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Liham ni Jeremias 

Ang sulat na ito [o ang mga liham] ni Jeremias [Jeremy] 

{6:1} ng kopya ng isang liham, na Jeremy ay nagpadala sa kanila 

ay na kung saan ay naakay na mga bihag sa Babilonia ang hari 
ng 

iniutos sa kanya ng mga taga Babilonia, na nagpapatunay sa 
kanila, habang ito ay 

ng Diyos. 

{6:2} dahil sa mga kasalanang nagawa ninyo 

harapan ng Dios, kayo 'y magiging mga naakay palayo na bihag 
sa Babilonia sa 

Nabuchodonosor hari ng mga taga-Babilonia. 

{6:3} upang kapag kayo ay lumapit sa Babilonia, kayo ay 
mananatili 

doon sa maraming mga taon, at para sa isang mahabang 
panahon, alalaong baga 'y pito 

henerasyon: at pagkatapos na aking dadalhin ka layo nang 
payapa 

mula roon. 



{6:4} ngayon ay makikita ninyo sa Babilonia sa mga Diyos ng 
pilak, at ng 

ginto, at ng kahoy, ay dinala sa mga balikat, na maging sanhi ng 

mga bansa na matakot. 

{6:5} mag-ingat nga kayo sa anumang paraan ay maging tulad 
sa 

estranghero, ni maging kayo at sa mga ito, kapag nakita ninyo 
ang 

maraming bago sa kanila at sa likod nila, pagsamba sa kanila. 

{6:6} kundi ang sabi ninyo sa inyong mga puso, O Panginoon, 
dapat tayong sumamba 

iyo. 

{6:7} para sa minahan anghel ay kasama ninyo, at ako mismo 
ang nag-aalaga sa 

inyong mga kaluluwa. 

{6:8} tulad ng para sa kanilang wika, ito ay polished 
pamamagitan noon ang mga manggagawa, 

at sila mismo ay gilded at ipinatong may pilak; pa 

ay sila pero ang mali, at hindi makapagsalita. 

{6:9} at pagkuha ng ginto, dahil ito ay para sa isang birhen na 
umiibig 

humayo ka bakla, sila ay gumawa ng crowns para sa mga ulo ng 
kanilang mga Diyos. 



{6:10} minsan din iparating ang mga pari mula sa kanilang mga 
Diyos 

ginto at pilak, at ipagkaloob ang mga ito sa kanilang sarili. 

{6:11} oo, nila ibibigay na niyon sa mga karaniwang patutot, 

at deck sa kanila bilang mga tauhan sa kasuotan, [na] ang mga 
Diyos ng pilak, 

at ang mga Diyos ng ginto, at kahoy. 

{6:12} subalit hindi mga Diyos na magliligtas sa kanila mula sa 
kalawang 

at tanga, kahit na sila ay sakop na may damit. 

{6:13} punasan nila ang kanilang mga mukha dahil sa alikabok 
ng mga 

templo, nang marami sa kanila. 

{6:14} at siya na hindi ilagay sa kamatayan isa na offendeth 

humahawak siya ng isang setro, na tila bagang siya ay isang 
hukom ng mga 

bansa. 

{6:15} ay siya rin sa kanyang kanang kamay ang punyal at isang 
palakol: 

ngunit hindi ililigtas ang kanyang sarili mula sa mga digmaan at 
mga magnanakaw. 

{6:16} kung saan kilala ang mga ito hindi upang maging mga 
Diyos: kaya nga 



Huwag matakot sa kanila. 

{6:17} sapagkat tulad bilang isang sisidlan na useth ang isang 
tao ay walang kabuluhan 

halaga kapag ito ay nasira; gayon pa man ito ay sa kanilang mga 
Diyos: kapag 

sila maaaring i-set up sa loob ng templo, kanilang mga mata ay 
puno ng alikabok 

sa pamamagitan ng mga paa ng mga ito na dumating sa. 

{6:18} at habang ang pinto ay ginawang sigurado sa lahat ng 
panig sa 

kanya na offendeth ng hari, tulad ng pagiging tapat sa magdusa 

kamatayan: maging upang gumawa ng mga saserdote ay nag-
aayuno sa kanilang templo sa 

pinto, may kandado, at mga bar, at baka ang kanilang mga 
Diyos ay laki sa layaw sa 

mga tulisan. 

{6:19} liwanag nila sa kanila ang kandila, oo, nang higit kaysa sa 

kanilang sarili, na hindi nila nakikita ang isa. 

{6:20} pa sila ay bilang isa ng ang mga beams ng templo, 

sinasabi nila na ang kanilang mga puso ay nakapanlulupaypay 
sa pamamagitan ng mga bagay na gumagapang 

mula sa lupa; at kapag sila ay kumakain sila at ang kanilang mga 
damit, 



hindi nila ito nadarama. 

{6:21} ang kanilang mukha ay nabangga sa pamamagitan ng 
usok na 

ay darating sa templo. 

{6:22} sa kanilang mga katawan at ulo umupo sa paniki, 
lumululon, 

at mga ibon, at ang mga pusa din. 

{6:23} sa pamamagitan nito malalaman ninyo na sila ay hindi 
mga Dios: 

kaya nga huwag matakot sila. 

{6:24} sa kabila ng ginto ay tungkol sa kanila sa 

gawin itong magandang, maliban kung sila ay punasan off ang 
kalawang, sila ay 

hindi magniningning: sapagkat sila ay nilusaw hindi rin nila ang 
pakiramdam ng mga ito. 

{6:25} ang bagay wherein may ay walang hininga 'y binili 

para sa mga may pinaka mataas na presyo. 

{6:26} dinala ang mga ito sa mga balikat, ang pagkakaroon ng 
walang paa 

kung saan ipinapahayag nila sa mga tao na sila ay walang 
halaga. 

{6:27} din sila na maglingkod sa kanila ay nahiya: sapagka 't 
kung sila 



mahulog sa lupa sa anumang oras, nilang kayang bumangon 
muli ng 

kanilang mga sarili: ni, kung magtakda isa kanila patayo, maaari 
nilang ilipat 

ng kanilang mga sarili: ni, kung sila ay yumukod, ay sila 

Tuwirin ninyo ang kanilang mga sarili: ngunit sila ay naglagay ng 
regalo bago ito bilang 

sa mga patay na tao. 

{6:28} bilang para sa mga bagay na isinakripisyo sa kanila, 

magbenta ng kanilang mga saserdote at pang-aabuso; sa ganito 
ring paraan ipatong ang kanilang mga asawa 

ang bahagi niyaon sa asin; Ngunit sa mga maralita at maysakit 
sila 

ibigay ang mga wala nito. 

{6:29} kumain ng maruming babae at kababaihan sa childbed 

kanilang mga sakripisyo: mga bagay na malalaman ninyo na sila 
ay 

walang Diyos: matakot sa kanila. 

{6:30} sapagkat paano sila ay tinatawag na Diyos? dahil ang 
mga kababaihan 

Magtakda ng mga karne bago ang mga Diyos ng pilak, ginto at 
kahoy. 



{6:31} at ang mga saserdote na umupo sa kanilang mga templo, 
ang pagkakaroon ng kanilang 

ang mga damit na upa, at ahit ng kanilang ulo at balbas, at 
walang 

sa kanilang mga ulo. 

{6:32} uungol sila at umiyak sa harapan ng kanilang mga Diyos, 
nang gawin ng mga tao sa 

ang pista kapag ang isa ay patay. 

{6:33} ang pari din hubarin ang kanilang mga kasuotan, at 
damitan 

kanilang mga asawa at mga anak. 

{6:34} kung ang mga ito ay masama na isang gumagawa sa 
kanila, o 

mabuti, sila ay hindi magagawang upang bayaran ang mga ito: 
sila ay maaaring hindi 

i-set up ng isang hari, ni ilagay kanya down. 

{6:35} sa gayon ding paraan, ni hindi nila maibibigay kayamanan 
ni 

pera: bagaman ang isang tao ay gumawa ng isang panata sa 
kanila, at panatilihin itong 

hindi, sila ay hindi nangangailangan nito. 

{6:36} maililigtas sila ng sinoman mula sa kamatayan, di ibigay 
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ang mga mahihina sa makapangyarihan. 

{6:37} hindi nila ibalik ang isang bulag na lalaki sa kanyang 
paningin, o 

tulungan ang sinuman sa kanyang pagkabalisa. 

{6:38} sila makapagpapaaninaw ng walang awa sa mga balo, ni 
gumawa 

mabuti ang mga ulila. 

{6:39} nilang mga Diyos ng kahoy, at na kung saan ay binalot ng 
mga 

ginto at pilak, ay tulad ng mga bato puputulin na mula sa mga 

Bundok: malilito sila na sumasamba sa kanila. 

{6:40} kung paano dapat isang tao saka isipin at sinasabi na sila 
ay 

Diyos, kapag 24Dahil sa kanila kahit mga taga-Caldeo mismo? 

{6:41} na kung makikita nila na isa ng pipi na hindi 
makapagsalita, 

sila dalhin sa kanya, at Ipinamamanhik Bel na siya maaaring 
magsalita, parang 

siya ay magagawang upang maunawaan. 

{6:42} ngunit hindi nila nauunawaan ang kanilang sarili, at 

iniiwan sa kanila: sapagka 't sila ay walang kaalaman. 



{6:43} ang mga kababaihan din ng lubid tungkol sa kanila, na 
nakaupo 

ang mga paraan, paso bran para sa pabango: ngunit kung ang 
sinuman sa kanila, iguguhit 

ng ilan na pumapalit sa, kasinungalingan sa kanya, siya 
humahamak sa kaniya siya 

kapwa, na hindi niya naisip na karapat-dapat bilang kanyang 
sarili, ni 

kanyang pusod na nasira. 

{6:44} anuman ang ginawa sa kanila ay maling: Paano maaaring 

ito pagkatapos ay inakala o sinabi na sila ay mga Diyos? 

{6:45} ay gumawa sila ng mga karpintero at goldsmiths: sila 

maaaring wala ng iba pa kaysa sa mga manggagawa ay 
magkakaroon sa kanila upang maging. 

{6:46} at sila mismo na ginawa sa kanila ay hindi 

patuloy na matagal; Paano dapat pagkatapos ay ang mga bagay 
na ginawa ng 

sila ay magiging mga Diyos? 

{6:47} para sa sila ay namamalagi kaliwa at naninisi sa mga ito 
na lumapit 

Pagkatapos. 

{6:48} para kapag sasapit anumang digmaan o salot sa 



kanila, ang mga saserdote na kumunsulta sa kanilang sarili, 
kung saan sila maaaring 

maitatago sa kanila. 

{6:49} paano ngang hindi tao Napaghahalata na sila 'y walang 

ang mga Diyos, na maaaring ni hindi mailigtas ang kanilang sarili 
mula sa mga digmaan, ni sa 

salot? 

{6:50} para sa mga nakikita nila pero ng kahoy, at binalot ng 

pilak at ginto, ito ay ipaaalam pagkaraan nito na sila ay 

mali: 

{6:51} at kaya ito ay lumitaw sa lahat ng mga bansa at 

mga hari na sila ay walang Diyos, ngunit ang mga gawa ng mga 
kamay ng mga tao, 

at ang gawain ng Diyos sa kanila. 

{6:52} na pagkatapos ay maaaring hindi malaman na sila ay 
hindi mga Dios? 

{6:53} sapagkat ni hindi sila i-set up ng isang hari sa lupain, ni 

ibigay ang ulan sa mga tao. 

{6:54} ni silang hahatol ang sarili nilang kapakanan, o 

makalunas sa isang pagkakamali, na ang pagiging hindi: 
sapagkat sila ay tulad ng uwak 

sa pagitan ng langit at lupa. 



{6:55} kung saan kapag ang apoy ay babagsak sa bahay ng 

ang mga Diyos ng kahoy, o ilatag sa may ginto o pilak, ang 
kanilang mga saserdote 

ay mapapawi, at makatakas; ngunit sila mismo ang magiging 

nasunog sumambulat tulad beams. 

{6:56} Bukod dito hindi nila makayanan ang sinumang hari o 

mga kaaway: Paano ito pagkatapos ay maaaring naisip o sinabi 
na sila 'y 

mga Diyos? 

{6:57} ni ay ang mga Diyos na kahoy, at inilagay may 

pilak o ginto, makatakas man ay mula sa mga magnanakaw o 
mga tulisan. 

{6:58} na ginto, at pilak, at mga damit kung saan 

ang mga ito ay isusuot, sila ang mga yaong malalakas kumuha, 
at umalis 

withal: ni hindi ay sila na tulungan ang kanilang sarili. 

{6:59} nga na ito ay mas mahusay na maging isang hari ang 
gawa na kanyang 

kapangyarihan, o kaya isang kapaki-pakinabang na sisidlan sa 
isang bahay, na kung saan ang 

magkakaroon ng may-ari ang paggamit ng, kaysa mga huwad na 
Diyos; o maging isang 



pinto sa isang bahay, upang panatilihin ang mga gayong bagay 
doon, sa gayon 

huwad na Diyos. o isang haliging kahoy sa isang isang palasyo, 
kaysa mga huwad 

mga Diyos. 

{6: 60} para sa araw, buwan, at mga bituin, ang pagiging 
maningning at padala sa 

gawin ang kanilang katungkulan, masunurin. 

{6: 61} sa gayon ding paraan ang kidlat kapag ito ang sisira sa 
balik 

ay madaling makita; at pagkatapos sa parehong pamamaraan 
ng hangin 

iihip sa bawat bansa. 

{6: 62} at kapag inuutusan ng Diyos ang mga ulap upang 
pumunta 

sa buong mundo, gagawin nila habang sila ay pinagbawalang. 

{6: 63} at nagpadala ng apoy mula sa itaas upang ubusin ang 
mga burol at 

kagubatan gagawa habang ito ay nag-utos: ngunit ang mga ito 
ay tulad sa 

kanila ni sa pakita ni kapangyarihan. 

{6: 64} anupa 't ito ay hindi para isipin o sinabi na 



sila ay mga Diyos, nakikita, sila ay maaaring hindi upang hatulan 
ang mga sanhi, 

ni sa paggawa ng mabuti sa mga tao. 

{6: 65} anupa 't batid na sila ay walang Diyos, matakot sa kanila 

hindi, 

{6: 66} sapagkat maaari sila ni sumpain o pagpalain ang mga 
hari: 

{6: 67} puwede ni sila mangagpapakita ng mga tanda sa 
kalangitan sa 

ang mga pagano, ni shine bilang ang mga araw, o bigyan ng 
liwanag ang buwan. 

{6: 68} ng mga hayop ay nakahihigit kaysa sa kanila: sapagka 't 
sila ay maaaring makakuha 

sa ilalim ng isang pabalat at tulungan ang kanilang sarili. 

{6: 69.} ito ay pagkatapos ay sa pamamagitan ng anumang 
paraan ay hindi magpapakita sa amin na sila 

Diyos: kaya nga huwag matakot sila. 

{6: 70.} para bilang isang panakot sa isang halamanan ng mga 
pepino 

nagiingat ng anoman: gayon din ang kanilang mga Diyos ng 
kahoy, at ilatag sa 

sa pilak at ginto. 

{6:71} at gayundin kanilang mga Diyos ng kahoy, at ilatag sa 



sa pilak at ginto, ay tulad sa isang puting tinik sa isang taniman, 

na ang bawat ibon ay umuupo sa; at gayon din na isang patay 
na katawan, na iyan ay ang 

silangan sa dilim. 

{6:72} at malalaman ninyo na sila ay walang Diyos sa mga 

maliwanag na Lila na rotteth sa then1: at sila mismo 

Pagkatapos nito ay kinakain, at magiging isang kasiraan sa mga 

bansa. 

Mabuti ang {6:73} ay samakatuwid ang makatarungang tao 
wala 

diosdiosan: sapagkat siya ay magiging malayo sa kakutyaan. 
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