the land who had not been 

exiled to Babylon. 8So they came to Gedaliah at Mizpah, 

along with Ishmael the son of Nethaniah, and Johanan and 

Jonathan the sons of Kareah, and Seraiah the son of 

Tanhumeth, and the sons of Ephai the Netophathite, and 

Jezaniah the son of the Maacathite, both they and their 

men. 9Then Gedaliah the son of Ahikam, the son of 

Shaphan, swore to them and to their  men, saying, ''Do not 

be afraid of serving the Chaldeans; stay in the land and 

serve the king of Babylon, that it may go well with you.  

 

 

 

Giê-rê-mi 39.14-40.9 

14họ ngay cả sai đem Giê-rê-mi ra khỏi sân nhà lính canh 

và giao-phó người cho Ghê-đa-lia, con trai của A-hi-cam, 

con trai của Sa-phan, để đưa người về nhà. Vì vậy người ở 

giữa vòng dân-chúng. 
15Bấy giờ lời của Đức GIA-VÊ đã đến cùng Giê-rê-mi 

trong khi người bị giam trong sân nhà lính canh, rằng: 
16"Hãy đi và nói với Ê-bết-Mê-lết người Ê-thi-ô-bi, rằng: 

‘GIA-VÊ vạn-quân, Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên, nói như 

vầy: "Này, Ta sắp giáng các lời của Ta trên thành nầy để 

đem lại thảm-họa mà không phải đem lại thịnh-vượng; rồi 

chúng sẽ xảy ra trước mặt ngươi vào ngày đó." 17Nhưng 

Ta sẽ giải-thoát ngươi vào ngày đó, Đức GIA-VÊ tuyên-

bố, "và ngươi cũng sẽ chẳng phó vào tay những kẻ mà 

ngươi khiếp-sợ. 18Vì chắc-chắn Ta sẽ cứu ngươi, và ngươi 

sẽ không ngã bởi gươm; nhưng ngươi sẽ có sự sống mình 

như của-cướp, bởi vì ngươi đã tin ở Ta," Đức GIA-VÊ 

tuyên-bố.'" 

Giê-rê-mi vẫn ở lại tại Giu-đa (40.1-40.16) 

40 1Lời đã đến cùng Giê-rê-mi từ Đức GIA-VÊ sau khi 

Nê-bu-xa-ra-đan đại-úy đội vệ-sĩ đã thả ông ra khỏi Ra-

ma, khi hắn đã bắt trói ông bằng xiềng, trong tất cả những 

kẻ bị lưu-đày thuộc Giê-ru-sa-lem và Giu-đa, những kẻ 

đang bị đi đày đến Ba-by-lôn. 2Bấy giờ vị đại-úy đội vệ-sĩ 

đã bắt Giê-rê-mi và đã nói với người: "GIA-VÊ Đức Chúa 

TRỜI của ông đã hứa tại-họa ấy chống lại chỗ nầy; 3và 

Đức GIA-VÊ đã giáng nó xuống và đã làm y như Ngài đã 

hứa. Bởi vì các ngươi đã phạm tội chống lại Đức GIA-VÊ 

và đã không vâng theo tiếng Ngài, cho nên sự nầy đã xảy 

đến cho các ngươi. 4Nhưng, bây giờ, này, tôi thả ông ngày 

hôm nay khỏi xiềng-xích đang ở trên các tay ông. Nếu ông 

thích đi với tôi đến Ba-by-lôn, thì hãy đi, tôi sẽ săn-sóc 

ông; nhưng nếu ông không thích đi với tôi đến Ba-by-lôn, 

thì đừng bận tâm. Nè, trước mặt ông là toàn xứ; chỗ nào 

ông thấy thích thì cứ đi." 5Khi Giê-rê-mi vẫn còn chưa trở 

về, hắn nói: "Vậy thì hãy cứ đi về cùng Ghê-đa-lia con trai 

của A-hi-cam, con trai của Sa-phan, người mà vua Ba-by-

lôn đã chỉ-định trên các thành-thị của Giu-đa, và hãy ở với 

hắn ở giữa vòng dân-chúng; không thì hãy đi chỗ nào ông 

thấy thích." Thế là vị đại-úy đội vệ-sĩ cho ông một khẩu-

phần và một món quà, và cho ông đi. 6Rồi Giê-rê-mi đi 

đến Mít-bê đến Ghê-đa-lia con trai của A-hi-cam và ở với 

người ở giữa vòng dân những kẻ đã bị bỏ lại trong xứ. 

7Bấy giờ, tất cả những chỉ-huy-trưởng của các lực-lượng 

đang ở ngoài đồng, họ cùng lính của họ, đều nghe rằng 

vua Ba-by-lôn đã chỉ-định Ghê-đa-lia con trai của A-hi-

cam coi xứ ấy và rằng vua đã đặt người có nhiệm-vụ 

trông-nom những người đàn-ông, đàn-bà, và trẻ con, trong 

những kẻ nghèo nhất của xứ-sở đã không bị đi đày qua 

Ba-by-lôn. 8Vì vậy họ đến cùng Ghê-đa-lia tại Mít-bê, 

cùng với Ích-ma-ên con trai của Nê-tha-nia, Giô-ha-nan và 

Giô-na-than các con trai của Ca-rê-át, Sê-ra-gia con trai 

của Tan-hu-mết, các con trai của Ê-phai người Nê-tô-pha, 

và Giê-xa-nia con trai của người Ma-a-cát, cả họ lẫn 

những thuộc hạ của họ. 9Lúc ấy, Ghê-đa-lia con trai của 

A-hi-cam, con trai của Sa-phan, thề với họ và với những 

thuộc hạ của họ, rằng: "Đừng sợ phục-vụ dân Canh-đê; 

hãy ở trong xứ và hãy phục-vụ vua Ba-by-lôn, để các 

ngươi được phước.  

 



 

 
Giê-rê-mi 40.10-41.8 

10Bây giờ, về phần ta, này, ta sẽ đi ở tại Mít-bê để đứng vì 

các ngươi trước mặt dân Canh-đê, những người đến cùng 

chúng ta; nhưng, về phần các ngươi, hãy thâu rượu, trái 

cây mùa hạ, và dầu, và để chúng trong những bình chứa 

của các ngươi, và sống trong các thành-thị của các ngươi 

mà các ngươi đã tiếp-thu." 11Cũng vậy tất cả dân Giu-đa ở 

trong Mô-áp, ở giữa vòng các con trai của Am-môn và 

trong Ê-đôm, và những người ở trong tất cả những xứ 

khác, đều nghe rằng vua Ba-by-lôn đã chừa lại một phần 

còn sống sót cho Giu-đa và rằng vua đã chỉ-định trên họ 

Ghê-đa-lia con trai của A-hi-cam, con trai của Sa-phan. 
12Rồi tất cả người Giu-đa trở về từ tất cả những nơi mà họ 

đã bị đuổi đi và đến xứ Giu-đa, đến cùng Ghê-đa-lia tại 

Mít-bê, thâu rượu và trái cây mùa hạ bằng một số lượng 

rất nhiều. 
13Bấy giờ Giô-ha-nan con trai của Ca-rê-át và tất cả 

những chỉ-huy-trưởng các lực-lượng ở ngoài đồng đều đến 

tìm Ghê-đa-lia tại Mít-bê, 14và nói cùng người: "Ông có 

biết rõ rằng Ba-a-lít vua của những con trai của Am-môn 

đã sai Ích-ma-ên con trai của Nê-tha-nia lấy mạng của ông 

chăng?" Nhưng Ghê-đa-lia con trai của A-hi-cam không 

tin họ. 15Rồi Giô-ha-nan con trai của Ca-rê-át nói kín 

cùng Ghê-đa-lia tại Mích-ba, rằng: "Xin cho tôi đi giết 

Ích-ma-ên con trai của Nê-tha-nia, và không một ai sẽ 

biết!  Tại sao nó phải lấy mạng của ông, hầu cho tất cả dân 

Giu-đa đang được tập-hợp với ông phải bị tản-lạc, và phần 

sống sót của Giu-đa phải chết mất?" 16Nhưng Ghê-đa-lia 

con trai của A-hi-cam nói cùng Giô-ha-nan con trai của 

Ca-rê-át: "Chớ làm điều ấy, vì ngươi đang nói dối về Ích-

ma-ên." 

Ghê-đa-lia bị giết (41.1-41.10) 

41 1Bấy giờ xảy ra vào tháng bảy, rằng Ích-ma-ên con 

trai của Nê-tha-nia, con trai của Ê-li-sa-ma, thuộc hoàng-

gia và một trong các sĩ-quan trưởng của vua, cùng với 10 

thuộc hạ, đến Mích-ba cùng Ghê-đa-lia con trai của A-hi-

cam. Trong khi họ đang ăn bánh với nhau ở đó tại Mích-

ba, 2thì Ích-ma-ên con trai của Nê-tha-nia cùng với 10 

thuộc hạ đang đi với nó đứng dậy và đánh hạ Ghê-đa-lia 

con trai của A-hi-cam, con trai của Sa-phan, bằng gươm 

và giết chết người mà vua Ba-by-lôn đã chỉ-định trên vùng 

đất nầy. 3Ích-ma-ên cũng đánh hạ tất cả dân Giu-đa đang 

ở với người, nghĩa là với Ghê-đa-lia tại Mích-ba, và dân 

Canh-đê, tức là các chiến-binh có ở đó. 
4Bấy giờ xảy ra vào ngày sau, sau khi Ghê-đa-lia bị giết, 

khi không có ai biết về việc ấy, 5thì có 80 người đến từ Si-

chem, từ Si-lô, và từ Sa-ma-ri, cạo râu cằm, và mặc quần-

áo rách, và có vết cắt trên thân-thể, cầm những của-lễ thóc 

lúa và trầm-hương trong tay mình để đem đến đền Đức 

GIA-VÊ. 6Lúc ấy Ích-ma-ên con trai của Nê-tha-nia đi ra 

khỏi Mích-ba để đón họ, vừa đi vừa khóc; và xảy ra khi 

hắn vừa gặp họ, hắn nói với họ: "Xin hãy đến cùng Ghê-

đa-lia con trai của A-hi-cam!" 7Nhưng hóa ra là vừa khi 

họ đi đến bên trong thành, thì Ích-ma-ên con trai của Nê-

tha-nia và những người đang ở với hắn tàn-sát họ, rồi 

quăng họ vào trong hầm nước. 8Nhưng có 10 người trong 

bọn nói với Ích-ma-ên: "Xin đừng giết chúng tôi, vì chúng 

tôi có các kho lúa mì, lúa mạch, dầu, và mật ong giấu 

ngoài đồng." Vì vậy Ích-ma-ên kìm lại, không giết họ theo 

các bạn đường của họ. 

Jeremiah 40.10-41.8 

10Now as for me, behold, I am going to stay at Mizpah to 

stand for you before the  Chaldeans who come to us; but 

as for you, gather in wine and summer fruit and oil, and 

put them in your storage vessels, and live in your cities 

that you have taken over." 11Likewise also all the Jews 

who were in Moab and among the sons of Ammon and in 

Edom, and who were in all the other countries, heard that 

the king of Babylon had left a remnant for Judah and that 

he had appointed over them Gedaliah the son of Ahikam, 

the son of Shaphan. 12Then all the Jews returned from all 

the places to which they had been driven away and came 

to the land of Judah, to Gedaliah at Mizpah, and gathered 

in wine and summer fruit in great abundance. 

13Now Johanan the son of Kareah and all the commanders 

of the forces that were in the field came to Gedaliah at 

Mizpah, 14and said to him, "Are you well aware that 

Baalis  the king of the sons of Ammon has sent Ishmael 

the son of Nethaniah to take your life?" But Gedaliah the 

son of Ahikam did not believe them. 15Then Johanan the 

son of Kareah spoke secretly to Gedaliah in Mizpah, 

saying, "Let me go and kill Ishmael the son of Nethaniah, 

and not a man will know! Why should he take your life, so 

that all the Jews who are gathered to you should be 

scattered and the remnant of Judah perish?" 16But 

Gedaliah the son of Ahikam said to Johanan the son of 

Kareah, "Do not do this thing, for you are telling a lie 

about Ishmael." 

Gedaliah is murdered (41.1-41.10) 

41 1Now it came about in the seventh month that 

Ishmael the son of Nethaniah, the son of Elishama, of the 

royal family and one of the chief officers of the king, 

along with ten men, came to Mizpah to Gedaliah the son 

of Ahikam. While they were eating bread together there in 

Mizpah, 2Ishmael the son of Nethaniah and the ten men 

who were with him arose and struck down Gedaliah the 

son of Ahikam, the son of Shaphan, with the sword and 

put to death the one whom the king of Babylon had 

appointed over the land. 3Ishmael also struck down all the 

Jews who were with him, that is with Gedaliah at Mizpah, 

and the Chaldeans who were found there, the men of war. 
4Now it happened on the next day after the killing of 

Gedaliah, when no one knew about it, 5that eighty men 

came from Shechem, from Shiloh, and from Samaria with 

their beards shaved off and their clothes torn and their 

bodies gashed, having grain offerings and incense in their 

hands to bring to the house of YHWH. 6Then Ishmael the 

son of Nethaniah went out from Mizpah to meet them, 

weeping as he went; and it came about as he met them that 

he said to them, "Come to Gedaliah the son of Ahikam!" 
7Yet it turned out that as soon as they came inside the city, 

Ishmael the son of Nethaniah and the men that were with 

him slautghtered them, and cast them into the cistern. 8But 

ten men who were found among them said to Ishmael, "Do 

not put us to death; for we have stores of wheat, barley, oil 

and honey hidden in the field." So he refrained and did not 

put them to death along with their companions. 



 

 
Jeremiah 41.9-42.5 

9Now as for the cistern where Ishmael had cast all the 

corpses of the men whom he had struck down because of 

Gedaliah, it was the one that King Asa had made on 

account of Baasha, king of Israel; Ishmael the son of 

Nethaniah filled it with the slain. 10Then Ishmael took 

captive all the remnant of the people who were in Mizpah, 

the king's daughters and all the people who were left in 

Mizpah, whom Nebuzaradan the captain of the bodyguard 

had put under the charge of Gedaliah the son of Ahikam; 

thus Ishmael the son of Nethaniah took them captive and 

proceeded to cross over to the sons of Ammon. 

Johanan rescues the people (41.11-41.18) 
11But Johanan the son of Kareah and all the commanders 

of the forces that were with him heard of all the evil that 

Ishmael the son of Nethaniah had done. 12So they took all 

the men and went to fight with Ishmael the son of 

Nethaniah and they found him by the great pool that is in 

Gibeon. 13Now it came about, as soon as all the people 

who were with Ishmael saw Johanan the son of Kareah 

and the commanders of the forces that were with him, they 

were glad. 14So all the people whom Ishmael had taken 

captive from Mizpah turned around and came back, and 

went to Johanan the son of Kareah. 15But Ishmael the son 

of Nethaniah escaped from Johanan with eight men and 

went to the sons of Ammon. 16Then Johanan the son of 

Kareah and all the commanders of the forces that were 

with him took from Mizpah all the remnant of the people 

whom he had recovered from Ishmael the son of 

Nethaniah, after he had struck down Gedaliah the son of 

Ahikam, that is, the men who were soldiers, the women, 

the children, and the eunuchs, whom he had brought back 

from Gibeon. 17And they went and stayed in the lodging 

place of Chimham, which is beside Bethlehem, in order to 

proceed into Egypt 18because of the Chaldeans; for they 

were afraid of them, since Ishmael the son of Nethaniah 

had struck down Gedaliah the son of Ahikam, whom the 

king of Babylon had appointed over the land. 

Warning against going to Egypt (42.1-42.22) 

42 1Then all the commanders of the forces, Johanan the 

son of Kareah, Jezaniah the son of Hoshaiah, and all the 

people both small and great approached 2and said to 

Jeremiah the prophet, "Please let our petition come before 

you, and pray for us to YHWH your God, that is for all 

this remnant; because we are left but a few out of many, as 

your own eyes now see us, 3that YHWH your God may 

tell us the way in which we should walk and the thing that 

we should do." 4Then Jeremiah the prophet said to them. 

"I have heard you. Behold, I am going to pray to YHWH 

your God in accordance with your words; and it will come 

about that the whole message which YHWH will answer 

you I will tell you. I will not keep back a word from you." 

5Then they said to Jeremiah, "May YHWH be a true and 

faithful witness against us, if we do not act in accordance 

with the whole message with which YHWH your God will 

send you to us.  

 

 

Giê-rê-mi 41.9-42.5 

9Bấy giờ, về phần cái hầm nước nơi Ích-ma-ên đã quăng 

tất cả thây của những người mà hắn đã giết bởi cớ Ghê-đa-

lia, thì đó là cái hầm mà vua A-sa đã đào vì lý-do Ba-ê-sa, 

vua Y-sơ-ra-ên; Ích-ma-ên con trai của Nê-tha-nia đổ đầy 

nó với thây của những người bị giết. 10Đoạn Ích-ma-ên 

bắt tù tất cả phần dân-chúng còn sót lại ở tại Mích-ba, các 

công chúa và tất cả dân-chúng bị bỏ lại tại Mích-ba, những 

người mà đại-úy đội vệ-sĩ Nê-bu-xa-ra-đan đã đặt dưới 

trách-nhiệm của Ghê-đa-lia con trai của A-hi-cam; như thế 

Ích-ma-ên con trai của Nê-tha-nia đã bắt tù họ và đi tiếp 

đến những con trai của Am-môn. 

Giô-ha-nan giải-cứu dân-chúng (41.11-41.18) 
11Nhưng Giô-ha-nan con trai của Ca-rê-át và tất cả các 

chỉ-huy-trưởng của các lực-lượng đang ở với người nghe 

được mọi điều độc-ác mà Ích-ma-ên con trai của Nê-tha-

nia đã làm. 12Vì vậy họ đem tất cả thuộc hạ đi đánh Ích-

ma-ên con trai của Nê-tha-nia và họ tìm thấy hắn gần bên 

hồ lớn ở tại Ga-ba-ôn. 13Bấy giờ xảy ra vừa khi tất cả dân-

chúng đang ở với Ích-ma-ên thấy Giô-ha-nan con trai của 

Ca-rê-át và những chỉ-huy-trưởng của các lực-lượng đang 

ở với người thì họ vui-mừng. 14Thế là tất cả dân-chúng 

mà Ích-ma-ên đã bắt tù từ Mích-ba quay trở lại và đi về, 

và đến cùng Giô-ha-nan con trai của Ca-rê-át. 15Nhưng 

Ích-ma-ên con trai của Nê-tha-nia với tám người thì thoát 

khỏi Giô-ha-nan và đi đến những con trai của Am-môn. 
16Đoạn Giô-ha-nan con trai của Ca-rê-át và những chỉ-

huy-trưởng của các lực-lượng đang ở với người đem khỏi 

Mích-ba tất cả dân-chúng sống sót mà người đã giành lại 

từ tay Ích-ma-ên con trai của Nê-tha-nia, sau khi hắn đã 

giết Ghê-đa-lia con trai của A-hi-cam, nghĩa là, những 

người đã là chiến-binh, những đàn-bà, những trẻ con, và 

các hoạn-quan, những kẻ mà người đã đem về từ Ga-ba-

ôn. 17Và họ đi và ở lại tại chỗ trọ Kim-ham, bên cạnh Bết-

lê-hem, để tiến vào Ê-díp-tô 18bởi cớ dân Canh-đê; vì họ 

sợ chúng, vì cớ Ích-ma-ên con trai của Nê-tha-nia đã giết 

Ghê-đa-lia con trai của A-hi-cam, người mà vua Ba-by-lôn 

đã chỉ-định trên đất nầy. 

Cảnh-cáo việc đi đến Ê-díp-tô (42.1-42.22) 

42 1Lúc ấy tất cả những chỉ-huy-trưởng của các lực-

lượng, Giô-ha-nan con trai của Ca-rê-át, Giê-xa-nia con 

trai của Hô-sa-gia, và tất cả dân-chúng, cả nhỏ lẫn lớn, 

tiến đến 2và nói với tiên-tri Giê-rê-mi: "Xin vui lòng cho 

lời thỉnh-cầu của chúng tôi đến trước mặt ông, và xin cầu-

nguyện cho chúng tôi cùng GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của 

ông, nghĩa là vì tất cả phần sống sót nầy; bởi vì chúng tôi 

chỉ còn lại một ít từ một đám đông, như chính mắt ông nay 

thấy chúng tôi, 3để GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ông có 

thể cho chúng tôi biết đường-lối mà chúng tôi phải bước 

đi và điều chúng tôi phải làm." 4Rồi tiên-tri Giê-rê-mi nói 

cùng họ: "Ta đã nghe các ngươi rồi. Này, ta sẽ cầu-nguyện 

cùng GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI các ngươi theo những lời 

của các ngươi; và sẽ xảy ra rằng cả thông-điệp mà Đức 

GIA-VÊ sẽ trả lời các ngươi ta sẽ cho các ngươi biết. Ta 

sẽ không giấu các ngươi một lời nào đâu." 5Rồi họ nói 

cùng Giê-rê-mi: "Nguyện xin Đức GIA-VÊ làm chứng 

trung-tín và chân-thật chống chúng tôi, nếu chúng tôi 

không làm theo hết cả thông-điệp mà GIA-VÊ Đức Chúa 

TRỜI của ông sẽ sai ông đem cho chúng tôi.  



 

 
Giê-rê-mi 42.6-42.21 

6Hoặc nó dễ chịu hay không dễ chịu, chúng tôi sẽ nghe 

theo tiếng của GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của chúng tôi, mà 

chúng tôi đang phái ông đến, để chúng tôi sẽ được phước 

khi chúng tôi lắng nghe theo tiếng của GIA-VÊ Đức Chúa 

TRỜI của chúng tôi." 
7Bấy giờ xảy ra, sau 10 ngày, lời của Đức GIA-VÊ đến 

cùng Giê-rê-mi. 8Đoạn ông gọi đến Giô-ha-nan con trai 

của Ca-rê-át và tất cả những chỉ-huy-trưởng của các lực-

lượng đang ở với người, và tất cả dân-chúng cả nhỏ lẫn 

lớn, 9rồi nói với họ: "Đức GIA-VÊ, Đức Chúa TRỜI của 

Y-sơ-ra-ên, là Đấng mà các ngươi đã sai ta đến để trình lời 

thỉnh-cầu của các ngươi trước mặt Ngài, phán như vầy: 
10'Nếu các ngươi thật sự sẽ ở lại trong đất nầy, thì Ta sẽ 

xây-dựng các ngươi lên mà không đánh các ngươi xuống, 

và Ta sẽ trồng các ngươi mà không nhổ các ngươi; vì Ta 

sẽ dịu tai-họa mà Ta đã giáng trên các ngươi. 11Đừng sợ 

vua Ba-by-lôn, kẻ mà các ngươi nay đang sợ, đừng sợ 

hắn,' GIA-VÊ tuyên-bố, 'vì Ta ở với các ngươi để cứu các 

ngươi và giải-thoát các ngươi khỏi tay hắn. 12Ta cũng sẽ 

tỏ cho các ngươi lòng thương-xót, hầu cho hắn cũng sẽ có 

lòng thương-xót các ngươi mà phục-hồi các ngươi về 

chính đất của các ngươi. 13Nhưng nếu các ngươi lại nói: 

"Chúng tôi sẽ không ở lại trong đất nầy đâu," để không 

lắng nghe theo tiếng của GIA-VÊ Chúa TRỜI các ngươi, 
14nói: "Không, nhưng chúng tôi sẽ đi đến xứ Ê-díp-tô, nơi 

chúng tôi sẽ không thấy chiến-tranh, sẽ không nghe tiếng 

kèn trom-pét, sẽ không đói bánh, và chúng tôi sẽ ở lại nơi 

đó"; 15thế thì, trong trường-hợp đó, hãy lắng nghe lời của 

GIA-VÊ, hỡi phần sống sót của Giu-đa. GIA-VÊ vạn-

quân, Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: "Nếu các 

ngươi thật sự quyết-chí vào Ê-díp-tô, và đi vào để cư-ngụ 

ở đó, 16thì sẽ xảy ra rằng gươm-đao, mà các ngươi sợ sẽ 

bắt kịp các ngươi ở đó trong xứ Ê-díp-tô, và đói-kém, mà 

các ngươi lo-âu, sẽ đuổi theo sát các ngươi ở đó trong Ê-

díp-tô; và các ngươi sẽ chết ở đó. 17Thế là tất cả những 

người quyết-chí đi đến Ê-díp-tô để cư-ngụ ở đó sẽ chết bởi 

gươm-đao, bởi đói-kém, và bởi bệnh dịch; và sẽ không có 

ai sống sót, hay lánh được tai-họa mà Ta sắp giáng trên 

chúng."'" 
18Vì Đức GIA-VÊ vạn-quân, Đức Chúa TRỜI của Y-sơ-

ra-ên phán như vầy: "Như cơn giận và sự thạnh-nộ của Ta 

đã được đổ ra trên cư-dân của Giê-ru-sa-lem thể nào, thì 

sự thạnh-nộ của Ta cũng sẽ được đổ ra trên các ngươi khi 

các ngươi vào Ê-díp-tô thể ấy. Và các ngươi sẽ thành một 

sự rủa sả, một điều kinh-khiếp, một lời nguyền-rủa, và một 

lời trách-mắng; và các ngươi sẽ không còn thấy chỗ nầy 

nữa." 19Đức GIA-VÊ đã phán cùng các ngươi, ôi phần 

sống sót của Giu-đa: "Chớ đi vào Ê-díp-tô!" Các ngươi 

phải hiểu rõ-ràng rằng hôm nay ta đã làm chứng chống các 

ngươi. 20Vì các ngươi đã chỉ dối mình mà thôi; vì chính 

các ngươi đã sai ta đến cùng GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của 

các ngươi, nói: "Xin cầu-nguyện cho chúng tôi cùng GIA-

VÊ Đức Chúa TRỜI của chúng tôi; và bất cứ điều gì GIA-

VÊ Đức Chúa TRỜI của chúng tôi phán, thì xin cho chúng 

tôi biết như thế, và chúng tôi sẽ làm nó." 21Vì thế, hôm 

nay ta đã bảo các ngươi rồi, nhưng các ngươi đã chẳng 

vâng lời GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI mình, cả trong bất cứ 

điều gì mà Ngài đã sai ta để bảo các ngươi.  

Jeremiah 42.6-42.21 

6Whether it is pleasant or pleasant, we will listen to the 

voice of YHWH our God to whom we are sending you, in 

order that it may go well w ith us when we listen to the 

voice of YHWH our God." 

7Now it came about at the end of ten days that the word of 

YHWH came to Jeremiah. 8Then he called for Johanan 

the son of Kareah, and all the commanders of the forces 

that were with him, and for all the people both small and 

great, 9and said to them, "Thus says YHWH the God of 

Israel, to whom you sent me to present your petition 

before Him: 10'If you will indeed stay in this land, then I 

will build you up and not tear you down, and I will plant 

you and not uproot you; for I shall relent concerning the 

calamity that I have inflicted on you. 11Do not be afraid of 

the king of Babylon, whom you are now fearing; do not be 

afraid of him,' declares YHWH, 'for I am with you to save 

you and deliver you from his hand. 12I will also show you 

compassion, so that he will have compassion on you and 

restore you to your own soil. 13But if you are going to say, 

"We will not stay in this land," so as not to listen to the 

voice of YHWH your God, 14saying, "No, but we will go 

to the land of Egypt, where we shall not see war or hear 

the sound of a trumpet or hunger for bread, and we will 

stay there"; 15then in that case listen to the word of 

YHWH, O remnant of Judah. Thus says YHWH of hosts, 

the God of Israel, "If you really set your mind to enter 

Egypt, and go in to reside there, 16then it will come about 

that the sword, which you are afraid of will overtake you 

there in the land of Egypt, and the famine, about which 

you are anxious, will follow closely after you there in 

Egypt; and you will die there. 17So all the men who set 

their mind to go to Egypt to reside there will die by the 

sword, by famine, and by pestilence; and they will have no 

survivors or refugees from the calamity that I am going to 

bring on them."'" 

18For thus says YHWH of hosts, the God of Israel, "As 

My anger and wrath have been poured out on the 

inhabitants of Jerusalem, so My wrath will be poured out 

on you when you enter Egypt. And you will become a 

curse, an object of horror, an imprecation, and a reproach; 

and you will see this place no more." 19YHWH has 

spoken to you, O remnant of Judah, "Do not go into 

Egypt!" You should clearly understand that today I have 

testified against you. 20For you have only deceived 

yourselves; for it is you who sent me to YHWH your God, 

saying, "Pray for us to YHWH our God, and whatever 

YHWH our God says, tell us so, and we will do it." 21So, 

I have told you today, but you have not obeyed YHWH 

your God, even in whatever He has sent me to tell you.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Jeremiah 42.22-44.2 

22Therefore you should now clearly understand that you 

will die by the sword, by famine, and by pestilence, in the 

place where you wish to go to reside. 

In Egypt Jeremiah warns of judgment (43.1-43.13) 

43 1But it came about, as soon as Jeremiah whom 

YHWH their God had sent, had finished telling all the 

people all the words of YHWH their God—that is, all 

these words—2that Azariah the son of Hoshaiah, and 

Johanan the son of Kareah, and all the arrogant men said 

to Jeremiah, "You are telling a lie! YHWH our God has 

not sent you to say, 'You are not to enter Egypt to reside 

there'; 3but Baruch the son of Neriah is inciting you 

against us to give us over into the hand of the Chaldeans, 

so they may put us to death or exile us to Babylon." 4So 

Johanan the son of Kareah and all the commanders of the 

forces, and all the people, did not obey the voice of 

YHWH, so as to stay in the land of Judah. 5But Johanan 

the son of Kareah and all the commanders of the forces 

took the entire remnant of Judah who had returned from 

all the nations to which they had been driven away, in 

order to reside in the land of Judah—6the men, the 

women, the children, the king's daughters and every 

person that Nebuzaradan the captain of the bodyguard had 

left with Gedaliah the son of Ahikam and grandson of 

Shaphan, together with Jeremiah the prophet and Baruch 

the son of Neriah—7and they entered the land of Egypt 

(for they did not obey the voice of YHWH) and went in as 

far as Tahpanhes. 

8Then the word of YHWH came to Jeremiah in 

Tahpanhes, saying, 9"Take some large stones in your 

hands and hide them in the mortar in the brick terrace 

which is at the entrance of Pharaoh's palace in Tahpanhes, 

in the sight of some of the Jews; 10and say to them, 'Thus 

says YHWH of hosts, the God of Israel, "Behold, I am 

going to send and get Nebuchadnezzar the king of 

Babylon, My servant, and I am going to set his throne 

right over these stones that I have hidden; and he will 

spread his canopy over them. 11He will also come and 

strike the land of Egypt; those who are meant for death 

will be given over to death, and those for captivity to 

captivity, and those for the sword to the sword. 12And I 

shall set fire to the temples of the gods of Egypt, and he 

will burn them and take them captive. So he will wrap 

himself with the land of Egypt as a shepherd wraps 

himself with his garment, and he will depart from there 

safely. 13He will also shatter the obelisks of Beth-

shemesh, which is in the land of Egypt; and the temples of 

the gods of Egypt he will burn with fire."'" 

Conquest of Egypt predicted (44.1-44.19) 

44 1The word that came to Jeremiah for all the Jews 

living in the land of Egypt, those who were living in 

Migdol, Tahpanhes, Memphis, and the land of Pathros, 

saying, 2"Thus says YHWH of hosts, the God of Israel, 

'You yourselves have seen all the calamity that I have 

brought on Jerusalem and all the cities of Judah; and 

behold, this day they are in ruins and no one lives in them,  

Giê-rê-mi 42.22-44.2 

22Cho nên, hôm nay các ngươi phải hiểu rõ-ràng rằng các 

ngươi sẽ chết bởi gươm-đao, bởi đói-kém, và bởi bệnh 

dịch, trong chỗ mà các ngươi muốn tới để ở. 

Trong Ê-díp-tô, Giê-rê-mi cảnh-báo về sự trừng-phạt 

(43.1-43.13) 

43 1Song xảy ra, vừa khi Giê-rê-mi mà GIA-VÊ Đức 

Chúa TRỜI của họ đã sai, đã bảo cho dân-chúng biết tất cả 

những lời của GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của họ xong—

nghĩa là, tất cả những lời này—2thì A-xa-ria con trai của 

Hô-sa-gia, Giô-ha-nan con trai của Ca-rê-át và tất cả 

những người ngạo-mạn nói với Giê-rê-mi: "Ông đang nói 

dối! GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của chúng tôi đã chẳng sai 

ông để nói: 'Các ngươi không được vào Ê-díp-tô để cư-

ngụ ở đó'; 3nhưng Ba-rúc con trai của Nê-ri-gia đang xúi 

ông chống chúng tôi để nộp chúng tôi vào trong tay dân 

Canh-đê, để chúng có thể giết chúng tôi hoặc đày chúng 

tôi sang Ba-by-lôn." 4Thế là Giô-ha-nan con trai của Ca-

rê-át, tất cả những chỉ-huy-trưởng của các lực-lượng, và 

tất cả dân-chúng, chẳng vâng-phục tiếng Đức GIA-VÊ, để 

ở lại trong đất Giu-đa. 5Nhưng Giô-ha-nan con trai của 

Ca-rê-át và tất cả chỉ-huy-trưởng của các lực-lượng bắt hết 

phần sót lại của Giu-đa đã trở về từ tất cả các quốc-gia nơi 

họ đã từng bị đuổi tới, để cư-ngụ trong đất Giu-đa—
6những người đàn-ông, các người đàn-bà, những đứa trẻ-

con, những công chúa, và mọi người mà đại-úy đội vệ-sĩ 

Nê-bu-xa-ra-đan đã để lại với Ghê-đa-lia con trai của A-

hi-cam và là cháu nội của Sa-phan, cùng với tiên-tri Giê-

rê-mi và Ba-rúc con trai của Nê-ri-gia—7rồi họ vào xứ Ê-

díp-tô (vì họ đã chẳng vâng-phục tiếng của Đức GIA-VÊ) 

và đi vào trong xa đến tận Tác-pha-nết. 

8Đoạn lời của Đức GIA-VÊ đến cùng Giê-rê-mi tại Tác-

pha-nết, phán: 9"Hãy lấy vài hòn đá lớn trong tay ngươi và 

hãy giấu chúng trong đám vữa trong sân lát gạch cạnh lối 

vào cung-điện Pha-ra-ôn tại Tác-pha-nết, trong cái nhìn 

của vài người Giu-đa; 10và nói với họ: "GIA-VÊ vạn-

quân, Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên, nói như vầy: 'Này, Ta 

sẽ sai đem Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lôn, tôi-tớ của Ta, 

và Ta sẽ đặt ngai nó ngay trên các hòn đá nầy mà Ta đã 

giấu; và nó sẽ căng cái lộng trên chúng. 11Nó cũng sẽ đến 

và đánh xứ Ê-díp-tô; những kẻ bị định để chết sẽ bị phó 

cho chết, những kẻ để bị giam-cầm thì bị giam-cầm, và 

những kẻ cho gươm-giáo thì cho gươm-giáo. 12Và Ta sẽ 

phóng lửa đốt những đền các thần của Ê-díp-tô, và hắn sẽ 

đốt chúng và giam-cầm chúng. Thế là hắn sẽ bao phủ 

chính hắn bằng đất Ê-díp-tô như một kẻ chăn chiên quấn 

chính nó bằng quần-áo của nó, và hắn sẽ ra đi khỏi chỗ đó 

một cách an-toàn. 13Hắn cũng sẽ đập tan các cột hình tháp 

của Bết-Sê-mết ở trong xứ Ê-díp-tô; và những đền các 

thần của Ê-díp-tô thì hắn sẽ đốt cháy hết."'" 

Tiên-đoán Ê-díp-tô bị xâm chiếm (44.1-44.19) 

44 1Lời nầy đã đến cùng Giê-rê-mi cho tất cả dân Giu-đa 

sống trong xứ Ê-díp-tô, những kẻ đang sống tại Mít-đôn, 

Tác-pha-nết, Nốp, và  trong xứ Pha-trô, rằng: 2"GIA-VÊ 

vạn-quân, Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên nói như vầy: 'Chính 

các ngươi đã thấy mọi tai-họa mà Ta đã giáng trên Giê-ru-

sa-lem và tất cả các thành-thị của Giu-đa; và này, ngày 

nay chúng đổ nát và không có ai sống trong chúng cả,  



 

 
Giê-rê-mi 44.3-44.16 

3bởi cớ sự gian-ác của chúng mà chúng đã phạm để chọc 

Ta giận bằng việc liên-tục thiêu các tế-vật và phục-vụ các 

thần khác mà chúng đã chẳng từng biết, cả chúng, các 

ngươi, lẫn tổ-phụ của các ngươi. 4Tuy nhiên, Ta đã sai đến 

cùng các ngươi lặp đi lặp lại tất cả các tiên-tri những tôi-tớ 

của Ta, nói: "Ôi! Chớ làm điều ghê-tởm mà Ta ghét." 
5Nhưng chúng đã chẳng lắng nghe, cũng chẳng nghiêng 

tai chúng để tránh khỏi sự gian-ác của chúng, để không 

thiêu các tế-vật cho các thần khác. 6Cho nên sự thạnh-nộ 

của Ta và cơn giận của Ta đã đổ ra trong các thành-thị của 

Giu-đa và trong các đường-phố của Giê-ru-sa-lem, thế là 

chúng đã thành đổ-nát và tan-hoang như ngày nay. 7Bây 

giờ, thế thì GIA-VÊ Chúa TRỜI vạn-quân, Chúa TRỜI 

của Y-sơ-ra-ên, nói như vầy: "Tại sao các ngươi đang gây 

thiệt-hại lớn cho mình, để cắt đứt khỏi các ngươi đàn-ông 

và đàn-bà, trẻ-con và con nít, khỏi giữa vòng Giu-đa, để 

cho các ngươi không còn ai sống sót, 8bằng cách chọc Ta 

giận bằng các việc làm của bàn tay của các ngươi, bằng 

việc thiêu các tế-vật dâng cho các thần khác trong xứ Ê-

díp-tô, nơi mà các ngươi đang vào để ở, hầu cho các ngươi 

bị diệt và thành sự chửi-rủa và sỉ-nhục ở giữa vòng tất cả 

các dân-tộc của trái đất? 9Các ngươi há đã quên sự gian-ác 

của tổ-phụ của các ngươi, sự gian-ác của những vua Giu-

đa, sự gian-ác của vợ của chúng, sự gian-ác của riêng các 

ngươi, và sự gian-ác của vợ của các ngươi, mà chúng đã 

phạm trong đất Giu-đa và trong các đường-phố của Giê-

ru-sa-lem hay sao? 10Nhưng chúng đã chẳng hối-hận 

thậm-chí cho đến ngày nay, chúng cũng đã chẳng sợ, cũng 

chẳng bước đi theo luật-pháp của Ta hay các quy-chế của 

Ta, mà Ta đã đặt trước mặt các ngươi và trước mặt tổ-phụ 

các ngươi."' 
11"Cho nên GIA-VÊ vạn-quân, Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-

ên, phán như vầy: 'Này, Ta sẽ để mặt Ta chống các ngươi 

mà giáng họa cho, thậm-chí để cắt đứt tất cả Giu-đa. 12Và 

Ta sẽ cất đi phần sót lại của Giu-đa là những kẻ đã quyết-

chí vào xứ Ê-díp-tô để ở đó, rồi tất cả chúng sẽ gặp sự 

cuối cùng của chúng trong xứ Ê-díp-tô; chúng sẽ ngã bởi 

gươm và gặp sự cuối cùng của chúng bởi đói-kém. Cả nhỏ 

lẫn lớn sẽ chết bởi gươm và đói-kém; và chúng sẽ thành 

một sự chửi-rủa, một vật kinh khiếp, một lời nguyền-rủa, 

và một lời trách-mắng. 13Và Ta sẽ phạt những kẻ sống 

trong xứ Ê-díp-tô, như Ta đã phạt Giê-ru-sa-lem bằng 

gươm, bằng đói-kém, và bằng bệnh dịch. 14Thế là sẽ 

không có những người tị-nạn, không có những người sống 

sót cho phần còn sót của Giu-đa đã vào xứ Ê-díp-tô để ở 

đó và rồi để trở về đất Giu-đa, là nơi chúng mong trở về 

sinh-sống; vì không có một người nào sẽ trở về được 

ngoại trừ một số ít người tị-nạn.'" 
15Lúc ấy tất cả những người đã biết vợ của mình đang 

thiêu các tế-vật để dâng cho các thần khác, cùng với tất cả 

những người đàn-bà đang đứng cạnh bên, làm thành một 

hội-chúng đông-đảo, gồm tất cả dân đang sống tại Pha-trô 

trong xứ Ê-díp-tô, đáp lời cùng Giê-rê-mi, rằng: 16"Về 

thông-điệp mà ông đã nói cùng chúng tôi nhân-danh Đức 

GIA-VÊ, chúng tôi sẽ không nghe ông!  

 

 

 

Jeremiah 44.3-44.16 

3because of their wickedness which they committed so as 

to provoke Me to anger by continuing to burn sacrifices 

and to serve other gods whom they had not known, neither 

they, you, nor your fathers. 4Yet I sent you all My 

servants the prophets, again and again, saying, "Oh, do not 

do this abominable thing which I hate." 5But they did not 

listen or incline their ears to turn from their wickedness, so 

as not to burn sacrifices to other gods. 6Therefore My 

wrath and My anger were poured out and burned in the 

cities of Judah and in the streets of Jerusalem, so they 

have become a ruin and a desolation as it is this day.7Now 

then thus says YHWH God of hosts, the God of Israel, 

"Why are you doing great harm to yourselves, so as to cut 

off from you man and woman, child and infant, from 

among Judah, leaving yourselves without remnant, 
8provoking Me to anger with the works of your hands, 

burning sacrifices to other gods in the land of Egypt, 

where you are entering to reside, so that you might be cut 

off and become a curse and a reproach among all the 

nations of the earth? 9Have you forgotten the wickedness 

of your fathers, the wickedness of the kings of Judah, and 

the wickedness of their wives, your own wickedness, and 

the wickedness of your wives, which they committed in 

the land of Judah and in the streets of Jerusalem? 10But 

they have not become contrite even to this day, nor have 

they feared nor walked in My law or My statutes, which I 

have set before you and before your fathers."'  

11"Therefore thus says YHWH of hosts, the God of Israel, 

'Behold, I am going to set My face against you for woe, 

even to cut off all Judah. 12And I will take away the 

remnant of Judah who have set their mind on entering the 

land of Egypt to reside there, and they will all meet their 

end in the land of Egypt; they will fall by the sword and 

meet their end by famine. Both small and great will die by 

the sword and famine; and they will become a curse, an 

object of horror, an imprecation and a reproach. 13And I 

will punish those who live in the land of Egypt, as I have 

punished Jerusalem, with the sword, with famine, and with 

pestilence. 14So there will be no refugees or survivors for 

the remnant of Judah who have entered the land of Egypt 

to reside there and then to return to the land of Judah, to 

which they are longing to return and live; for none will 

return except a few refugees.'" 

15Then all the men who were aware that their wives were 

burning sacrifices to other gods, along with all the women 

who were standing by, as a large assembly, including all 

the people who were living in Pathros in the land of 

Egypt, responded to Jeremiah, saying, 16"As for the 

message that you have spoken to us in the name of 

YHWH, we are not going to listen to you!  

 

 

 



 

 
Jeremiah 44.17-44.28 

17But rather we will certainly carry out every word that 

has proceeded from our mouths, by burning sacrifices to 

the queen of heaven and pouring out libations to her, just 

as we ourselves, our forefathers, our kings and our princes 

did in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem; 

for then we had plenty of food, and were well off, and saw 

no misfortune. 18But since we stopped burning sacrifices 

to the queen of heaven and pouring out libations to her, we 

have lacked everything and have met our end by the sword 

and by famine. 19And," said the women, "when we were 

burning sacrifices to the queen of heaven, and were 

pouring out libations to her, was it without our husbands 

that we made for her sacrificial cakes in her image and 

poured out libations to her?" 

Calamity for the Jews (44.20-44.30) 
20Then Jeremiah said to all the people, to the men and 

women—even to all the people who were giving him such 

an answer— saying, 21"As for the smoking sacrifices that 

you burned in the cities of Judah and in the streets of 

Jerusalem, you and your forefathers, your kings and your 

princes, and the people of the land, did not YHWH 

remember them, and did not all this come into His mind? 
22So YHWH was no longer able to endure it, because of 

the evil of your deeds, because of the abominations which 

you have committed; thus your land has become a ruin, an 

object of horror and a curse, without an inhabitant, as it is 

this day. 23Because you have burned sacrifices and have 

sinned against YHWH and not obeyed the voice of 

YHWH or walked in His law, His statutes or His 

testimonies, therefore this calamity has befallen you, as it 

has this day." 24Then Jeremiah said to all the people, 

including all the women, "Hear the word of YHWH, all 

Judah who are in the land of Egypt, 25thus says YHWH of 

hosts, the God of Israel, as follows: 'As for you and your 

wives, you have spoken with your mouths and fulfilled it 

with your hands, saying, "We will certainly perform our 

vows that we have vowed, to burn sacrifices to the queen 

of heaven and pour out libations to her." Go ahead and 

confirm your vows, and certainly perform your vows!' 
26Nevertheless hear the word of YHWH, all Judah who 

are living in the land of Egypt 'Behold, I have sworn by 

My great name, says YHWH, 'never shall My name be 

invoked again by the mouth of any man of Judah in all the 

land of Egypt, saying, "As the Lord YHWH lives." 
27Behold, I am watching over them for harm and not for 

good, and all the men of Judah who are in the land of 

Egypt will meet their end by the sword and by famine 

until they are completely gone. 28And those who escape 

the sword will return out of the land of Egypt to the land 

of Judah few in number. Then all the remnant of Judah 

who have gone to the land of Egypt to reside there will 

know whose word will stand Mine or theirs.  

 

 

 

 

Giê-rê-mi 44.17-44.28 

17Nhưng thay vì, chắc-chắn chúng tôi sẽ làm hết mọi lời 

đã được phát ra từ các lỗ miệng của chúng tôi, bằng cách 

thiêu các tế-vật cho nữ-vương trên trời và đổ ra các rượu-

lễ cho bà, y như chính chúng tôi, tổ-tiên của chúng tôi, các 

vua của chúng tôi và các ông hoàng của chúng tôi đã làm 

trong các thành-thị của Giu-đa và trong các đường-phố 

Giê-ru-sa-lem; vì lúc ấy chúng tôi đã có nhiều thức-ăn, đã 

được khá giả, và đã chẳng thấy một điều hại gì. 18Nhưng 

từ khi chúng tôi hết thiêu các tế-vật cho nữ-vương trên trời 

và đổ ra các rượu-lễ cho bà, thì chúng tôi đã thiếu-thốn 

mọi sự và đã gặp sự cuối-cùng của chúng tôi bằng gươm-

đao và bằng đói-kém. 19Và, khi chúng tôi thiêu các tế-vật 

cho nữ-vương trên trời và đổ ra các rượu-lễ cho bà, há các 

ông chồng chúng tôi không biết rằng chúng tôi đã làm cho 

bà những cái bánh bằng hình-tượng của bà và đã đổ ra các 

rượu-lễ cho bà hay sao?" 

Tai-họa cho dân Giu-đa (44.20-44.30) 
20Rồi Giê-rê-mi nói cùng mọi người, cùng những người 

đàn-ông và đàn-bà—cả cùng tất cả những người đang trả 

lời ông như thế—rằng: 21"Về phần các tế-vật tỏa khói mà 

các ngươi đã thiêu trong các thành-thị của Giu-đa và trong 

các thành-phố Giê-ru-sa-lem, các ngươi và tổ-tiên của các 

ngươi, những ông vua của các ngươi và các ông hoàng của 

các ngươi, cùng dân-chúng của xứ ấy, há Đức GIA-VÊ đã 

chẳng nhớ chúng, và há mọi việc nầy đã chẳng vào trong 

tâm-trí Ngài hay sao? 22Vì vậy, Đức GIA-VÊ đã chẳng 

còn có thể chịu đựng nó nữa, bởi cớ sự xấu-xa của những 

việc làm của các ngươi, bởi cớ các sự ghê-tởm mà các 

ngươi đã phạm; như vậy xứ-sở của các ngươi đã thành đổ 

nát, một vật kinh-khiếp, và một lời chửi-rủa, không có một 

ai ở, như là ngày nay. 23Bởi vì các ngươi đã thiêu các tế-

vật và đã phạm tội chống lại Đức GIA-VÊ và đã chẳng 

vâng-phục tiếng của Đức GIA-VÊ, cũng đã chẳng bước đi 

theo luật-pháp của Ngài, các mệnh-lệnh của Ngài, hay các 

quy-chế của Ngài, vì lý-do đó tai-họa nầy đã xảy đến cho 

các ngươi, như ngày nay vậy." 24Lúc ấy Giê-rê-mi nói 

cùng tất cả dân-chúng, gồm tất cả những người đàn-bà: 

"Hãy nghe lời Đức GIA-VÊ, hỡi tất cả Giu-đa hiện ở trong 

xứ Ê-díp-tô, 25Đức GIA-VÊ vạn-quân, Đức Chúa TRỜI 

của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy như sau: 'Về phần các ngươi 

và vợ các ngươi, các ngươi đã nói bằng lỗ miệng của các 

ngươi và đã làm nó ứng-nghiệm bằng những bàn tay của 

các ngươi, nói: "Chắc-chắn chúng ta sẽ thực hiện các lời 

hứa của chúng ta mà chúng ta đã nguyện, để thiêu các tế-

vật cho nữ-vương trên trời và đổ ra các rượu-lễ cho bà." 

Cứ tiến tới và làm các lời thệ của các ngươi, và mạnh dạn 

thực hiện các lời nguyện của các ngươi đi!' 26Tuy nhiên, 

hãy nghe lời Đức GIA-VÊ, hỡi tất cả Giu-đa hiện ở trong 

xứ Ê-díp-tô: 'Này, Ta đã thề bởi đại-danh Ta,' Đức GIA-

VÊ phán, 'danh Ta sẽ chẳng bao giờ được cầu-khẩn một 

lần nữa bởi miệng của bất cứ một người nào của Giu-đa ở 

trong toàn xứ Ê-díp-tô, nói: "Như Chúa GIA-VÊ sống." 
27Này, Ta đang canh chừng chúng để gây họa chớ không 

phải để ban lành, và tất cả những người của Giu-đa hiện ở 

trong xứ Ê-díp-tô sẽ gặp sự cuối-cùng của chúng bằng 

gươm-đao và bằng đói-kém cho đến khi chúng chết hết. 
28Và một số ít những kẻ thoát được gươm sẽ ra khỏi xứ Ê-

díp-tô trở về đến đất Giu-đa. Đoạn tất cả phần còn sót lại 

của Giu-đa những kẻ đã đi đến xứ Ê-díp-tô để ở đó sẽ biết 

lời của ai sẽ đứng, của Ta hay của chúng.  



 

 
Giê-rê-mi 44.29-46.6 

29Và đây là dấu-hiệu cho các ngươi,' Đức GIA-VÊ tuyên-

bố, 'rằng Ta sẽ phạt các ngươi tại chỗ nầy, hầu cho các 

ngươi biết rằng các lời của Ta chắc-chắn sẽ đứng chống 

lại các ngươi để gây thiệt-hại.' 30Đức GIA-VÊ phán như 

vầy: 'Này, Ta sẽ phó Pha-ra-ôn-Hốp-ra vua Ê-díp-tô vào 

trong tay các kẻ thù của nó, đúng như Ta đã phó Sê-đê-kia 

vua Giu-đa vào trong tay Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lôn, 

là kẻ thù của nó và đang truy tìm sinh-mạng của nó.'" 

Thông-điệp của Ba-rúc (45.1-45.5) 

45 1Đây là thông-điệp mà tiên-tri Giê-rê-mi đã nói cùng 

Ba-rúc con trai của Nê-ri-gia, khi người đã viết xuống các 

lời nầy trong một quyển sách do Giê-rê-mi đọc cho viết, 

vào năm thứ tư của Giê-hô-gia-kim con trai của Giô-si-a, 

vua Giu-đa, nói: 2"Đức GIA-VÊ, Đức Chúa TRỜI của Y-

sơ-ra-ên phán như vầy cùng ngươi, hỡi Ba-rúc: 3'Ngươi đã 

nói: "Ôi, khốn cho ta! Vì Đức GIA-VÊ đã thêm buồn-rầu 

vào sự đau-đớn của ta; ta mệt-lử vì rên-xiết và đã không 

tìm được một sự nghỉ-ngơi nào."' 4Ngươi phải nói với nó 

như vầy: 'GIA-VÊ phán như vầy: "Này, điều Ta đã xây-

dựng, thì Ta sắp phá xuống, và điều Ta đã trồng xong, thì 

Ta sắp nhổ đi, đó là, toàn xứ." 5Nhưng ngươi, có phải 

ngươi đang tìm các việc lớn cho chính ngươi? Chớ tìm; vì 

này, Ta sẽ giáng họa lên tất cả mọi loài xác-thịt,' GIA-VÊ 

tuyên-bố, 'nhưng Ta sẽ ban sinh-mệnh của ngươi cho 

ngươi như của-cướp trong mọi chỗ mà ngươi đi được.'" 

B. PHÁN-XÉT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRÊN CÁC 

DÂN-TỘC (46.1-52.34) 

1. Các lời tiên-tri về các quốc-gia ngoại-bang (46.1-

51.64) 

Sự bại-trận của Pha-ra-ôn được báo trước (46.1-46.28) 

46 1Lời của Đức GIA-VÊ đến cùng tiên-tri Giê-rê-mi 

liên quan đến các quốc-gia. 2Tới Ê-díp-tô, về quân-đội của 

Pha-ra-ôn-Nê-cô vua Ê-díp-tô, đang ở gần sông Ơ-phơ-rát 

tại Cạt-kê-mít, mà Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lôn đánh 

bại vào năm thứ tư của Giê-hô-gia-kim con trai của Giô-

si-a, vua Giu-đa: 

3" Hãy sắp hàng thuẫn và khiêng, 

Và kéo đến gần cho chiến-trận! 
4"Hãy thắng ngựa, 

Và cưỡi những con ngựa sung, 

Và đứng sắp hàng với mũ sắt trên đầu! 

Hãy mài các mũi giáo, 

Mặc áo giáp có vảy vào! 
5"Tại sao Ta đã thấy nó? 

Chúng thì kinh-hãi, 

Chúng đang rút lui, 

Và các dũng sĩ của chúng đều bị đánh bại 

Và đã cao bay xa chạy để trốn, 

Chẳng ngó lại đàng sau; 

Kinh-hoàng ở mọi bề!" 

Đức GIA-VÊ tuyên-bố. 
6Nó là người rất lẹ không thể chạy trốn đi, 

Người mạnh-mẽ cũng không thể trốn thoát; 

Ở phương bắc, gần sông Ơ-phơ-rát 

Chúng nó đã vấp và ngã. 

 

Jeremiah 44.29-46.6 

29And this will be the sign to you,' declares YHWH, 'that I 

am going to punish you in this place, so that you may 

know that My words will surely stand against you for 

harm.' 30Thus says YHWH, 'Behold, I am going to give 

over Pharaoh-hophra king of Egypt to the hand of his 

enemies, to the hand of those who seek his life, just as I 

gave over Zedekiah king of Judah to the hand of 

Nebuchadnezzar king of Babylon who was his enemy and 

was seeking his life.'" 

Message of Baruch (45.1-45.5) 

45 1This is the message which Jeremiah the prophet 

spoke to Baruch the son of Neriah, when he had written 

down these words in a book at Jeremiah's dictation, in the 

fourth year of Jehoiakim the son of Josiah, king of Judah, 

saying: 2"Thus says YHWH the God of Israel to you, O 

Baruch: 3'You said, "Ah, woe is me! For YHWH has 

added sorrow to my pain; I am weary with my groaning 

and have found no rest."' 4Thus you are to say to him, 

'Thus says YHWH, "Behold, what I have built I am about 

to tear down, and what I have planted I am about to 

uproot, that is, the whole land." 5But you, are you seeking 

great things for yourself? Do not seek them; for behold, I 

am going to bring disaster on all flesh,' declares YHWH, 

'but I will give your life to you as booty in all the places 

where you may go.'" 

B. GOD'S JUDGMENT ON THE NATIONS (46.1-

52.34) 

1. Prophecies about foreign nations (46.1-51.64) 

Defeat of Pharaoh foretold (46.1-46.28) 

46 1That which came as the word of YHWH to Jeremiah 

the prophet concerning the nations. 2To Egypt, concerning 

the army of Pharaoh-necho, king of Egypt, which was by 

the Euphrates River at Carchemish, which 

Nebuchadnezzar king of Babylon defeated in the fourth 

year of Jehoiakim the son of Josiah, king of Judah: 

3"Line up the shield and buckler, 

And draw near for the battle! 
4"Harness the horses, 

And mount the steeds, 

And take your stand with helmets on! 

Polish the spears, 

Put on the scale-armor! 
5"Why have I seen it? 

They are terrified, 

They are drawing back, 

And their mighty men are defeated 

And have taken refuge in flight, 

Without facing back; 

Terror is on every side!" 

Declares YHWH. 
6He swift man cannot flee away, 

Nor can the mighty man escape; 

In the north beside the river Euphrates 

They have stumbled and fallen. 

 



 

 
Jeremiah 46.7-46.20 

7Who is this that rises like the Nile, 

Like the rivers whose waters surge about? 
8 Egypt rises like the Nile, 

Even like the rivers whose waters surge about; 

And He has said, "I will rise and cover that land; 

I will surely destroy the city and its inhabitants." 
9Go up, you horses, and drive madly, you chariots, 

That the mighty men may march forward: 

Ethiopia and Put, that handle the shield, 

And the Lydians, that handle and bend the bow. 
10For that day belongs to the Lord YHWH of hosts, 

A day of vengeance, so as to avenge Himself on His 

foes; 

And the sword will devour and be satiated 

And drink its fill of their blood; 

For there will be a slaughter for the Lord YHWH of 

hosts. 

In the land of the north by the river Euphrates. 
11Go up to Gilead and obtain balm, 

O virgin daughter of Egypt! 

In vain have you multiplied remedies; 

There is no healing for you. 
12The nations have heard of your shame, 

And the earth is full of your cry of distress; 

For one warrior has stumbled over another, 

And both of them have fallen down together.  

13This is the message which YHWH spoke to Jeremiah 

the prophet about the coming of Nebuchadnezzar king of 

Babylon to smite the land of Egypt: 

14"Declare in Egypt and proclaim in Migdol, 

Proclaim also in Memphis and Tahpanhes; 

Say, 'Take your stand and get yourself ready, 

For the sword has devoured those around you.' 
15"Why have your mighty ones become prostrate? 

They do not stand because YHWH has thrust them 

down. 
16"They have repeatedly stumbled; 

Indeed, they have fallen one against another. 

Then they said, 'Get up! And let us go back 

To our own people and our native land 

Away from the sword of the oppressor.' 
17"They cried there, 'Pharaoh king of Egypt is but a big 

noise; 

He has let the appointed time pass by!' 
18"As I live," declares the King 

Whose name is YHWH of hosts, 

"Surely one shall come who looms up like Tabor among 

the mountains, 

Or like Carmel by the sea. 
19''Make your baggage ready for exile, 

O daughter dwelling in Egypt, 

For Memphis will become a desolation; 

It will even be burned down and bereft of inhabitants. 
20" Egypt is a pretty heifer, 

But a horsefly is coming from the north—it is coming! 

 

 

 

Giê-rê-mi 46.7-46.20 

7Đây là ai đang dấy lên như sông Ni-lơ, 

Như các dòng sông nổi sóng đó đây? 
8Ê-díp-tô dấy lên như sông Ni-lơ, 

Thậm-chí như các dòng sông nổi sóng đó đây; 

Và Ngài đã phán: "Ta sẽ dấy lên và bao-phủ đất đó; 

Ta chắc-chắn sẽ hủy-diệt thành ấy và cư-dân của nó." 
9Xông tới, ngươi chiến mã, và lái điên-cuồng, ngươi 

chiến xa, 

Để các dũng sĩ có thể bước quân hành tới trước: 

Ê-thi-ô-bi và Phút, đều mang thuẫn, 

Và dân Ly-đi, sử dụng và giương cung. 
10Vì ngày đó thuộc về Chúa GIA-VÊ vạn-quân, 

Một ngày báo thù, để trả thù cho chính Ngài trên những 

kẻ thù Ngài; 

Gươm sẽ nuốt rồi bị chán-ngáy 

Và uống cho đầy máu chúng; 

Vì sẽ có một cuộc tàn-sát cho Chúa  GIA-VÊ vạn-quân, 

Trong xứ phương bắc, bên sông Ơ-phơ-rát. 
11Hãy đi lên đến Ga-la-át và hãy nhận lấy nhựa thơm, 

Hỡi nữ đồng-trinh con gái của Ê-díp-tô! 

Trong sự vô-ích ngươi đã nhân thêm nhiều phương 

thuốc; 

Chẳng có việc chữa lành cho ngươi. 
12Các quốc-gia đã nghe về sự xấu-hổ của ngươi, 

Và trái đất đầy tiếng khóc đau-buồn của ngươi; 

Vì lính chiến nầy đã vấp lên lính chiến nọ, 

Rồi cả hai bọn chúng đã cùng ngã xuống với nhau. 
13Đây là thông-điệp mà Đức GIA-VÊ đã phán cùng tiên-

tri Giê-rê-mi về việc Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lôn đến 

để đánh xứ Ê-díp-tô: 
14"Hãy tuyên-bố trong Ê-díp-tô và công-bố tại Mít-đôn, 

Cũng hãy công-bố tại Nốp và Tác-pha-nết; 

Nói rằng: 'Vào vị trí và chuẩn-bị sẵn-sàng, 

Vì gươm đã nuốt những kẻ chung-quanh ngươi.' 
15"Tại sao những người mạnh của ngươi nằm xoài? 

Chúng không đứng vì Đức GIA-VÊ đã đẩy chúng 

xuống. 
16"Chúng đã vấp lên vấp xuống; 

Quả thật chúng đã ngã người nầy va vào người khác. 

Rồi chúng đã nói: 'Đứng dậy! Và chúng ta hãy đi về 

Đến cùng dân của mình và quê-hương mình 

Xa khỏi gươm-đao của kẻ áp-bức.' 
17"Chúng nó la hét ở đó: 'Pha-ra-ôn vua Ê-díp-tô chỉ là 

một tiếng ồn-ào lớn; 

Hắn đã để kỳ đã định qua đi!' 
18"Như Ta sống," nhà Vua  

Có danh là Đức GIA-VÊ vạn-quân tuyên bố, 

"Chắc-chắn một kẻ sẽ đến như núi Tha-bô giữa các núi, 

Hay như núi Cạt-mên cạnh biển. 
19"Hãy chuẩn bị hành-lý của ngươi để đi đày, 

Ôi con gái sống ở Ê-díp-tô, 

Vì Nốp sẽ thành một nơi tan-hoang; 

Thậm-chí nó sẽ bị đốt rụi và chẳng còn ai ở. 
20"Ê-díp-tô là một con bò cái tơ xinh, 

Nhưng con ruồi hút máu đang đến từ phương bắc—nó 

đang đến! 

 

 

 

 



 

 
Giê-rê-mi 46.21-47.3 

21"Lính đánh thuê cũng ở giữa nó 

Cũng như những con bò con mập mạp, 

Vì cả chúng cũng đã xây lưng và đã cùng nhau chạy 

mất; 

Chúng đã chẳng giữ vững được. 

Vì ngày tai-họa của chúng đã đến trên chúng, 

Thời-kỳ chúng bị hình-phạt. 
22"Tiếng của nó nghe như rắn bò; 

Vì chúng di chuyển như một đoàn quân 

Và đến cùng nó như những kẻ đốn cây cầm rìu. 
23"Chúng đã đốn rừng của nó," Đức GIA-VÊ tuyên-bố; 

"Chắc-chắn nó sẽ không còn tìm thấy được, 

Dẫu chúng hiện nay đông hơn cào-cào 

Và vô số. 
24"Con gái Ê-díp-tô đã bị làm xấu-hổ, 

Đã bị nộp cho quyền-năng của dân phương bắc." 
25Đức GIA-VÊ vạn-quân, Đức Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-

ên, phán: "Này, Ta sẽ phạt A-môn(1) của Nô, và Pha-ra-ôn, 

và Ê-díp-tô cùng với các thần của nó và các vua của nó, cả 

Pha-ra-ôn và những kẻ tin ở hắn. 26Và Ta sẽ phó chúng 

cho quyền-năng của những kẻ đang truy tìm sinh-mạng 

của chúng, ngay cả vào trong tay của Nê-bu-cát-nết-sa vua 

Ba-by-lôn và vào trong tay của các sĩ-quan của người. Tuy 

nhiên, sau đó, nó sẽ có người ở như ngày xưa," Đức GIA-

VÊ tuyên-bố. 
27"Còn ngươi, ôi Gia-cốp tôi-tớ của Ta, đừng sợ, 

Cũng chớ bị khiếp-đảm, ôi Y-sơ-ra-ên! 

Vì, hãy xem, Ta sẽ cứu ngươi từ xa 

Và con cháu của ngươi ra từ đất lưu-đày của chúng; 

Và Gia-cốp sẽ trở về và không bị quấy-rầy 

Và sẽ an-toàn, chẳng một ai làm người run-sợ. 
28"Ôi Gia-cốp tôi-tớ của Ta, đừng sợ," Đức GIA-VÊ 

tuyên-bố, 

"Vì Ta ở cùng ngươi. 

Ta sẽ hoàn-toàn kết-liểu tất cả những quốc-gia  

Nơi Ta đã đuổi ngươi đến, 

Tuy nhiên Ta sẽ không hoàn-toàn kết-liểu ngươi; 

Nhưng Ta sẽ sửa-trị ngươi một cách thích-đáng 

Và quyết không quên phạt ngươi." 

Lời tiên-tri chống người Phi-li-tin (47.1-47.7) 

47 1Lời của Đức GIA-VÊ đến cùng tiên-tri Giê-rê-mi 

liên quan đến dân Phi-li-tin, trước khi Pha-ra-ôn chinh-

phục Ga-xa. 2Đức GIA-VÊ phán như vầy: 

"Này, các dòng nước sẽ dâng lên cao từ phương bắc 

Và trở nên một dòng nước chảy xiết vỡ bờ, 

Và tràn ngập đất và mọi vật của nó, 

Thành-thị ấy và những kẻ sống trong đó; 

Và người ta sẽ kêu la, 

Và mọi cư-dân trong xứ ấy sẽ than van. 
3"Bởi cớ tiếng móng ngựa phi nước đại của những con 

ngựa giống của hắn, 

Tiếng náo động của những cỗ xe của hắn, và tiếng rầm-

rầm của những bánh xe của hắn, 

Các người cha đã chẳng trở lại để tìm con cái, 

Bởi vì những bàn tay của họ thì yếu-đuối, 

 

 

                                                 
1A-môn là thần của Nô, Pha-ra-ôn, và dân Ê-díp-tô 

 Jeremiah 46.21-47.3 

21"Also her mercenaries in her midst 

Are like fattened calves, 

For even they too have turned back and  have fled away 

together; 

They did not stand their ground. 

For the day of their calamity has come upon them, 

The time of their punishment. 
22"Its sound moves along like a serpent; 

For they move on like an army 

And come to her as woodcutters with axes.  
23"They have cut down her forest," declares YHWH; 

"Surely it will no more be found, 

Even though they are now more numerous than locusts 

And are without numbers. 
24"The daughter of Egypt has been put to shame, 

Given over to the power of the people of the north." 
25YHWH of hosts, the God of Israel, says, "Behold, I am 

going to punish Amon of  No, and Pharaoh, and Egypt 

along with her gods and her kings, even Pharaoh and those 

who trust in him. 26And I shall give them over to the 

power of those who are seeking their lives, even into the 

hand of Nebuchadnezzar king of Babylon and into the 

hand of his officers. Afterwards, however, it will be 

inhabited as in the days of old," declares YHWH. 

27"But as for you, O Jacob My servant, do not fear, 

Nor be dismayed, O Israel  ! 

For, see, I am going to save you from afar, 

And your descendants from the land of their captivity; 

And Jacob shall return and be undisturbed 

And secure, with no one making him tremble. 
28"O Jacob My servant, do not fear," declares YHWH, 

"For I am with you. 

I shall make a full end of all the nations 

Where I have driven you, 

Yet I shall not make a full end of you;  

But I shall correct you properly 

And by no means leave you unpunished." 

Prophecy against Philistia (47.1-47.7) 

47 1That which came as the word of YHWH to Jeremiah 

the prophet concerning the Philistines, before Pharaoh 

conquered Gaza. 2Thus says YHWH: 

"Behold, waters are going to rise from the north  

And become an overflowing torrent, 

And overflow the land and all its fulness, 

The city and those who live in it;  

And the men will cry out, 

And every inhabitant of the land will wail. 
3"Because of the noise of the galloping hoofs of his 

stallions, 

The tumult of his chariots, and the  rumbling of his 

wheels, 

The fathers have not turned back for their children, 

Because of the limpness of their hands, 

 

 

 

 

 



 

 
Jeremiah 47.4-48.9 

4On account of the day that is coming 

To destroy all the Philistines, 

To cut off from Tyre and Sidon 

Every ally that is left; 

For YHWH is going to destroy the Philistines, 

The remnant of the coastland of Caphtor. 
5"Baldness has come upon Gaza; 

Ashkelon has been ruined. 

O remnant of their valley, 

How long will you gash yourself ? 
6"Ah, sword of YHWH, 

How long will you not be quiet? 

Withdraw into your sheath; 

Be at rest and stay still. 
7"How can it be quiet, 

When YHWH has given it an order? 

Against Ashkelon and against the seacoast, 

There He has assigned it." 

Prophecy against Moab (48.1-48.47) 

48 1Concerning Moab. Thus says YHWH of hosts, the 

God of Israel, 

"Woe to Nebo, for it has been destroyed; 

Kiriathaim has been put to shame, it has been captured; 

The lofty stronghold has been put to shame and 

shattered. 
2"There is praise for Moab no longer; 

In Heshbon they have devised calamity against her: 

'Come and let us cut her off from being a nation!' 

You too, Madmen, will be silenced; 

The sword will follow after you. 
3"The sound of an outcry from Horonaim, 

'Devastation and great destruction!' 
4"Moab is broken, 

Her little ones have sounded out a cry of distress. 
5"For by the ascent of Luhith  

They will ascend with continual weeping; 

For at the descent of Horonaim 

They have heard the anguished cry of destruction. 
6"Flee, save your lives, 

That you may be like a juniper in the  wilderness. 
7"For because of your trust in your own achievements 

and treasures, 

Even you yourself will be captured; 

And Chemosh will go off into exile 

Together with his priests and his princes. 
8"And a destroyer will come to every city, 

So that no city will escape; 

The valley also will be ruined, 

And the plateau will be destroyed, 

As YHWH has said. 
9"Give wings to Moab, 

For she will flee away; 

And her cities will become a desolation, 

Without inhabitants in them. 

 

 

 

 

 

 

Giê-rê-mi 47.4-48.9 
4Vì lý-do ngày ấy đang đến 

Để hủy-diệt tất cả dân Phi-li-tin, 

Để cắt đứt khỏi Ty-rơ và Si-đôn 

Mọi nước đồng-minh còn lại; 

Vì GIA-VÊ sẽ hủy-diệt dân Phi-li-tin, 

Phần sót lại của đảo Cáp-tô. 
5"Sự trọc-trụi đã đến trên Ga-xa; 

Ách-ca-lôn đã bị đổ nát. 

Hỡi phần sót lại của thung-lũng của chúng, 

Các ngươi sẽ tự rạch thịt trong bao lâu nữa? 
6"Ôi! Hỡi lưỡi gươm của GIA-VÊ, 

Trong bao lâu nữa ngươi sẽ không yên-lặng? 

Hãy rút lui vào trong vỏ của ngươi; 

Đừng di động và hãy đứng im. 
7"Làm thế nào nó có thể yên-lặng, 

Khi GIA-VÊ đã cho nó một lệnh? 

Chống lại Ách-ca-lôn và chống lại bờ biển— 

Ở đó Ngài đã phân công cho nó." 

Lời tiên-tri chống lại Mô-áp (48.1-48.47) 

48 1Về Mô-áp. Đức GIA-VÊ vạn-quân, Đức Chúa TRỜI 

của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: 

"Khốn cho Nê-bô, vì nó đã bị hủy-diệt; 

Ki-ri-a-ta-im đã bị làm xấu-hổ, nó đã bị chiếm lấy; 

Cái đồn-lũy cao ấy đã bị làm xấu-hổ và tan-vỡ. 
2"Sự ngợi-khen Mô-áp chẳng còn; 

Tại Hết-bôn chúng đã tạo ra tai-họa chống nó: 

'Hãy đến, chúng ta diệt nó khỏi là một quốc-gia nữa!' 

Ngươi nữa, Mát-mên(1), cũng sẽ bị làm cho im-lặng; 

Gươm-đao sẽ đuổi theo ngươi. 
3"Có tiếng kêu-la từ Hô-rô-na-im: 

'Sự tàn-phá và sự hủy-diệt lớn quá!' 
4"Mô-áp bị tan-vỡ, 

Những con trẻ của nó đã la lên tiếng cầu cứu. 
5"Vì theo dốc Lu-hít 

Chúng sẽ vừa leo lên dốc vừa khóc không thôi; 

Vì tại dốc xuống của Hô-rô-na-im  

Chúng đã nghe tiếng kêu thống-khổ của sự hủy-diệt. 
6"Hãy trốn đi, hãy cứu lấy sinh-mệnh của ngươi, 

Để các ngươi có thể như cây bách-xù(2) trong vùng 

hoang-vu. 
7"Vì ngươi tin ở các sự thành-đạt và của báu của riêng 

ngươi, 

Ngay chính ngươi sẽ bị bắt; 

Và Kê-móc sẽ đi đày 

Cùng với các thầy tế-lễ của nó và các ông hoàng của nó. 
8"Và một kẻ hủy-diệt sẽ đến mỗi thành-thị, 

Hầu cho chẳng có một thành-thị nào sẽ thoát; 

Thung-lũng ấy cũng sẽ bị tàn-phá, 

Và cao nguyên ấy sẽ bị hủy-diệt, 

Như Đức GIA-VÊ đã phán. 
9"Hãy ban cánh cho Mô-áp, 

Vì nó sẽ trốn mất; 

Và các thành-thị của nó sẽ thành tan-hoang, 

Chẳng có ai ở trong chúng. 

 

 

                                                 
1Một thành-phố của Mô-áp 
2Bụi cây luôn luôn xanh có quả đỏ thắm dùng trong y-học và tạo 
hương-vị cho rượu gin 



 

 
Giê-rê-mi 48.10-48.28 

10"Đáng bị nguyền-rủa thay kẻ làm việc Đức GIA-VÊ 

một cách cẩu-thả, 

Và đáng bị nguyền-rủa thay kẻ kìm gươm của hắn tránh 

máu. 
11"Mô-áp đã sống thoải mái từ lúc trẻ; 

Nó cũng đã chẳng bị động như rượu nho ở phần cặn, 

Nó cũng đã chẳng bị rót từ bình nầy qua bình nọ, 

Nó cũng đã chẳng từng đi đày. 

Cho nên nó vẫn giữ hương-vị của nó, 

Và mùi thơm của nó đã chẳng đổi. 
12"Bởi vậy, này, các ngày ấy sẽ đến," Đức GIA-VÊ tuyên-

bố, "khi Ta sẽ sai đến cùng nó những kẻ đổ ra, và chúng sẽ 

đổ nó ra, chúng sẽ làm trống các bình chứa của nó và đập 

tan các lọ của nó. 13Mô-áp sẽ xấu-hổ vì Kê-móc, như nhà 

Y-sơ-ra-ên đã xấu-hổ vì Bê-tên, là sự tin-tưởng của chúng. 

14"Làm sao các ngươi có thể nói: 'Chúng ta là các dũng-

sĩ mạnh-mẽ, 

Các người can-đảm cho chiến-trận'? 
15”Mô-áp đã bị tàn-phá, và người ta đã đi lên đến các 

thành-thị của nó; 

Các thanh niên ưu tú nhất của nó cũng đã bị tàn-sát," 

Vua, có danh là GIA-VÊ vạn-quân, tuyên-bố. 
16"Thảm-họa của Mô-áp sẽ chóng đến, 

Và tai-họa của nó đã lẹ làng tăng nhanh 
17" Hãy khóc cho nó, tất cả các ngươi những kẻ ở 

chung-quanh nó, 

Ngay cả các ngươi là những kẻ biết danh nó; 

Hãy nói: Sao cây gậy cứng lại đã bị bẻ gãy thế, 

Một cây gậy huy-hoàng!' 
18"Hãy bước xuống khỏi sự vinh-hiển của ngươi 

Và hãy ngồi trên mặt đất khô-cháy nầy, 

Hỡi con gái sống ở Đi-bôn, 

Vì kẻ hủy-diệt Mô-áp đã lên chống lại ngươi, 

Nó đã phá tan các đồn-lũy của ngươi. 
19"Hãy đứng bên đường và hãy cứ để ý xem, 

Hỡi cư-dân của A-rô-e; 

Hỏi người đàn-ông chạy trốn và người đàn-bà trốn-thoát 

Và hãy nói: 'Điều gì đã xảy ra?' 
20"Mô-áp đã bị làm xấu-hổ, vì nó đã bị làm tan-vỡ. 

Hãy than-khóc và hãy kêu la; 

Hãy công-bố cạnh sông Ạt-nôn 

Rằng Mô-áp đã bị tiêu diệt. 
21"Sự trừng phạt cũng đã giáng trên đồng-bằng, trên Hô-

lôn, Gia-hát, và chống Mê-phát, 22chống Đi-bôn, Nê-bô, 

và Bết-Đíp-la-tha-im, 23chống Ki-ri-a-ta-im, Bết-Ga-mun, 

Bết-Mê-ôn, 24chống Ki-ri-giốt, Bốt-ra, và tất cả những 

thành-thị xứ Mô-áp, xa lẫn gần. 25Sừng của Mô-áp đã bị 

chặt rồi, và cánh tay nó đã bị gãy," Đức GIA-VÊ tuyên-

bố. 26"Hãy làm cho nó say-sưa, vì nó đã trở nên ngạo-

nghễ đối với GIA-VÊ; vì vậy Mô-áp sẽ đầm mình trong 

đồ mửa của nó, và nó cũng sẽ thành một trò-cười. 27Bấy 

giờ há Y-sơ-ra-ên đã chẳng là một trò-cười đối với ngươi 

hay sao? Hay có phải nó đã bị bắt trong những kẻ trộm? 

Vì mỗi lần ngươi nói về nó, ngươi lắc đầu khinh bỉ. 
28"Hãy bỏ các thành-thị và sống nơi các mõm đá, 

Hỡi cư-dân của Mô-áp, 

Và hãy như chim bồ-câu làm tổ 

Ở quá cái miệng vực sâu. 

 

Jeremiah 48.10-48.28 

10"Cursed be the one who does YHWH's work 

negligently, 

And cursed be the one who restrains his sword from 

blood. 
11"Moab has been at ease since his youth; 

He has also been undisturbed, like wine on its dregs, 

Neither has he been emptied from vessel to vessel, 

Nor has he gone into exile. 

Therefore he retains his flavor, 

And his aroma has not changed. 
12"Therefore behold, the days He coming," declares 

YHWH, "when I shall send to him those who tip vessels, 

and they will tip him over, and they will empty his vessels 

and shatter his jars. 13And Moab will be ashamed of 

Chemosh, as the house of Israel was ashamed of Bethel, 

their confidence. 
14"How can you say 'We are mighty warriors, 

And men valiant for battle'? 
15"Moab has been destroyed, and men have gone up to 

his cities; 

His choicest young men have also gone down to the 

slaughter," 

Declares the King, whose name is YHWH of hosts. 
16"The disaster of Moab will soon come, 

And his calamity has swiftly hastened. 
17"Mourn for him, all you who live around him, 

Even all of you who know his name; 

Say, 'How has the mighty scepter been broken, 

A staff of splendor!' 
18"Come down from your glory 

And sit on the parched ground, 

O daughter dwelling in Dibon, 

For the destroyer of Moab has come up against you, 

He has ruined your strongholds. 
19"Stand by the road and keep watch, 

O inhabitant of Aroer; 

Ask him who flees and her who escapes 

And say, 'What has happened?' 
20"Moab has been put to shame, for it has been 

shattered. 

Wail and cry out; 

Declare by the Arnon 

That Moab has been destroyed. 
21"Judgment has also come upon the plain, upon Holon, 

Jahaz, and against Mephaath, 22against Dibon, Nebo, and 

Beth-diblathaim, 23against Kiriathaim, Beth-gamul, and 

Beth-meon, 24against Kerioth, Bozrah, and all the cities of 

the land of Moab, far and near. 25The horn of Moab has 

been cut off, and his arm broken," declares YHWH. 
26"Make him drunk, for he has become arrogant toward 

YHWH; so Moab will wallow in his vomit, and he also 

will become a laughingstock. 27Now was not Israel a 

laughingstock to you? Or was he caught among thieves? 

For each time you speak about him you shake your head 

in scorn. 
28"Leave the cities and dwell among the crags, 

O inhabitants of Moab, 

And be like a dove that nests 

Beyond the mouth of the chasm. 

 



 

 
Jeremiah 48.29-48.44 

29"We have heard of the pride of Moab—he is very 

proud— 

Of his haughtiness, his pride, his arrogance and his self-

exaltation. 
30"I know his fury, ' declares YHWH, 

"But it is futile; 

His idle boasts have accomplished nothing. 
31"Therefore I shall wail for Moab, 

Even for all Moab shall I cry out; 

I will moan for the men of Kir-heres. 
32"More than the weeping for Jazer 

I shall weep for you, O vine of Sibmah! 

Your tendrils stretched across the sea, 

They reached to the sea of Jazer; 

Upon your summer fruits and your grape harvest 

The destroyer has fallen. 
33"So gladness and joy are taken away 

From the fruitful field, even from the land of Moab. 

And I have made the wine to cease from the wine 

presses; 

No one will tread them with shouting, 

The shouting will not be shouts of joy. 
34"From the outcry at Heshbon even to Elealeh, even to 

Jahaz they have raised their voice, from Zoar even to 

Horonaim and to Eglath-shelishiyah; for even the waters 

of Nimrim will become desolate. 35And I shall make an 

end of Moab,” declares YHWH, "the one who offers 

sacrifice on the high place and the one who burns incense 

to his gods. 
36"Therefore My heart wails for Moab like flutes; My 

heart also wails like flutes for the men of Kir-heres. 

Therefore they have lost the abundance it produced. 37For 

every head is bald and every beard cut short; there are 

gashes on all the hands and sackcloth on the loins. 38On 

all the housetops of Moab and in its streets there is 

lamentation everywhere; for I have broken Moab like an 

undesirable vessel," declares YHWH. 39"How shattered it 

is! How they have wailed! How Moab has turned his 

back—he is ashamed! So Moab will become a 

laughingstock and an object of terror to all around him." 
40For thus says YHWH, 

"Behold, one will fly swiftly like an eagle, 

And spread out his wings against Moab. 
41"Kerioth has been captured 

And the stronghold have been seized, 

So the hearts of the mighty men of Moab in that day 

Will be like the heart of a woman in labor. 
42"And Moab will be destroyed from being a people 

Because he has become arrogant toward YHWH. 

43"Terror, pit, and snare are coming upon you, 

O inhabitant of Moab," declares YHWH.  
44"The one who flees from the terror 

Will fall into the pit, 

And the one who climbs up out of the pit 

Will be caught in the snare; 

For I shall bring upon her, even upon Moab, 

The year of their punishment," declares YHWH. 

 

Giê-rê-mi 48.29-48.44 

29"Chúng ta đã nghe về sự kiêu-ngạo của Mô-áp—nó 

rất kiêu-ngạo— 

Về sự kiêu-căng của nó, lòng kiêu-ngạo của nó, tính 

ngạo-mạn của nó, và sự tự cao tự đại của nó. 
30"Ta biết sự giận-dữ của nó," Đức GIA-VÊ tuyên-bố, 

Nhưng nó vô ích; 

Các sự khoác lác không đâu của nó đã chẳng được gì. 
31"Cho nên Ta sẽ khóc-thương cho Mô-áp, 

Thậm-chí vì tất cả Mô-áp Ta sẽ kêu-la; 

Ta sẽ rên rĩ cho những người Kiệt-Hê-re. 
32"Nhiều hơn việc khóc cho Gia-ê-xe 

Ta sẽ khóc vì ngươi, ôi gốc nho ở Síp-ma! 

Các nhành của ngươi duỗi ra quá biển, 

Chúng với tới biển Gia-ê-xe, 

Trên các trái mùa hạ của ngươi và mùa hái nho của 

ngươi 

Kẻ hủy-diệt ấy đã ngã. 
33"Vì vậy niềm vui và hân hoan đã bị cất đi 

Khỏi cánh-đồng sai quả, ngay cả khỏi đất của Mô-áp. 

Và Ta đã khiến rượu hết từ các bàn ép rượu; 

Chẳng có một ai sẽ đạp nho mà la, 

Tiếng la sẽ không phải là các tiếng la vui-sướng. 
34"Từ tiếng la-hét tại Hết-bôn ngay cả đến Ê-lê-a-lê, ngay 

cả đến Gia-hát, chúng đã cất tiếng mình lên, từ Xoa ngay 

cả đến Hô-rô-na-im và đến Ê-lát-Sê-li-sia; vì thậm-chí các 

dòng nước ở Nim-rim cũng sẽ trở nên tiêu-điều. 35Và Ta 

sẽ kết-liễu Mô-áp" Đức GIA-VÊ tuyên-bố, "kẻ cúng tế 

trên nơi cao và kẻ đốt hương cho các thần của nó.” 

36"Bởi vậy, tâm của Ta than-khóc cho Mô-áp như các ống 

sáo; tâm của Ta cũng sẽ than-khóc như các ống sáo vì các 

người Kiệt-Hê-re. Cho nên chúng đã mất sự dư-dật nó đã 

sản-xuất ra. 37Vì mọi cái đầu bị trọc và mọi chòm râu bị 

cắt ngắn; có các vết cắt trên mọi bàn tay và vải gai trên các 

thắt lưng. 38Trên mọi nóc nhà của Mô-áp và trong các 

đường-phố của nó đều có sự than-khóc khắp nơi; vì Ta đã 

đập vỡ Mô-áp như cái bình chẳng ai muốn," Đức GIA-VÊ 

tuyên-bố. 39"Nó bị tan-vỡ dường nào! Sao chúng đã than-

khóc thế! Mô-áp đã xây lưng lại—nó bị xấu hổ dường 

nào! Vì vậy Mô-áp sẽ trở nên một trò-cười và một vật kinh 

khiếp đối với tất cả chung-quanh nó." 40Vì Đức GIA-VÊ 

phán như vầy: 

"Này, có kẻ sẽ bay nhanh-lẹ như chim ưng, 

Và xòe các cánh của nó ra chống lại Mô-áp. 
41"Ki-ri-giốt đã bị chiếm 

Và các đồn-lũy đã bị cướp lấy rồi, 

Vì vậy tâm của những người đàn ông mạnh-mẽ của Mô-

áp trong ngày đó 

Sẽ như tâm của một người đàn-bà đang đau đẻ. 
42"Và Mô-áp sẽ bị diệt không còn là một dân-tộc 

Bởi vì nó đã trở nên ngạo-mạn với Đức GIA-VÊ. 
43"Sự kinh-hãi, hầm-hố, và bẫy-sập sẽ đến trên ngươi, 

Ôi cư-dân Mô-áp," Đức GIA-VÊ tuyên-bố. 
44"Kẻ trốn khỏi sự kinh-hãi 

Sẽ sa vào hầm, 

Và kẻ leo lên ra khỏi hầm  

Sẽ bị kẹt trong bẫy; 

Vì Ta sẽ đem đến trên nó, trên Mô-áp, 

Cái năm có hình-phạt của chúng,"Đức GIA-VÊ tuyên-

bố. 



 

 
Giê-rê-mi 48.45-49.8 

45"Dưới bóng Hết-bôn 

Những kẻ đào tẩu đứng yếu xìu; 

Vì có đám lửa đã phát ra từ Hết-bôn, 

Và một ngọn lửa từ giữa Si-hôn, 

Và nó đã thiêu-nuốt trán của Mô-áp 

Và các da đầu của những tay ăn-chơi  náo loạn. 
46“Khốn cho ngươi, Mô-áp! 

Dân Kê-móc đã hư mất rồi; 

Vì các con trai ngươi đã bị bắt giam dẫn đi, 

Và các con gái ngươi vào cảnh giam-cầm, 
47"Nhưng Ta sẽ phục-hồi các sản-nghiệp của Mô-áp 

Trong những ngày sau," Đức GIA-VÊ tuyên-bố. 

Cho tới nay là sự trừng phạt trên Mô-áp. 

Lời tiên-tri chống Am-môn (49.1-49.6) 

49 1Về các con trai của Am-môn. Đức GIA-VÊ phán 

như vầy: 

"Y-sơ-ra-ên chẳng có các con trai à? 

Hay nó chẳng có những người thừa-kế sao? 

Thì tại sao Minh-côm đã chiếm Gát 

Và dân nó đã định-cư trong các thành-thị của Gát? 
2"Bởi vậy, này, những ngày đang đến," Đức GIA-VÊ 

tuyên-bố, 

"Ta sẽ khiến tiếng kèn trom-pét ra trận được nghe đến 

Chống lại Ráp-ba của những con trai của Am-môn, 

Và nó sẽ thành một đống đổ-nát, 

Và các thị  trấn của nó sẽ bị đốt-cháy, 

Rồi Y-sơ-ra-ên sẽ chiếm hữu của những kẻ đã chiếm 

hữu của nó," 

Đức GIA-VÊ phán. 
3"Hãy than-khóc, ôi Hết-bôn, vì A-hi đã bị tiêu diệt! 

Hãy kêu-la, ôi các con gái Ráp-ba, 

Hãy mặc vải gai và than-khóc, 

Và hãy chạy đi chạy lại ở sau các vách tường; 

Vì Minh-côm sẽ bị đi đày 

Cùng với các thầy tế-lễ của nó và các ông hoàng của nó. 
4"Sao ngươi khoe-khoang về các thung-lũng thế! 

Thung-lũng của ngươi đang trôi đi mất, 

Ôi con gái sa ngã 

Là kẻ tin ở của-báu của nó, nói: 

'Ai sẽ đến chống ta?' 
5"Này, Ta sẽ giáng sự kinh khiếp lên ngươi," 

Chúa GIA-VÊ vạn-quân tuyên-bố, 

"Từ mọi hướng chung-quanh ngươi; 

Và mỗi đứa các ngươi sẽ bị đuổi chạy thục mạng, 

Mà không có ai gom những kẻ đào tẩu lại với nhau. 
6"Nhưng về sau Ta sẽ phục-hồi 

Những sản-nghiệp của các con trai Am-môn," 

Đức GIA-VÊ tuyên-bố. 

Lời tiên-tri chống Ê-đôm (49.7-49.22) 
7Về Ê-đôm. Đức GIA-VÊ vạn-quân phán như vầy: 

"Há không còn khôn-ngoan nào trong Thê-man nữa? 

Người khôn đã hết lời khuyên tốt sao? 

Sự khôn-ngoan của họ đã bị suy đồi? 
8"Trốn đi, xây lưng lại, hãy sống trong các vực sâu, 

Ôi cư-dân Đê-đan, 

Vì Ta sẽ đem tại-họa của Ê-sau đến trên nó 

Vào lúc Ta phạt nó. 

 

 

Jeremiah 48.45-49.8 

45"In the shadow of Heshbon 

The fugitives stand without strength; 

For a fire has gone forth from Heshbon, 

And a flame from the midst of Sihon, 

And it has devoured the forehead of Moab 

And the scalps of the riotous revelers. 
46"Woe to you, Moab! 

The people of Chemosh have perished; 

For your sons have been taken away captive, 

And your daughters into captivity. 
47"Yet I will restore the fortunes of Moab 

In the latter days," declares YHWH. 

Thus far the judgment on Moab. 

Prophecy against Am-mon’ (49.1-49.6) 

49 1Concerning the sons of Ammon. Thus says YHWH: 

"Does Israel have no sons? 

Or has he no heirs? 

Why then has Malcam taken possession of Gad 

And his people settled in its cities? 
2"Therefore behold, the days are coming," declares 

YHWH, 

"That I shall cause a trumpet blast of war to be heard 

Against Rabbah of the sons of Ammon; 

And it will become a desolate heap, 

And her towns will be set on fire. 

Then Israel will take possession of his possessors," 

Says YHWH. 
3"Wail, O Heshbon, for Ai has been destroyed! 

Cry out, O daughters of Rabbah, 

Gird yourselves with sackcloth and lament, 

And rush back and forth inside the walls; 

For Malcam will go into exile 

Together with his priests and his princes. 
4"How boastful you are about the valleys! 

Your valley is flowing away, 

O backsliding daughter 

Who trusts in her treasures, saying, 

'Who will come against me?' 
5"Behold, I am going to bring terror upon you," 

Declares the Lord YHWH of hosts, 

"From all directions around you;  

And each of you will be driven out headlong, 

With no one to gather the fugitives together. 
6"But afterward I will restore 

The fortunes of the sons of Ammon. 

Declares YHWH. 

Prophecy against Edom (49.7-49.22) 
7Concerning Edom. Thus says YHWH of hosts, 

"Is there no longer any wisdom in Teman? 

Has good counsel been lost from the prudent? 

Has their wisdom decayed? 
8"Flee away, turn back, dwell in the depths, 

O inhabitants of Dedan, 

For I will bring the disaster of Esau upon him 

At the time I punish him. 

 



 

 
Jeremiah 49.9-49.22 

9"If grape gatherers came to you, 

Would they not leave gleanings? 

If thieves came by night, 

They would destroy only until they had enough. 
10"But I have stripped Esau bare, 

I have uncovered his hiding places 

So that he will not be able to conceal himself; 

His offspring has been destroyed along with his 

relatives 

And his neighbors, and he is no more. 
11"Leave your orphans behind, I will keep them alive; 

And let your widows trust in Me." 
12For thus says YHWH, "Behold, those who were not 

sentenced to drink the cup will certainly drink it, and are 

you the one who will be completely acquitted? You will 

not be acquitted, but you will certainly drink it. 13For I 

have sworn by Myself," declares YHWH, "that Bozrah 

will become an object of horror, a reproach, a ruin and a 

curse; and all its cities will become perpetual ruins." 

14I have heard a message from YHWH, 

And an envoy is sent among the nations, saying, 

"Gather yourselves together and come against her, 

And rise up for battle!" 
15"For behold, I have made you small among the 

nations, 

Despised among men. 
16"As for the terror of you, 

The arrogance of your heart has deceived you, 

O you who live in the clefts of the rock, 

Who occupy the height of the hill. 

Though you make your nest as high as an eagle's, 

I will bring you down from there," declares YHWH. 

17"And Edom will become an object of horror, everyone 

who passes by it will be horrified and will hiss at all its 

wounds. 18Like the overthrow of Sodom and Gomorrah 

with its neighbors," says YHWH, "no one will live there, 

nor will a son of man reside in it. 19Behold, one will come 

up like a lion from the thickets of the Jordan against a 

perennially watered pasture; for in an instant I shall make 

him run away from it, and whoever is chosen I shall 

appoint over it. For who is like Me, and who will summon 

Me into court? And who then is the shepherd who can 

stand against Me?" 

20Therefore hear the plan of YHWH which He has 

planned against Edom, and His purposes which He has 

purposed against the inhabitants of Teman: surely they 

will drag them off, even the little ones of the flock; surely 

He will make their pasture desolate because of them. 
21The earth has quaked at the noise of their downfall. 

There is an outcry! The noise of it has been heard at the 

Red Sea. 22Behold, He will mount up and swoop like an 

eagle, and spread out His wings against Bozrah; and the 

hearts of the mighty men of Edom in that day will be like 

the heart of a woman in labor. 

 

 

 

Giê-rê-mi 49.9-49.22 

9"Nếu những kẻ hái nho đến cùng ngươi, 

Há họ đã chẳng chừa lại nho để mót sao? 

Nếu các kẻ trộm đã đến ban đêm, 

Chúng sẽ phá hoại chỉ cho đến khi chúng đã có đủ. 
10"Nhưng Ta đã lột trần Ê-sau, 

Ta đã phơi bày các chỗ nó núp  

Hầu cho nó không thể giấu mình; 

Dòng-dõi của nó đã bị diệt cùng với các bà-con của nó 

Và láng-giềng của nó, rồi nó không còn nữa. 
11"Hãy để lại những kẻ mồ-côi của ngươi, Ta sẽ giữ 

cho sống; 

Và các kẻ góa-bụa của ngươi hãy tin ở Ta." 
12Vì Đức GIA-VÊ phán như vầy: "Này, những kẻ đã 

chẳng bị phạt uống chén nầy, chắc-chắn sẽ uống, và có 

phải ngươi là kẻ sẽ được tha-bổng hoàn-toàn không? 

Ngươi sẽ chẳng được tha-bổng đâu, nhưng ngươi sẽ chắc-

chắn uống. 13Vì Ta đã thề bởi chính Ta," Đức GIA-VÊ 

tuyên-bố, "Bốt-ra sẽ thành một vật kinh sợ, một điều sĩ-

nhục, một sự đổ-nát, và một sự rủa sả; và tất cả các thành-

thị của nó sẽ thành phế-tích đời đời." 
14Ta đã nghe một thông-điệp từ Đức GIA-VÊ, 

Và một sứ-giả được phái đến giữa các quốc-gia, nói: 

"Các ngươi hãy tự nhóm lại và hãy đến chống nó, 

Và hãy trỗi dậy để ra trận!" 
15"Vì này, Ta đã làm ngươi nhỏ trong các quốc gia 

Bị khinh-dể giữa người ta. 
16"Còn về sự kinh sợ của ngươi, 

Sự ngạo-mạn của tâm ngươi đã lừa-dối ngươi, 

Hỡi ngươi những kẻ sống trong các kẻ đá, 

Là những kẻ choán nơi cao của ngọn đồi. 

Dẫu ngươi làm tổ của ngươi cao bằng tổ của chim ưng, 

Ta cũng sẽ đem ngươi xuống khỏi đó," Đức GIA-VÊ 

tuyên-bố. 

17"Và Ê-đôm sẽ thành một vật kinh sợ; mọi người đi 

ngang qua nó sẽ khiếp-sợ và sẽ xì xầm vì tất cả các vết-

thương của nó. 18Giống như sự sụp-đổ của Sô-đôm và 

Gô-mô-rơ với những kẻ láng-giềng của nó," Đức GIA-VÊ 

phán, "không có một người nào sẽ sống ở đó, cũng không 

có một con trai của người nào cư-ngụ trong đó. 19Này, 

một kẻ sẽ trỗi lên như sư-tử từ các bụi rậm của sông Giô-

đanh chống lại một đồng cỏ được tưới nước hàng năm; vì 

trong một chốc Ta sẽ làm cho hắn chạy khỏi nó, và hễ ai 

được chọn Ta sẽ chỉ-định cai-trị nó. Vì ai giống như Ta? 

Ai sẽ vời Ta đến toà? Và rồi ai là kẻ chăn có thể đứng 

chống lại Ta?" 
20Bởi vậy, hãy nghe kế-hoạch của Đức GIA-VÊ mà Ngài 

đã trù-tính chống Ê-đôm, và các mục-đích của Ngài mà 

Ngài đã cố ý chống lại cư-dân Thê-man: chắc-chắn họ sẽ 

kéo chúng đi, ngay cả những con nhỏ trong bầy; chắc-

chắn Ngài sẽ khiến đồng-cỏ của chúng tan-hoang bởi cớ 

chúng. 21Trái đất đã động vì tiếng ồn khi chúng đổ xuống. 

Có tiếng kêu-la! Tiếng của nó đã được nghe nơi Biển Đỏ. 
22Kìa, Ngài sẽ bay lên và đột kích xuống như chim ưng, 

và giăng các cánh của Ngài ra chống Bốt-ra; và tâm của 

những dũng-sĩ của Ê-đôm trong ngày đó sẽ giống như tâm 

đàn bà trong cơn đẻ. 

 

 



 

 
Giê-rê-mi 49.23-49.35 

Lời tiên-tri chống lại Đa-mách (49.23-49.27) 
23Về Đa-mách. 

"Ha-mát và Ạt-bát đều bị hổ-thẹn, 

Vì chúng đã nghe tin xấu; 

Chúng lấy làm chán-nản. 

Có nỗi băn khoăn gần biển, 

Nó không thể dằn xuống. 
24"Đa-mách đã thành bơ vơ; 

Nó đã bỏ để chạy trốn, 

Và sự hốt-hoảng đã nắm chặt nó; 

Sự hiểm nghèo và sự đau đớn đã cầm lấy nó 

Như đàn-bà trong cơn đẻ. 
25"Tại sao thành-thị ca-ngợi chưa bị bỏ rơi thế, 

Thành có sự vui-vẻ của Ta! 
26"Bởi vậy, những thanh niên của nó sẽ ngã trong các 

đường-phố của nó, 

Và mọi lính chiến sẽ bị câm miệng trong ngày đó," Đức 

GIA-VÊ vạn-quân tuyên-bố. 
27"Và Ta sẽ đốt tường-thành Đa-mách, 

Và nó sẽ thiêu-hủy các tháp kiên-cố của Bên-Ha-đát." 

Lời tiên-tri chống lại Kê-đa và Hát-so (49.28-49.33) 
28Về Kê-đa và các vương-quốc của Hát-so mà Nê-bu-cát-

nết-sa vua Ba-by-lôn đã đánh-bại.  Đức GIA-VÊ phán như 

vầy: 

"Hãy đứng dậy, hãy đi lên đến Kê-đa 

Và hãy tận diệt các người phương đông. 
29"Chúng sẽ lấy đi các lều của chúng và các bầy của 

chúng; 

Chúng sẽ đem đi theo cho chúng 

Các màn lều của chúng , tất cả hàng hoá của chúng , và 

những con lạc-đà của chúng, 

Và chúng sẽ kêu lên tới nhau: 'Nỗi kinh-hãi ở mọi phía!' 
30”Hãy chạy đi, trốn đi! Hãy sống trong những vực sâu, 

Ôi cư-dân Hát-so," Đức GIA-VÊ tuyên-bố; 

"Vì Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lôn đã lập một kế-

hoạch chống lại các ngươi 

Và đã nghĩ ra một âm-mưu chống lại các ngươi. 
31"Hãy đứng dậy, hãy đi lên chống một dân thoải mái, 

Sống an-toàn," Đức GIA-VÊ tuyên-bố. 

"Nó không có các cổng hay các then cửa; 

Chúng sống một mình. 
32"Những con lạc-đà của chúng sẽ thành của-cướp, 

Và vô số gia súc của chúng thành của ăn-cắp, 

Và Ta sẽ tản-lạc những kẻ cắt góc tóc theo mọi ngọn 

gió; 

Và Ta sẽ đem tai-họa của chúng đến từ mọi phía," Đức 

GIA-VÊ tuyên-bố. 
33"Rồi Hát-so sẽ thành hang-động của chó rừng, 

Một chỗ tan-hoang mãi mãi; 

Không một ai sẽ sống ở đó, 

Cũng chẳng có một đứa con trai nào của người cư-ngụ 

trong đó." 

Lời tiên-tri chống Ê-lam (49.34-49.39) 
34Lời của Đức GIA-VÊ đến cùng tiên-tri Giê-rê-mi về Ê-

lam, khi triều-đại Sê-đê-kia vua Giu-đa bắt đầu, rằng: 
35"GIA-VÊ vạn-quân phán như vầy: 

'Này, Ta sẽ bẻ cung của Ê-lam, 

Cái mạnh nhất của sức-lực chúng. 

 

Jeremiah 49.23-49.35 

Prophecy against Damascus (49.23-49.27) 
23Concerning Damascus. 

"Hamath and Arpad are put to shame, 

For they have heard bad news; 

They are disheartened. 

There is anxiety by the sea, 

It cannot be calmed. 
24"Damascus has become helpless; 

She has turned away to flee, 

And panic has gripped her; 

Distress and pangs have taken hold of her 

Like a woman in childbirth. 
25"How the city of praise has not been deserted, 

The town of My joy! 
26"Therefore, her young men will fall in her streets, 

And all the men of war will be silenced in that day," 

declares YHWH of hosts. 
27"And I shall set fire to the wall of Damascus, 

And it will devour the fortified towers of Ben-hadad." 

Prophecy against Kedar and Hazor (49.28-49.33) 
28Concerning Kedar and the kingdoms of Hazor, which 

Nebuchadnezzar king of Babylon defeated. Thus says 

YHWH, 

"Arise, go up to Kedar 

And devastate the men of the east. 
29"They will take away their tents and their flocks; 

They will carry off for themselves 

Their tent curtains, all their goods, and their camels, 

And they will call out to one another, 

'Terror on every side!' 
30"Run away, flee! Dwell in the depths, 

O inhabitants of Hazor," declares YHWH; 

"For Nebuchadnezzar king of Babylon has formed a 

plan against you 

And devised a scheme against you. 
31"Arise, go up against a nation which is at ease, 

Which lives securely," declares YHWH. 

"It has no gates or bars; 

They dwell alone. 
32"And their camels will become plunder, 

And the multitude of their cattle for booty. 

And I shall scatter to all the winds those who cut the 

corners of their hair; 

And I shall bring their disaster from every side," 

declares YHWH. 
33"And Hazor will become a haunt of jackals, 

A desolation forever; 

No one will live there, 

Nor will a son of man reside in it." 

Prophecy against Elam (49.34-49.39) 
34That which came as the word of YHWH to Jeremiah the 

prophet concerning Elam, at the beginning of the reign of 

Zedekiah king of Judah, saying, 
35"Thus says YHWH of hosts, 

'Behold, I am going to break the bow of Elam, 

The finest of their might. 

 



 

 
Jeremiah 49.36-50.8 

36'And I shall bring upon Elam the four winds 

From the four ends of heaven, 

And shall scatter them to all these winds; 

And there will be no nation 

To which the outcasts of Elam will not go. 
37'So I shall shatter Elam before their enemies 

And before those who seek their lives;  

And I shall bring calamity upon them, 

Even My fierce anger,' declares YHWH, 

'And I shall send out the sword after them 

Until I have consumed them. 
38'Then I shall set My throne in Elam., 

And I shall destroy out of it king and princes,' 

Declares YHWH. 
39'But it will come about in the last days 

That I shall restore the fortunes of Elam,'" 

Declares YHWH. 

Prophecy against Babylon (50.1-50.46) 

50 1The word which YHWH spoke concerning Babylon, 

the land of the Chaldeans, through Jeremiah the prophet: 
2"Declare and proclaim among the  nations. 

Proclaim it and lift up a standard. 

Do not conceal it but say, 

Babylon has been captured, 

Bel has been put to shame, Merodach has been 

shattered; 

Her images have been put to shame, her idols have been 

shattered.' 
3"For a nation has come up against her out of the north; it 

will make her land an object of horror, and there will be 

no inhabitant in it. Both man and beast have wandered off, 

they have gone away! 4In those days and at that time,' 

declares YHWH, "the sons of Israel   will come, both they 

and the sons of Judah as well; they will go along weeping 

as they go, and it will be YHWH their God they will seek. 
5They will ask for the way to Zion, turning their faces in 

its direction; they will come that they may join themselves 

to YHWH in an everlasting covenant that will not be 

forgotten. 
6"My people have become lost sheep; 

Their shepherds have led them astray. 

They have made them turn aside on the mountains; 

They have gone along from moutain to hill 

And have forgotten their resting place. 
7"All who came upon them have devoured them; 

And their adversaries have said, 'We are  not guilty, 

Inasmuch as they have sinned against YHWH who is 

the habitation 

of righteousness, 

Even YHWH, the hope of their fathers.' 
8"Wander away from the midst of Babylon, 

And go forth from the land of the  Chaldeans; 

Be also like male goats at the head of the flock. 

 

 

 

 

 

Giê-rê-mi 49.36-50.8 

36'Và Ta sẽ giáng trên Ê-lam bốn ngọn gió 

Từ bốn phương trời, 

Và sẽ tản-lạc chúng  đến tất cả những ngọn gió ấy; 

Và sẽ chẳng có một quốc-gia nào 

Mà những kẻ bị ruồng-bỏ của Ê-lam lại chẳng đến. 
37'Thế là Ta sẽ làm tan-vỡ Ê-lam trước mặt các kẻ thù 

của chúng 

Và trước mặt những kẻ truy tìm sinh-mạng của chúng; 

Và Ta sẽ đem tai-họa trên chúng, 

Ngay cả cơn giận dữ dội của Ta,' Đức GIA-VÊ tuyên-

bố, 

'Và Ta sẽ sai gươm theo sau chúng 

Cho đến khi Ta đã hủy-diệt chúng. 
38'Đoạn Ta sẽ đặt ngai Ta tại Ê-lam, 

Và Ta sẽ diệt khỏi nó vua và các ông hoàng,' 

Đức GIA-VÊ tuyên-bố. 
39'Nhưng sẽ xảy ra trong các ngày sau rốt 

Rằng Ta sẽ phục-hồi các sản-nghiệp của Ê-lam,'" 

Đức GIA-VÊ tuyên-bố. 

Lời tiên-tri chống Ba-by-lôn (50.1-50.46) 

50 1Lời mà Đức GIA-VÊ đã phán về Ba-by-lôn, đất của 

dân Canh-đê, qua tiên-tri Giê-rê-mi: 
2"Hãy tuyên-bố và hãy công-bố ở giữa các quốc-gia. 

Hãy công-bố nó và hãy phất lên một ngọn cờ. 

Đừng giấu nhưng nói: 

Ba-by-lôn đã bị chiếm, 

Bên đã bị làm hổ-thẹn, Mê-rô-đác đã bị đập tan; 

Hình-tượng của nó đã bị làm hổ-thẹn, các thần-tượng 

của nó đã bị đập tan.' 

3"Vì một dân đã đến tới chống lại nó, ra từ phương bắc; 

dân nầy sẽ làm cho đất của nó thành một vật khiếp-sợ, và 

sẽ không có ai ở trong đó. Cả người lẫn thú đã chạy đi 

mất, chúng đã đi mất! 4Trong các ngày đó và vào lúc đó," 

Đức GIA-VÊ tuyên-bố, "các con trai Y-sơ-ra-ên sẽ đến, cả 

chúng lẫn các con trai Giu-đa; chúng sẽ vừa đi vừa khóc, 

và sẽ chính là GIA-VÊ Chúa TRỜI của chúng, chúng sẽ 

tìm-kiếm. 5Chúng sẽ hỏi đường đến Si-ôn, quay mặt 

chúng theo hướng nó; chúng sẽ đến để liên-kết với GIA-

VÊ bằng một giao-ước đời đời sẽ chẳng bị quên lãng. 

6"Dân Ta đã thành những con chiên thất-lạc; 

Những kẻ chăn của họ đã dẫn họ đi lạc. 

Chúng đã khiến họ quay sang một bên trên các ngọn 

núi; 

Chúng đã đi từ núi đến đồi 

Và đã quên chỗ nghỉ của chúng. 
7"Tất cả những kẻ đã gặp chúng đã nuốt chúng; 

Và những kẻ địch của chúng đã nói: 'Chúng ta không  

có tội, 

Vì chúng đã phạm-tội chống lại Đức GIA-VÊ, là nơi cư  

trú của sự công-chính, 

Tức là Đức GIA-VÊ, là hy-vọng của tổ-phụ của chúng.' 
8"Hãy đi lang thang khỏi giữa Ba-by-lôn 

Và hãy đi ra khỏi đất của dân Canh-đê về phía trước; 

Cũng giống như những con dê đực đi đầu bầy. 

 

 

 

 



 

 
Giê-rê-mi 50.9-50.22 

9"Vì này, Ta sắp khuấy động và đem chống Ba-by-lôn 

Một đám gồm những dân-tộc lớn từ đất phương bắc, 

Và chúng sẽ dàn các chiến-tuyến chống nó; 

Từ đó nó sẽ bị bắt tù, 

Các mũi tên của chúng sẽ giống như một dũng sĩ 

chuyên nghiệp 

Là  kẻ chẳng trở về tay không. 
10"Và Canh-đê sẽ thành của-cướp; 

Tất cả những kẻ cướp-bóc nó sẽ có đầy-đủ," Đức GIA-

VÊ tuyên-bố. 
11"Vì các ngươi vui-mừng, vì các ngươi hân-hoan, 

Hỡi các ngươi những kẻ cướp-bóc tài sản của Ta, 

Vì các ngươi nhảy lỗm chỗm như con bò cái đạp lúa 

Và hí như những con ngựa đực, 
12Mẹ các ngươi sẽ bị xấu-hổ lắm, 

Người đẻ các ngươi sẽ bị làm nhục. 

Kìa, bà sẽ là hèn mọn nhất trong các quốc-gia, 

Một vùng hoang-vu, một đất khô cằn, và một sa-mạc. 
13"Vì sự phẫn nộ của GIA-VÊ, nó sẽ không có ai ở nữa, 

Nhưng nó sẽ hoàn-toàn tiêu-điều; 

Mọi người đi qua gần Ba-by-lôn sẽ khiếp-sợ 

Và sẽ xì xầm vì những vết thương của nó. 
14"Các ngươi hãy dàn các chiến-tuyến chống Ba-by-lôn 

ở mọi phía, 

Tất cả các ngươi những kẻ giương cung, 

Bắn vào nó, đừng tiếc tên, 

Vì nó đã phạm tội chống lại GIA-VÊ. 
15"Hãy cất lên tiếng ra trận chống lại nó ở mọi phía! 

Nó đã đầu-hàng, những cột-trụ của nó đã đổ, 

Các tường-thành nó đã bị phá đổ. 

Vì đó là sự báo-thù của GIA-VÊ: 

Hãy trả thù nó; 

Như nó đã gây cho người, hãy khiến cho nó cũng vậy. 
16"Hãy diệt kẻ gieo giống khỏi Ba-by-lôn, 

Và kẻ cầm liềm trong mùa gặt; 

Vì trước thanh kiếm của kẻ áp-bức 

Ai nấy sẽ trở về cùng chính dân mình, 

Ai nấy sẽ chạy trốn về chính đất mình. 

17"Y-sơ-ra-ên là một bầy chiên tản-lạc, những con sư-tử 

đã đuổi họ đi. Người đầu-tiên đã nuốt nó là vua A-si-ri, và 

kẻ sau cùng đã bẻ gãy xương nó là Nê-bu-cát-nết-sa vua 

Ba-by-lôn. 18Cho nên, GIA-VÊ vạn-quân, Chúa TRỜI của 

Y-sơ-ra-ên phán như vầy: 'Này, Ta sẽ phạt vua Ba-by-lôn 

và xứ của nó, y như Ta đã phạt A-si-ri. 19Rồi Ta sẽ đem 

Y-sơ-ra-ên về đồng cỏ của nó, và nó sẽ ăn cỏ trên Cạt-mên 

và Ba-san, và hồn của nó sẽ được thỏa-mãn trong vùng đồi 

núi Ép-ra-im và Ga-la-át. 20Trong các ngày đó và vào lúc 

đó," Đức GIA-VÊ tuyên-bố, "người ta sẽ truy tìm sự gian-

ác của Y-sơ-ra-ên, nhưng sẽ chẳng thấy gì; và tìm những 

tội của Giu-đa, nhưng chúng không có tội; vì Ta sẽ tha-thứ 

những kẻ mà Ta chừa lại để sống sót.' 

21"Chống đất Mê-ra-tha-im, hãy đi lên chống nó, 

Và chống cư-dân Phê-cốt. 

Hãy giết và tận diệt chúng," Đức GIA-VÊ tuyên-bố, 

"Và hãy làm theo mọi điều Ta đã truyền cho ngươi. 
22"Tiếng ồn giao chiến được nghe trong xứ ấy 

Và sự hủy-diệt lớn-lao. 

 

Jeremiah 50.9-50.22 

9"For behold, I am going to arouse and bring up against 

Babylon 

A horde of great nations from the land of the north, 

And they will draw up their battle lines against her; 

From there she will be taken captive, 

Their arrows will be like an expert warrior  

Who does not return empty-handed. 
10"And Chaldea will become plunder; 

All who plunder her will have enough," declares 

YHWH. 
11"Because you are glad, because you are jubilant, 

O you who pillage My heritage, 

Because you skip about like a threshing heifer 

And neigh like stallions, 
12Your mother will be greatly ashamed, 

She who gave you birth will be humiliated. 

Behold, she will be the least of the nations, 

A wilderness, a parched land, and a desert. 
13"Because of the indignation of YHWH she will not be 

inhabited, 

But she will be completely desolate; 

Everyone who passes by Babylon will be horrified 

And will hiss because of all her wounds. 
14"Draw up your battle lines against Babylon on every 

side, 

All you who bend the bow; 

Shoot at her, do not be sparing with your arrows, 

For she has sinned against YHWH. 
15"Raise your battle cry against her on every side! 

She has given herself up, her pillars have fallen, 

Her walls have been torn down. 

For this is the vengeance of YHWH: 

Take vengeance on her; 

As she has done to others, so do to her. 
16"Cut off the sower from Babylon, 

And the one who wields the sickle at the time of 

harvest; 

For before the sword of the oppressor 

They will each turn back to his own people. 

And they will each flee to his own land. 
17"Israel is a scattered flock, the lions have driven them 

away. The first one who devoured him was the king of 

Assyria and this last one who has broken his bones is 

Nebuchadnezzar king of Babylon. 18Therefore thus says 

YHWH of hosts, the God of Israel: 'Behold, I am going to 

punish the king of Babylon and his land, just as I punished 

the king of Assyria. 19And I shall bring Israel back to his 

past ure and he will graze on Carmel and Bashan, and his 

soul will be satisfied in the hill country of Ephraim and 

Gilead. 20In those days and at that time,' declares YHWH, 

'search will be made for the iniquity of Israel, but there 

will be none; and for the sins of Judah, but they will not be 

found; for I shall pardon those whom I leave as a remnant.' 

21"Against the land of Merathaim, go up against it, 

And against the inhabitants of Pekod. 

Slay and utterly destroy them," declares YHWH, 

"And do according to all that I have commanded you. 
22"The noise of battle is in the land, 

And great destruction. 

 



 

 
Jeremiah 50.23-50.35 

23"How the hammer of the whole earth 

Has been cut off and broken! 

How Babylon has become 

An object of horror among the nations! 
24"I set a snare for you, and you were also caught, O 

Babylon, 

While you yourself were not aware; 

You have been found and also seized 

Because you have engaged in conflict with YHWH." 
25YHWH has opened His armory  

And has brought forth the weapons of His indignation, 

For it is a work of the Lord YHWH of hosts 

In the land of the Chaldeans. 
26Come to her from the farthest border; 

Open up her barns, 

Pile her up like heaps  

And utterly destroy her, 

Let nothing be left to her. 
27Put all her young bulls to the sword; 

Let them go down to the slaughter! 

Woe be upon them, for their day has come, 

The time of their punishment. 
28There is a sound of fugitives and refugees from the 

land of Babylon, 

To declare in Zion the vengeance of YHWH our God, 

Vengeance for His temple. 

29"Summon many against Babylon, 

All those who bend the bow: 

Encamp against her on every side, 

Let there be no escape. 

Repay her according to her work; 

According to all that she has done, so do to her; 

For she has become arrogant against YHWH, 

Against the Holy One of Israel.  

30"Therefore her young men will fall in her streets, 

And all her men of war will be silenced in that day," 

declares YHWH. 
31"Behold, I am against you, O arrogant one," 

Declares the Lord YHWH of hosts, 

"For your day has come, 

The time when I shall punish you. 
32"And the arrogant one will stumble and fall 

With no one to raise him up; 

And I shall set fire to his cities, 

And it will devour all his environs." 
33Thus says YHWH of hosts, 

"The sons of Israel are oppressed, 

And the sons of Judah as well; 

And all who took them captive have held them fast, 

They have refused to let them go. 
34"Their Redeemer is strong, YHWH of hosts is His 

name; 

He will vigorously plead their case, 

So that He may bring rest to the earth,  

But turmoil to the inhabitants of Babylon. 
35"A sword against the Chaldeans," declares YHWH, 

"And against the inhabitants of Babylon, 

And against her officials and her wise men! 

 

Giê-rê-mi 50.23-50.35 

23"Sao cái búa của toàn-thể trái đất 

Đã bị chặt-đứt và bị gãy thế! 

Sao Ba-by-lôn đã thành 

Một vật ghê-rợn giữa các nước thế! 
24"Ta đã gài bẫy bắt ngươi, và ngươi cũng bị bắt, ôi Ba-

by-lôn, 

Trong khi chính ngươi đã chẳng biết; 

Ngươi đã bị bắt gặp và cũng đã bị tóm 

Vì ngươi đã dính dáng vào sự xung-đột với GIA-VÊ." 
25Đức GIA-VÊ đã mở kho khí-giới của Ngài 

Và đã đem các vũ-khí của sự căm phẫn của Ngài ra, 

Vì ấy là việc làm của Chúa GIA-VÊ vạn-quân 

Trong xứ sở của dân Canh-đê. 
26Hãy đến cùng nó từ biên-giới xa nhất; 

Hãy mở các kho của nó ra, 

Hãy chất nó lên như các đống 

Và hãy tận diệt nó, 

Đừng để lại cái gì cho nó. 
27Hãy chém tất cả những con bò tơ đực của nó; 

Hãy để chúng đi xuống đến hàng thịt! 

Khốn cho chúng, vì ngày của chúng đã đến rồi, 

Thời-điểm có hình-phạt của chúng. 
28Có tiếng của những kẻ đào tẩu và các người tị-nạn từ 

đất Ba-by-lôn, 

Để công-bố trong Si-ôn sự báo-thù của GIA-VÊ Đức 

Chúa TRỜI của chúng ta, 

Sự báo-thù cho đền-thờ Ngài. 
29"Hãy gọi nhiều người đến chống Ba-by-lôn, 

Tất cả những kẻ giương cung: 

Hãy đóng trại vây nó ở mọi phía, 

Đừng chừa lối thoát nào cả. 

Hãy báo-trả theo việc làm của nó; 

Theo mọi điều nó đã làm, thì hãy làm như vậy cho nó; 

Vì nó đã thành ngạo-mạn chống GIA-VÊ, 

Chống lại Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên. 
30"Bởi vậy, các thanh niên của nó sẽ ngã gục trên các 

đường-phố của nó, 

Và tất cả lính tráng của nó sẽ im miệng trong ngày đó," 

Đức GIA-VÊ tuyên-bố. 
31"Này, Ta chống ngươi, hỡi đứa ngạo-mạn," 

Chúa GIA-VÊ vạn-quân tuyên-bố, 

"Vì ngày của ngươi đã đến rồi, 

Thời-điểm mà Ta sẽ trừng phạt ngươi. 
32"Kẻ ngạo-mạn sẽ vấp và ngã 

Không có ai đỡ nó lên; 

Ta sẽ phóng hỏa các thành-thị của nó, 

Và lửa sẽ thiêu-nuốt tất cả các miền phụ-cận của nó." 
33Đức GIA-VÊ vạn-quân phán như vầy: 

"Những con trai Y-sơ-ra-ên bị áp-bức, 

Và những con trai Giu-đa; 

Và tất cả những kẻ bắt tù chúng đã cầm chắc chúng, 

Họ đã không chịu thả chúng ra. 
34"Đấng Cứu-chuộc của chúng là mạnh, GIA-VÊ vạn-

quân là danh của Ngài; 

Ngài sẽ bào-chữa mạnh mẽ nguyên cớ của chúng, 

Hầu cho Ngài có thể đem sự nghỉ-ngơi cho trái đất, 

Nhưng đem xào xáo tới cho cư-dân Ba-by-lôn. 
35"Một thanh gươm chống lại dân Canh-đê," Đức GIA-

VÊ tuyên-bố, 

"Và chống cư-dân Ba-by-lôn, 

Và chống các quan-chức của nó và những người khôn- 



 

 
Giê-rê-mi 50.36-51.1 

ngoan của nó! 
36"Một thanh gươm chống các thầy tế-lễ nói lời sấm-

truyền, và chúng sẽ thành những kẻ dại-dột! 

Một thanh gươm chống những kẻ mạnh của nó, rồi 

chúng sẽ bị đập tan! 
37"Một thanh gươm chống các con ngựa của họ và 

chống các chiến xa của họ, 

Và chống tất cả những người ngoại-quốc ở giữa nó, 

Và họ sẽ thành đàn-bà! 

Một thanh gươm chống những kho tàng của nó, và 

chúng sẽ bị cướp bóc! 
38"Một cơn hạn-hán ở trên các dòng nước của nó, và 

chúng sẽ bị cạn-khô! 

Vì nó là xứ thần-tượng, 

Và chúng điên-tiết vì các thần-tượng dễ sợ. 
39"Bởi vậy, các sinh-vật sống ở sa-mạc sẽ sống ở đó 

cùng với chó rừng; 

Chim đà-điểu cũng sống trong đó, 

Và nó sẽ không bao giờ có lại cư-dân  

Hay ở đó từ đời nầy đến đời kia. 
40"Như khi Chúa TRỜI đã lật đổ Sô-đôm 

Và Gô-mô-rơ cùng với các dân láng giềng của nó," Đức 

GIA-VÊ tuyên-bố, 

"Không có ai sẽ sống ở đó, 

Cũng không có một con trai của người nào cư-trú tại đó. 
41"Kìa, một dân đến từ phương bắc, 

Và một nước lớn và nhiều vua  

Sẽ được kích động từ các phần xa-xôi của trái đất. 
42"Họ cầm cung và lao; 

Họ tàn-ác và không có lòng khoan-dung. 

Tiếng của họ gầm như biển, 

Và họ cỡi ngựa, 

Được sắp hàng như một người ra trận 

Chống lại ngươi, ôi con gái của Ba-by-lôn. 
43"Vua Ba-by-lôn đã nghe phúc-trình về chúng, 

Và tay của hắn xuội lơ; 

Khủng hoảng đã kẹp-chặt hắn, 

Quằn-quại đau-đớn như đàn-bà đang đẻ. 

44"Này, một kẻ sẽ lên như sư-tử lên từ bụi rậm của sông 

Giô-đanh đến đồng cỏ được tưới nước một cách mãi-mãi; 

vì trong chốc-lát Ta sẽ làm cho chúng trốn chạy xa khỏi 

nó, và bất cứ kẻ nào được chọn Ta sẽ chỉ-định cai-trị nó. 

Vì ai giống như Ta? Ai sẽ triệu Ta đến? Và thế thì ai là kẻ 

chăn có thể đứng chống lại Ta cho được?" 45Bởi vậy, hãy 

nghe kế-hoạch của Đức GIA-VÊ mà Ngài đã trù-tính 

chống Ba-by-lôn, và các mục-đích của Ngài mà Ngài đã 

có ý-định chống lại đất của dân Canh-đê: một cách chắc-

chắn họ sẽ kéo chúng đi, ngay cả những con nhỏ trong bầy 

một cách chắc-chắn Ngài sẽ làm đồng-đỏ thành tan-hoang 

bởi cớ chúng. 46Lúc có tiếng la: "Ba-by-lôn đã bị chiếm 

lấy!" thì trái đất bị rung-chuyển, và tiếng kêu-la được nghe 

biết ở giữa các quốc-gia. 

Ba-by-lôn bị xét-xử vì các tội đối-nghịch Y-sơ-ra-ên 

(51.1-51.64) 

51 1Đức GIA-VÊ phán như vầy: 

"Này, Ta sẽ dấy lên chống lại Ba-by-lôn 

Và chống lại cư-dân của Canh-đê 

Linh của một kẻ hủy-diệt. 

 

 

Jeremiah 50.36-51.1 

36"A sword against the oracle priests, and they will 

become fools! 

A sword against her mighty men, and they will be 

shattered! 
37"A sword against their horses and against their 

chariots. 

And against all the foreigners who are in the mist of 

her, 

And they will become women! 

A sword against her treasures, and they will be 

plundered! 
38"A drought on her waters, and they will be dried up! 

For it is a land of idols, 

And they are mad over fearsome idols, 
39"Therefore the desert creatures will live there along 

with the jackals; 

The ostriches also will live in it, 

And it will never again be inbabited 

Or dwelt in from generation to generation. 
40"As when God overthrew Sodom 

And Gomorrah with its neighbors," declares YHWH, 

"No man will live there, 

Nor will any son of man reside in it. 

41"Behold, a people is coming from the north, 

And a great nation and many kings 

Will be aroused from the remote parts of  the earth. 
42"They seize their bow and javelin; 

They are cruel and have no mercy. 

Their voice roars like the sea, 

And they ride on horses, 

Marshalled like a man for the battle 

Against you, O daughter of Babylon. 
43"The king of Babylon has heard the report about 

them, 

And his hands hang limp; 

Distress has gripped him, 

Agony like a woman in childbirth. 
44"Behold, one will come up like a lion from the thicket of 

the Jordan to a perennially watered pasture; for in an 

instant I shall make them run away from it, and whoever is 

chosen I shall appoint over it. For who is like Me, and 

who will summon Me into court? And who then is the 

shepherd who can stand against Me?" 45Therefore hear 

the plan of YHWH which He has planned against 

Babylon, and His purposes which He has purposed against 

the  land of the Chaldeans: surely they will drag them off, 

even the little ones of the flock; surely He will make their 

pasture desolate because of them. 46At the shout, 

"Babylon has been seized!" the earth is shaken, and an 

outcry is heard among the nations. 

Babylon judged for sins against Israel (51.1-51.64) 

51 1Thus says YHWH: 

"Behold, I am going to arouse against Babylon 

And against the inhabitants of Chaldea 

The spirit of a destroyer. 

 

 



 

 
Jeremiah 51.2-51.14 

2"And I shall dispatch foreigners to Babylon that they 

may winnow her 

And may devastate her land; 

For on every side they will oppose her 

In the day of her calamity. 
3"Let not him who bends his bow bend it, 

Nor let him rise up in his scale-armor; 

So do not spare her young men; 

Devote all her army to destruction. 
4"And they will fall down slain in the land of the 

Chaldeans, 

And pierced through in their streets." 
5For neither Israel nor Judah has been forsaken 

By his God, YHWH of hosts, 

Although their land is full of guilt 

Before the Holy One of Israel.   
6Flee from the midst of Babylon 

And each of you deliver his soul! 

Do not be destroyed in her punishment, 

For this is YHWH's time of vengeance; 

He is going to render recompense to her. 
7Babylon has been a golden cup in the hand of YHWH, 

Intoxicating all the earth. 

The nations have drunk of her wine; 

Therefore the nations are going mad. 

 8Suddenly Babylon has fallen and been broken; 

Wail over her! 

Bring balm for her pain; 

Perhaps she may be healed. 
9We applied healing to Babylon, but she was not 

healed; 

Forsake her and let us each go to his own country, 

For her judgment has reached to heaven  

And towers up to the very skies. 
10YHWH has brought about our vindication; 

Come and let us recount in Zion 

The work of YHWH our God! 

11Sharpen the arrows, fill the quivers! 

YHWH has aroused the spirit of the kings of the Media, 

Because His purpose is against Babylon to destroy it; 

For it is the vengeance of YHWH, vengeance for His 

temple. 
12Lift up a signal against the walls of Babylon; 

Post a strong guard, 

Station sentries, 

Place men in ambush! 

For YHWH has both purposed and performed 

What He spoke concerning the inhabitants of Babylon. 
13O you who dwells by many waters, 

Abundant in treasures, 

Your end has come, 

The measure of your covetousness. 
14YHWH of hosts has sworn by Himself: 

"Surely I will fill you with a population like locusts, 

And they will cry out with shouts of victory over you." 

 

 

 

Giê-rê-mi 51.2-51.14 

2"Ta sẽ sai phái những người ngoại-quốc đến Ba-by-lôn 

để họ có thể sàng-sảy nó 

Và có thể phá-hủy đất nó; 

Vì ở mọi phía họ sẽ chống đối nó 

Trong ngày có tai-nạn của nó. 
3"Chớ để kẻ giương cung của mình giương cung ra, 

Cũng chớ để nó đứng dậy trong áo giáp của nó; 

Cũng vậy, chớ tha những đàn-ông trẻ của nó; 

Hãy cống-hiến tất cả quân-đội nó cho sự hủy-diệt. 
4"Và chúng sẽ bị giết ngã gục trong đất dân Canh-đê, 

Và bị đâm trong các đường-phố." 

5Vì cả Y-sơ-ra-ên lẫn Giu-đa đã chẳng bị bỏ rơi 

Bởi Đức Chúa TRỜI của nó, Đức GIA-VÊ vạn-quân, 

Dầu xứ sở của chúng đầy lỗi-lầm 

Trước mặt Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên. 
6Hãy chạy trốn khỏi giữa Ba-by-lôn, 

Và mỗi đứa các ngươi giải-thoát hồn của mình! 

Chớ bị tiêu diệt khi nó bị phạt, 

Vì đây là thời-kỳ báo trả của Đức GIA-VÊ; 

Ngài sắp báo-oán nó. 
7Ba-by-lôn đã là cái chén vàng trong tay Đức GIA-VÊ 

Làm tất cả trái đất say-sưa. 

Các quốc-gia đã uống rượu của nó; 

 Cho nên các quốc-gia đang nổi điên. 
8Thình-lình Ba-by-lôn đã đổ xuống và bị bể; 

Hãy than-khóc vì nó! 

Hãy đem dầu thơm đến cho sự đau-đớn của nó; 

Có lẽ nó được lành. 
9Chúng ta đã tiến hành chữa lành cho Ba-by-lôn, song 

nó chẳng được chữa lành 

Hãy bỏ rơi nó và mỗi người chúng ta hãy đi đến xứ của 

chính mình, 

Vì sự trừng phạt nó đã thấu đến tận trời 

Và vượt cao lên trên đến tận các bầu trời. 
10Đức GIA-VÊ đã đem đến sự bào-chữa cho chúng ta; 

Hãy đến và chúng ta hãy thuật lại trong Si-ôn 

Việc làm của GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI chúng ta! 
11Hãy chuốc các mũi tên, làm đầy các bao đựng tên! 

Đức GIA-VÊ đã khuấy động linh các vua của dân Mê-

đi, 

Vì Ngài có ý định là chống Ba-by-lôn để diệt nó; 

Vì ấy là sự báo-trả của Đức GIA-VÊ, sự báo-trả cho 

đền-thờ của Ngài. 
12Hãy nâng lên một dấu-hiệu chống các tường-thành 

của Ba-by-lôn; 

Hãy bố-trí một người lính canh mạnh mẽ, 

Hãy đặt lính gác, 

Hãy bố-trí người để phục-kích! 

Vì Đức GIA-VÊ đã có ý định và đã thực-hiện 

Điều Ngài đã phán về cư-dân của Ba-by-lôn. 
13Hỡi ngươi là kẻ ở cạnh nhiều dòng nước, 

Có nhiều của-báu, 

Sự cuối-cùng của ngươi đã đến rồi, 

Giải-pháp cho sự tham-lam của ngươi. 
14Đức GIA-VÊ vạn-quân đã chỉ chính Ngài mà thề: 

"Hẵn Ta sẽ đổ đầy ngươi với một đám như cào-cào, 

Và chúng sẽ la to với tiếng reo chiến-thắng trên ngươi." 

 

 



 

 
Giê-rê-mi 51.15-51.28 

15Chính là Ngài, Đấng đã làm ra trái đất bởi quyền- 

năng của Ngài, 

Đấng thiết-lập thế-giới bởi sự khôn-ngoan của Ngài, 

Và bởi sự am-hiểu của mình, Ngài đã giương các từng 

trời ra. 
16Khi Ngài thốt ra tiếng của Ngài, thì có sự huyên-náo 

của những dòng nước trong các từng trời, 

Và Ngài khiến mây bay lên từ đầu-cùng của trái đất; 

Ngài làm chớp cho mưa, 

Và đem gió lại từ các nhà kho của Ngài. 
17Tất cả loài người thì ngu-ngốc, không có sự hiểu-biết; 

Mỗi thợ vàng vì các hình-tượng của hắn mà bị xấu-hổ; 

Vì các hình-tượng đúc của hắn là lừa bịp, 

Và chẳng có hơi thở gì ở trong chúng. 
18Chúng không ra gì, một việc khôi-hài; 

Khi chúng bị trừng phạt, chúng sẽ hư mất. 
19Phần của Gia-cốp thì không như chúng; 

Vì Ngài là Đấng Sáng-tạo của tất cả, 

Và của chi-tộc thuộc tài-sản riêng của Ngài. 

Đức GIA-VÊ vạn-quân là danh của Ngài. 
20Ngài phán: "Ngươi là gậy-tày chiến-tranh của Ta, 

khí-giới chiến-tranh của Ta; 

Và với ngươi Ta phá-tan các quốc gia, 

Và với ngươi Ta hủy-diệt các vương-quốc. 
21"Và với ngươi Ta đập-tan ngựa và người cưỡi ngựa, 
22 Và với ngươi Ta đập-tan chiến xa và kẻ cỡi nó, 

Và với ngươi Ta đập-tan đàn-ông và đàn-bà, 

Và với ngươi Ta đập-tan người già và kẻ nhỏ, 

Và với ngươi Ta đập-tan trai-trẻ và gái đồng-trinh, 
23Và với ngươi Ta đập-tan kẻ chăn và bầy của nó, 

Và với ngươi Ta đập-tan nông gia và cặp bò kéo của nó, 

Và với ngươi Ta đập-tan các thống-đốc và các tỉnh-

trưởng. 
24"Nhưng Ta sẽ báo-trả Ba-by-lôn và tất cả cư-dân tại 

Canh-đê vì mọi điều ác mà chúng đã làm trong Si-ôn trước 

mắt các ngươi," Đức GIA-VÊ tuyên-bố. 
25"Này, Ta chống ngươi, hỡi núi hay hủy-diệt, 

Là kẻ hủy-diệt toàn trái đất," Đức GIA-VÊ tuyên-bố, 

"Và Ta sẽ giương tay Ta ra chống  ngươi, 

Và lăn ngươi xuống từ trên các vách đá 

Và Ta sẽ khiến ngươi thành núi bị mòn. 
26"Và người ta sẽ chẳng lấy từ ngươi một hòn đá làm 

góc 

Cũng chẳng một hòn đá làm nền, 

Nhưng ngươi sẽ tan-hoang mãi mãi," Đức GIA-VÊ 

tuyên-bố. 
27Hãy nâng lên một dấu-hiệu trong xứ nầy, 

Hãy thổi kèn trom-pét giữa các quốc-gia! 

Hãy dành riêng các quốc-gia để chống nó, 

Hãy vời các vương-quốc A-ra-rát, Min-ni, và Ách-kê-

na chống nó; 

Hãy chỉ-định một thống-chế chống lại nó, 

Hãy đem ra những con ngựa như châu-chấu có lông 

dựng đứng. 
28Hãy dành riêng các dân để chống nó, 

Các vua của dân Mê-đi, 

Các thống-đốc của chúng và các tỉnh-trưởng của chúng, 

Và mọi lãnh thổ thuộc quyền cai-trị của chúng. 

 

 

Jeremiah 51.15-51.28 

15It is He who made the earth by His power, 

Who established the world by His wisdom, 

And by His understanding He stretched out the heavens. 
16When He utters His voice, there is a tumult of waters  

in the heavens, 

And He causes the clouds to ascend from the end of the 

earth; 

He makes lightning for the rain, 

And brings forth the wind from His storehouses. 
17All mankind is stupid, devoid of knowledge; 

Every goldsmith is put to shame by his idols, 

For his molten images are deceitful, 

And there is no breath in thern. 
18They are worthless, a work of mockery; 

In the time of their punishment they will perish. 
19The portion of Jacob is not like these; 

For the Maker of all is He, 

And of the tribe of His inheritance; 

YHWH of hosts is His name. 
20He says, "You are My war-club, My weapon of war; 

And with you I shatter nations, 

And with you I destroy kingdoms. 
21"And with you I shatter the horse and his rider,  
22And with you I shatter the chariot and its rider, 

And with you I shatter man and woman, 

And with you I shatter old man and youth, 

And with you I shatter young man and virgin, 
23And with you I shatter the shepherd and his flock, 

And with you I shatter the farmer and his team, 

And with you I shatter governors and prefects. 

24"But I will repay Babylon and all the inhabitants at 

Chaldea for all their evil that they have done in Zion 

before your eyes," declares YHWH. 
25"Behold, I am against you, O destroying mountain, 

Who destroy the whole earth," declares YHWH, 

""And I will stretch out My hand against you, 

And roll you down from the crags 

And I will make you a burnt out mountain. 
26"And they will not take from you even a stone for a 

corner 

Nor a stone for foundations, 

But you will be desolate forever," declares YHWH. 

27Lift up a signal in the land, 

Blow a trumpet among the nations! 

Consecrate the nations against her, 

Summon against her the kingdoms of Ararat, Minni, 

and Ashkenaz; 

Appoint a marshal against her, 

Bring up the horses like bristly locusts. 
28Consecrate the nations against her, 

The kings of the Media, 

Their governors and all their prefects, 

And every land of their dominion. 

 

 

 



 

 
Jeremiah 51.29-51.42 

29So the land quakes and writhes, 

For the purposes of YHWH against Babylon stand, 

To make the land of Babylon 

A desolation without inhabitants. 
30The mighty men of Babylon have ceased fighting, 

They stay in the strongholds; 

Their strength is exhausted, 

They are becoming like women; 

Their dwelling places are set on fire, 

The bars of her gates are broken. 
31One courier runs to meet another, 

And one messenger to meet another, 

To tell the king of Babylon 

That his city has been captured from end  to end; 
32The fords also have been seized, 

And they have burned the marshes with fire, 

And the men of war are terrified. 

33For thus says YHWH of hosts, the God of Israel: 

"The daughter of Babylon is like a threshing floor 

At the time it is stamped firm; 

Yet in a little while the time of harvest will corne for 

her." 
34"Nebuchadnezzar king of Babylon has devoured me 

and crushed me, 

He has set me down like an empty vessel; 

He has swallowed me like a monster, 

He has filled his stomach with my delicacies; 

He has washed me away. 
35"May the violence done to me and to my flesh be 

upon Babylon," 

The inhabitant of Zion will say; 

And, "May my blood be upon the  inhabitants of 

Chaldea," 

Jerusalem will say. 
36Therefore thus says YHWH, 

"Behold, I am going to plead your case 

And exact full vengeance for you; 

And I shall dry up her sea 

And make her fountain dry. 
37"And Babylon will become a heap of ruins, a haunt of 

jackals, 

An object of horror and hissing without inhabitants. 
38"They will roar together like young lions. 

They will growl like lions' cubs. 
39 "When they become heated up, I shall serve them 

their banquet 

And make them drunk, that they may become jubilant 

And may sleep a perpetual sleep 

And not wake up," declares YHWH. 
40"I shall bring them down like lambs to the slaughter, 

Like rams together with male goats. 
41"How Sheshach has been captured, 

And the praise of the whole earth been seized! 

How Babylon has become an object of horror among 

the nations! 
42"The sea has come up over Babylon; 

She has been engulfed with its tumultuous waves. 

 

 

Giê-rê-mi 51.29-51.42 

29Vì vậy đất rúng-động và quặn đau, 

Vì các mục-đích của Đức GIA-VÊ chống Ba-by-lôn 

đều đứng vững, 

Để khiến xứ Ba-by-lôn thành 

Tan-hoang không người ở. 
30Những dũng sĩ của Ba-by-lôn đã ngưng đánh, 

Chúng ở trong các đồn-lũy; 

Sức-lực của chúng bị kiệt, 

Chúng đang thành như đàn-bà; 

Những chỗ ở của chúng bị đốt, 

Các then gài cổng của nó bị bẻ gãy. 
31Người đưa tin nầy chạy đến gặp người kia, 

Và sứ-giả nầy gặp sứ-giả kia, 

Để báo tin cho vua Ba-by-lôn 

Rằng thành của vua đã bị chiếm từ đầu nầy đến đầu nọ; 
32Những chỗ cạn cũng đã bị chiếm, 

Và họ đã đốt các vùng đầm-lầy bằng lửa, 

Và lính tráng đều khiếp-sợ. 
33Vì Đức GIA-VÊ vạn-quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-

ên phán như vầy: 

"Con gái Ba-by-lôn giống như sàn đạp lúa 

Có một lúc nó được nện rắn-chắc; 

Nhưng trong ít lâu nữa mùa gặt sẽ đến với nó." 
34"Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lôn đã nuốt ta và đã 

nghiền nát ta, 

Nó đã bỏ ta xuống như bình trống-không; 

Nó đã nuốt ta như một con quái vật, 

Nó đã làm đầy bao-tử nó với các đồ ăn ngon của ta; 

Nó đã làm ta hao mòn. 
35"Nguyện xin bạo-lực giáng cho ta và cho xác-thịt ta 

đổ trên Ba-by-lôn," 

Cư-dân của Si-ôn sẽ nói thế; 

Và, "Nguyện máu ta ở trên cư-dân của Canh-đê," 

Giê-ru-sa-lem sẽ nói thế. 

36Bởi vậy, Đức GIA-VÊ phán như vầy: 

"Kìa, Ta sẽ bào-chữa vụ của ngươi 

Và đòi sự trả-thù trọn-vẹn cho ngươi; 

Và Ta sẽ làm khô biển của nó 

Và làm cạn nguồn nước của nó. 
37"Ba-by-lôn sẽ thành một đống đổ-nát, một hang động 

của chó rừng, 

Một vật ghê-rợn và xì xầm, không cư-dân. 
38"Chúng sẽ cùng nhau rống như các sư-tử tơ, 

Chúng sẽ gầm-gừ như những sư-tử con. 
39"Khi chúng kích-động lên, Ta sẽ dọn tiệc cho chúng 

Và khiến chúng say, để chúng nó có thể thành om sòm 

Và có thể ngủ một giấc mãi mãi 

Và không thức dậy," Đức GIA-VÊ tuyên-bố. 
40"Ta sẽ hạ chúng xuống như chiên con đến lò thịt, 

Như những con chiên đực cùng với các con dê đực. 

41"Sao mà Sê-sác(1) đã bị chiếm rồi, 

Và lời ngợi-khen của toàn trái đất đã bị cướp đi thế! 

Sao mà Ba-by-lôn đã trở nên một vật ghê-rợn giữa các 

quốc-gia thế! 
42"Biển đã dâng trào lên Ba-by-lôn; 

Nó đã bị các luồng sóng náo-động của biển tràn ngập. 

 

                                                 
1Sê-sác: tên ẩn của Ba-by-lôn 



 

 
Giê-rê-mi 51.43-51.56 

43"Các thành-thị của nó đã trở nên một vật ghê-rợn, 

Một đất khô cằn và một sa-mạc, 

Một xứ không ai sống, 

Và không có con trai của người đi qua. 
44"Ta sẽ trừng phạt Bên trong Ba-by-lôn, 

Và Ta sẽ làm cho cái nó nuốt ói ra khỏi miệng nó; 

Và các quốc-gia sẽ không còn đổ về nó nữa. 

Ngay cả tường-thành Ba-by-lôn cũng đã ngã xuống! 

45"Đi ra khỏi giữa nó, hỡi dân Ta, 

Và mỗi đứa trong các ngươi hãy cứu mình 

Khỏi cơn giận mãnh liệt của GIA-VÊ, 
46 "Nay e tâm các ngươi trở nên yếu-ớt, 

Và các ngươi sợ-sệt vì nghe báo cáo trong xứ nầy— 

Vì báo cáo ấy sẽ đến một năm, 

Và sau năm đó một báo cáo khác đến một năm khác, 

Và bạo-lực sẽ có ở trong đất nầy 

Khi kẻ cai-trị nầy chống lại kẻ cai-trị kia— 
47Bởi vậy, này, những ngày đang đến 

Khi Ta sẽ trừng phạt các thần-tượng của Ba-by-lôn; 

Và toàn xứ của nó sẽ bị xấu-hổ, 

Và mọi kẻ bị giết của nó sẽ ngã xuống trong nó. 
48"Lúc ấy, trời và đất và mọi thứ ở trong chúng 

Sẽ reo-hò vui-sướng vì Ba-by-lôn, 

Vì những kẻ hủy-diệt sẽ đến chống nó từ phương bắc," 

Đức GIA-VÊ tuyên-bố. 

49Quả thật Ba-by-lôn phải ngã vì những kẻ bị giết của 

Y-sơ-ra-ên, 

Như cũng vì Ba-by-lôn mà những kẻ bị giết của toàn 

trái đất đã ngã gục. 
50Các ngươi những kẻ đã thoát khỏi gươm, 

Đi ra! Đừng ở lại! 

Hãy nhớ Đức GIA-VÊ từ phương xa, 

Và hãy để Giê-ru-sa-lem đến trong tâm-trí các ngươi. 
51Chúng ta xấu-hổ bởi vì chúng ta đã nghe sự sỉ-nhục; 

Sự ô-nhục đã phủ mặt chúng ta, 

Vì những ngoại-kiều đã vào 

Các nơi thánh của đền Đức GIA-VÊ. 
52"Bởi vậy, này, những ngày đang đến," Đức GIA-VÊ 

tuyên-bố, 

"Khi Ta sẽ phạt các hình-tượng của nó, 

Và các kẻ bị thương trí mạng sẽ rên-rỉ khắp đất của nó. 
53"Dầu Ba-by-lôn sẽ lên được các từng trời, 

Và dầu nó sẽ củng-cố được đồn-lũy rất cao của nó, 

Từ Ta những kẻ hủy-diệt sẽ đến với nó," Đức GIA-VÊ 

tuyên-bố. 

54Có tiếng la-hét từ Ba-by-lôn, 

Và có tiếng hủy-diệt lớn từ đất của dân Canh-đê! 
55Vì Đức GIA-VÊ sắp hủy-diệt Ba-by-lôn, 

Và Ngài sẽ làm tiếng động lớn biến mất khỏi nó. 

Và những ngọn sóng của chúng sẽ gầm-thét như nhiều 

nước; 

Sự ồn-ào của những giọng nói của chúng vang ra. 
56Vì kẻ hủy-diệt đang đến chống nó, chống Ba-by-lôn, 

Và những người phi-thường của nó sẽ bị bắt, 

Những cây cung của chúng bị đập tan; 

Vì GIA-VÊ là một Đức Chúa TRỜI báo-trả, 

Ngài sẽ báo-trả đầy-đủ. 

 

Jeremiah 51.43-51.56 

43"Her cities have become an object of horror, 

A parched land and a desert, 

A land in which no man lives, 

And through which no son of man passes. 
44"And I shall punish Bel in Babylon, 

And I shall make what he has swallowed come out of 

his mouth; 

And the nations will no longer stream to him. 

Even the wall of Babylon has fallen down! 
45"Come forth from her midst, My people, 

And each of you save yourselves 

From the fierce anger of YHWH, 
46"Now lest your heart grow faint, 

And you be afraid at the report that will be heard in the 

land— 

For the report will come one year, 

And after that another report in another year, 

And violence will be in the land 

With ruler against ruler— 
47Therefore behold, days are corning 

When I shall punish the idols of Babylon; 

And her whole land will be put to shame, 

And all her slain will fall in her midst. 
48"Then heaven and earth and all that is in them 

Will shout for joy over Babylon, 

For the destroyers will come to her from the north," 

Declares YHWH. 
49Indeed Babylon is to fall for the slain of Israel, 

As also for Babylon the slain of all the earth have 

fallen. 
50You who have escaped the sword, 

Depart! Do not stay! 

Remember YHWH from afar 

And let Jerusalem come to your mind. 
51We are ashamed because we have heard reproach; 

Disgrace has covered our faces, 

For aliens have entered 

The holy places of YHWH's house. 

52"Therefore behold, the days are coming," declares 

YHWH, 

"When I shall punish her idols, 

And the mortally wounded will groan throughout her 

land. 
53"Though Babylon should ascend to the heavens, 

And though she should fortify her lofty stronghold, 

From Me destroyers will come to her," declares 

YHWH. 
54The sound of an outcry from Babylon, 

And of great destruction from the land of the 

Chaldeans! 
55For YHWH is going to destroy Babylon, 

And He will make her loud noise vanish  from her. 

And their waves will roar like many waters; 

The tumult of their voices sounds forth. 
56For the destroyer is corning against her, against 

Babylon, 

And her mighty men will be captured, 

Their bows are shattered; 

For YHWH is a God of recompense, 

He will fully repay. 



 

 
Jeremiah 51.57-52.9 

57"And I shall make her princes and her wise men 

drunk, 

Her governors, her prefects, and her mighty men, 

That they may sleep a perpetual sleep and not wake up," 

Declares the King, whose name is YHWH of hosts. 
58Thus says YHWH of hosts, 

"The broad wall of Babylon will be completely razed, 

And her high gates will be set on fire; 

So the peoples will toil for nothing, 

And the nations become exhausted only for fire." 

59The message which Jeremiah the prophet commanded 

Seraiah the son of Neriah, the grandson of Mahseiah, 

when he went with Zedekiah the king of Judah to Babylon 

in the fourth year of his reign. (Now Seraiah was 

quartermaster.) 60So Jeremiah wrote in a single scroll all 

the calamity which would come upon Babylon, that is, all 

these words which have been written concerning Babylon. 
61Then Jeremiah said to Seraiah, "As soon as you come to 

Babylon, then see that you read all these words aloud, 
62and say, 'Thou, O YHWH, hast promised concerning 

this place to cut it off, so that there will be nothing 

dwelling in it, whether man or beast, but it will be a 

perpetual desolation.' 63And it will come about as soon as 

you finish reading this scroll, you will tie a stone to it and 

throw it into the middle of the Euphrates, 64and say, 'Just 

so shall Babylon sink down and not rise again, because of 

the calamity that I am going to bring upon her; and they 

will become exhausted.'" Thus far are the words of 

Jeremiah. 

2. Details about the fall of Jerusalem (52.1-52.34) 

52 1Zedekiah was twenty-one years old when he became 

king, and he reigned eleven years in Jerusalem; and his 

mother's name was Hamutal the daughter of Jeremiah of 

Libnah. 2And he did evil in the sight of YHWH like all 

that Jehoiakim had done. 3For through the anger of 

YHWH this came about in Jerusalem and Judah until He 

cast them out from His presence. And Zedekiah rebelled 

against the king of Babylon. 4Now it came about in the 

ninth year of his reign, on the tenth day of the tenth 

month, that Nebuchadnezzar king of Babylon came, he 

and all his army, against Jerusalem, camped against it, and 

built a siege wall all around it. 5So the city was under 

siege until the eleventh year of King Zedekiah. 6On the 

ninth day of the fourth month the famine was so severe in 

the City that there was no food for the people of the land. 
7Then the city was broken into, and all the men of war 

fled and went forth from the city at night by way of the 

gate between the two walls which was by the king's 

garden, though the Chaldeans were all around the city. 

And they went by way of the Ar-aw-baw'. 8But the army 

of the Chaldeans pursued the king and overtook Zedekiah 

in the plains of Jericho, and all his army was scattered 

from him. 9Then they captured the king and brought him 

up to the king of Babylon at Riblah in the land of Hamath; 
and he passed sentence on him. 

 

Giê-rê-mi 51.57-52.9 

57"Và Ta sẽ khiến các ông hoàng của nó, các kẻ khôn-

ngoan của nó say, 

Các thống-đốc của nó, các tỉnh-trưởng của nó, và những 

dũng sĩ của nó, 

Để chúng được ngủ một giấc mãi mãi và không thức 

dậy,” 

Vua, có danh là Đức GIA-VÊ vạn-quân, tuyên-bố. 
58Đức GIA-VÊ vạn-quân phán như vầy: 

"Tường-thành dầy của Ba-by-lôn sẽ hoàn-toàn bị san 

bằng, 

Và những cổng cao của nó sẽ bị lửa đốt; 

Thế là các dân sẽ làm việc cực-nhọc mà chẳng được gì, 

Và các quốc-gia thành kiệt quệ chỉ để cho lửa." 
59Này là thông-điệp mà tiên-tri Giê-rê-mi đã ra lệnh cho 

Sê-ra-gia, con trai Nê-ri-gia, cháu nội Ma-a-sê-gia, khi 

người đi với Sê-đê-kia vua Giu-đa đến Ba-by-lôn trong 

năm thứ tư của triều-đại vua nầy. (Bấy giờ Sê-ra-gia là 

quan nội-đại-thần.) 60Thế là Giê-rê-mi viết trong chỉ một 

cuốn sớ tất cả tai-họa sẽ đến trên Ba-by-lôn, nghĩa là, tất 

cả các lời đã được viết về Ba-by-lôn. 61Lúc ấy Giê-rê-mi 

nói với Sê-ra-gia: "Khi ngươi vừa đến Ba-by-lôn, thì khá 

đọc tất cả những lời nầy to lên, 62và hãy nói: 'Ôi Đức 

GIA-VÊ, về chỗ nầy Chúa đã hứa tiêu-diệt nó, hầu cho sẽ 

không có cái gì ở trong nó, người hoặc thú, nhưng nó sẽ là 

một nơi tan-hoang mãi mãi.' 63Và sẽ xảy ra khi ngươi vừa 

đọc cuộn sớ nầy xong, ngươi sẽ cột một cục đá vào nó, và 

ném nó vào trong giữa sông Ơ-phơ-rát, 64và nói: 'Y như 

vậy Ba-by-lôn sẽ chìm xuống và không chỗi lên nữa, bởi 

cớ tai-họa Ta sẽ giáng trên nó; và chúng sẽ thành kiệt 

quệ.'" Đến đó là các lời của Giê-rê-mi. 

2. Chi-tiết về sự sụp-đổ của Giê-ru-sa-lem (52.1-52.34) 

52 1Sê-đê-kia được 21 tuổi khi người thành vua, rồi 

người trị-vì 11 năm tại Giê-ru-sa-lem; tên mẹ của người là 

Ha-mu-ta con gái của Giê-rê-mi ở Líp-na. 2Và người làm 

điều xấu-xa trong cái nhìn của Đức GIA-VÊ như mọi điều 

mà Giê-hô-gia-kim đã làm. 3Vì qua cơn giận của Đức 

GIA-VÊ, việc nầy đã xảy ra tại Giê-ru-sa-lem và Giu-đa 

cho đến khi Ngài đã ném họ ra khỏi sự hiện-diện của 

Ngài. Rồi Sê-đê-kia nổi-loạn chống lại vua Ba-by-lôn. 
4Bấy giờ xảy ra trong năm thứ chín của triều-đại người, 

vào ngày thứ mười của tháng thứ mười, Nê-bu-cát-nết-sa 

vua Ba-by-lôn, người và tất cả quân-đội người, đến đánh 

Giê-ru-sa-lem, đóng trại vây nó, và xây một bức tường 

vây mọi nơi xung-quanh nó. 5Vì vậy thành ấy bị vây-hãm 

cho đến năm thứ mười-một của vua Sê-đê-kia. 6Vào ngày 

thứ chín của tháng tư, nạn đói-kém rất trầm-trọng trong 

thành đến nỗi không có một thức-ăn gì cho dân-chúng của 

đất ấy. 7Đoạn, thành bị vỡ, và tất cả lính tráng đều trốn ra 

khỏi thành vào ban đêm bởi lối đi của cổng ở giữa hai 

vách thành ở vườn thượng uyển, mặc dầu dân Canh-đê ở 

mọi nơi xung-quanh thành. Và họ đi bởi nẻo À-ra-ba. 
8Nhưng quân-đội của dân Canh-đê đuổi theo vua và bắt 

kịp Sê-đê-kia trong đồng-bằng Giê-ri-cô, rồi tất cả quân-

đội của người đều bị phân tán khỏi người. 9Lúc ấy, họ bắt 

được người, rồi đem người lên cho vua Ba-by-lôn tại Ríp-

la trong đất Ha-mát; vua Ba-by-lôn bèn tuyên-án người.  

 



 

 
Giê-rê-mi 52.10-52.29 

10Và vua Ba-by-lôn giết các con trai của Sê-đê-kia trước 

mắt người, và vua Ba-by-lôn cũng giết tất cả những ông 

hoàng của Giu-đa tại Ríp-la. 11Đoạn vua Ba-by-lôn làm 

đui đôi mắt của Sê-đê-kia; rồi vua Ba-by-lôn trói người 

bằng những cùm bằng đồng và đem người đến Ba-by-lôn, 

rồi giam tù người cho đến ngày người chết. 
12Bấy giờ vào ngày mồng mười tháng năm, ấy là năm thứ 

mười-chín của vua Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đại-

úy đội vệ-binh Nê-bu-xa-ra-đan, đang phục-vụ vua Ba-by-

lôn, đi tới Giê-ru-sa-lem. 13Và hắn đốt đền của Đức GIA-

VÊ, cung vua, và tất cả nhà-cửa của Giê-ru-sa-lem; ngay 

cả mọi biệt thự hắn cũng đốt cháy. 14Thế là tất cả quân-

đội dân Canh-đê đang ở với vị đại-úy đội vệ-binh giựt sập 

toàn bộ tường-thành chung-quanh Giê-ru-sa-lem. 15Đoạn, 

đại-úy đội vệ-binh Nê-bu-xa-ra-đan bắt đi đày một số 

những người nghèo nhất trong dân-chúng, phần dân-chúng 

còn lại đã bị bỏ lại trong thành, những kẻ đào-ngũ đã bỏ 

theo vua Ba-by-lôn, và những thợ thủ-công còn lại. 
16Nhưng đại-úy đội vệ-binh Nê-bu-xa-ra-đan chừa lại một 

số những người nghèo nhất của xứ để trồng nho và cày 

cấy. 
17Bấy giờ các cột đồng thuộc về đền của Đức GIA-VÊ và 

các giá và cái biển đồng, đang ở trong đền Đức GIA-VÊ, 

dân Canh-đê đập bể thành từng mảnh, rồi đem tất cả đồng 

của chúng về Ba-by-lôn. 18Chúng cũng lấy đi nồi, xẻng, 

kéo, chậu, chảo, và tất cả những bình chứa bằng đồng 

đang được dùng trong các lễ nghi trong đền-thờ. 19Vị đại-

úy đội vệ-binh cũng lấy đi tô, lư-hương, chậu, nồi, chân 

đèn, chảo, và chén đựng rượu lễ, là những vật bằng vàng 

ròng, và bạc ròng. 20Hai cái cột, cái biển, 12 con bò đồng 

ở dưới cái biển, và các giá, mà vua Sa-lô-môn đã làm cho 

đền Đức GIA-VÊ—đồng từ tất cả vật chứa nầy cân không 

nổi. 21Về phần các cột, chiều cao của một cột là 18 cu-bít, 

chu-vi là 12 cu-bít, và dầy bốn ngón tay, và rỗng. 22Và có 

một đầu cột bằng đồng ở trên nó; và bề cao của mỗi đầu 

cột là 5 cu-bít, với cái lưới và những trái lựu ở trên đầu cột 

mọi nơi chung-quanh, tất cả đều bằng đồng. Và cây cột 

thứ nhì cũng có những thứ ấy, kể cả những trái lựu. 23Và 

có 96 trái lựu phơi ra; có tất cả là 100 trái lựu trên cái lưới 

tất cả chung-quanh. 

24Lúc ấy đại-úy đội vệ-binh bắt thầy tế-lễ cả Sê-ra-gia và 

thầy tế-lễ phó Sô-phô-ni, với 3 quan-viên của đền- thờ. 
25Hắn cũng bắt từ thành một quan-chức, là đốc-công của 

lính tráng, bảy vị cố-vấn của vua, những người nầy được 

tìm thấy trong thành, người thư-ký của vị chỉ-huy-trưởng 

quân-đội, là người tập-hợp dân-chúng trong xứ, và 60 đàn-

ông trong dân-chúng trong xứ, được tìm thấy ở trong 

thành. 26Vị đại-úy đội vệ-binh Nê-bu-xa-ra-đan bắt họ và 

đem họ đến vua Ba-by-lôn tại Ríp-la. 27Rồi vua Ba-by-lôn 

đánh hạ họ và giết họ tại Ríp-la trong đất Ha-mát. Thế là 

Giu-đa bị dẫn đi đày khỏi xứ của họ. 

28Đây là những người mà Nê-bu-cát-nết-sa đưa đi đày: 

trong năm thứ bảy 3 ngàn 23 người Giu-đa; 29trong năm 

thứ mười-tám của Nê-bu-cát-nết-sa 832 người từ Giê-ru-

sa-lem;  

Jeremiah 52.10-52.29 

10And the king of Babylon slaughtered the sons of 

Zedekiah before his eyes, and he also slaughtered all the 

princes of Judah in Riblah. 11Then he blinded the eyes of 

Zedekiah and the king of Babylon bound him with bronze 

fetters and brought him to Babylon, and put him in prison 

until the day of his death. 

12Now on the tenth day of the fifth month, which was the 

nineteenth year of King Nebuchadnezzar, king of 

Babylon, Nebuzaradan the captain of the bodyguard, who 

was in the service of the king of Babylon, came to 

Jerusalem. 13And he burned the house of YHWH, the 

king's house, and all the houses of Jerusalem; even every 

large house he burned with fire. 14So all the army of the 

Chaldeans who were with the captain of the guard broke 

down all the walls around Jerusalem. 15Then Nebuzaradan 

the captain of the guard carried away into exile some of 

the poorest of the people, the rest of the people who were 

left in the city, the deserters who had deserted to the king 

of Babylon, and the rest of the artisans. 16But 

Nebuzaradan the captain of the guard left some of the 

poorest of the land to be vinedressers and plowmen. 
17Now the bronze pillars which belonged to the house of 

YHWH and the stands and the bronze sea, which were in 

the house of YHWH, the Chaldeans broke in pieces and 

carried all their bronze to Babylon. 18And they also took 

away the pots, the shovels, the snuffers, the basins, the 

pans, and all the bronze vessels which were used in temple 

service. 19The captain of the guard also took away the 

bowls, the firepans, the basins, the pots, the lampstands, 

the pans, and the libation bowls, what was fine gold and 

what was fine silver. 20The two pillars, the one sea, and 

the twelve bronze bulls that were under the sea, and the 

stands, which King Solomon had made for the house of 

YHWH—the bronze of all these vessels was beyond 

weight. 21As for the pillars, the height of each pillar was 

eighteen cubits, and it was twelve cubits in circumference 

and four fingers in thickness, and hollow. 22Now a capital 

of bronze was on it; and the height of each capital was five 

cubits, with network and pomegranates upon the capital 

a1l around, all of bronze. And the second pillar was like 

these, including pomegranates. 23And there were ninety-

six exposed pomegranates; all the pomegranates numbered 

a hundred on the network all around. 
24Then the captain of the guard took Seraiah the chief 

priest and Zephaniah the second priest, with the three 

officers of the temple. 25He also took from the city one 

official who was overseer of the men of war, and seven of 

the king's advisers who were found in the city, and the 

scribe of the commander of the army who mustered the 

people of the land, and sixty men of the people of the land 

who were found in the midst of the city. 26And 

Nebuzaradan the captain of the guard took them and 

brought them to the king of Babylon at Riblah. 27Then the 

king of Babylon struck them down and put them to death 

at Riblah in the land of Hamath. So Judah was led away 

into exile from its land. 
28These are the people whom Nebuchadnezzar carried 

away into exile: in the seventh year 3,023 Jews; 29in the 

eighteenth year of Nebuchadnezzar 832 persons from 

Jerusalem;  



 

 
Jeremiah 52.30-52.34 

30in the twenty-third year of Nebuchadnezzar, 

Nebuzaradan the captain of the guard carried into exile 

745 Jewish people; there were 4,600 persons in all. 
31Now it came about in the thirty-seventh year of the exile 

of Jehoiachin king of Judah, in the twelfth month, on the 

twenty-fifth of the month, that Evil-merodach king of 

Babylon, in the first year of his reign, showed favor to 

Jehoiachin king of Judah and brought in out of prison. 

32Then he spoke kindly to him and set his throne above 

the thrones of the kings who were with him in Babylon. 
33So Jehoiachin changed his prison clothes, and had his 

meals in the king's presence regularly all the days of his 

life. 34And for his allowance, a regular allowance was 

given him by the king of Babylon, a daily portion all the 

days of his life until the day of his death. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giê-rê-mi 52.30-52.34 

30trong năm thứ hai-mươi ba của Nê-bu-cát-nết-sa, đại-úy 

đội vệ-binh Nê-bu-xa-ra-đan bắt đi đày 745 người Giu-đa; 

tất cả là 4 ngàn 600 người. 
31Bấy giờ xảy ra trong năm thứ ba-mươi bảy của sự lưu-

đày của Giê-hô-gia-kin vua Giu-đa, trong năm thứ mười, 

vào ngày thứ hai-mươi lăm của tháng ấy, rằng Ê-vinh-mê-

rô-đác vua Ba-by-lôn, trong năm thứ nhất của triều-đại 

vua, tỏ đặc-ân cho Giê-hô-gia-kin vua Giu-đa và thả người 

ra khỏi nhà tù. 32Đoạn vua nói chuyện tử-tế với người và 

đặt ghế của người cao hơn ghế của những vua khác đang ở 

với mình tại Ba-by-lôn. 33Thế là Giê-hô-gia-kin thay quần 

áo tù của mình, và dùng bữa của mình trong sự hiện-diện 

của nhà vua đều-đặn trong suốt những ngày của đời mình. 
34Còn tiền cấp-dưỡng của người, tiền cấp-dưỡng được vua 

Ba-by-lôn ban cho người đều-đặn, một phần hằng ngày 

trong suốt những ngày của đời người cho đến ngày người 

chết. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


