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Jeremiah mektubu 

Jeremiah [Jeremy] mektup [veya Letter] 

{6:1} a kopya-in Jeremy onlara gönderilen bir mektup 

Babil Kralı tarafından içine led esir olmak edildi 

Onu olduğu gibi onları tasdik Babilliler, komuta 

Tanrı'nın. 

Siz işlediği günahları nedeniyle {6:2} 

Tanrı'nın huzurunda, siz Babylon by içine led uzak esir olacaktır 

Babilliler Nabuchodonosor kralı. 

{6:3} / Babylon geldiğinde, siz kalır bu yüzden 

Orada çok yıl ve uzun bir sezon, yani, yedi 

nesiller: ve ondan sonra ben getirecek size uzak peaceably 

oradan. 

{6:4} Şimdi siz Babylon tanrılara gümüş ve, göreceğiz 

Altın ve ağaç, neden omuz 

Milletler korkacak. 

{6:5} Bu nedenle siz hiçbir içinde olmanın olduğunu dikkatli olun 



yabancılar, ben de siz olmak ve onları, ne zaman siz görmek 

onlara ibadet çok sayıda önlerinde ve arkalarında. 

{6:6} ama siz kalbinizde, ya Rab söyle, biz ibadet gerekir 

Sana. 

Sen ve ben kendimi bakmakta benim angel için {6:7} olan 

Ruhlarınızı. 

{6:8} gibi onların dil için bu işçi tarafından parlatılır, 

ve onlar kendilerini yaldızlı ve gümüşle koyulur; Henüz 

Onlar ama yanlış ve bir şey diyemem. 

{6:9} ve alma olarak altın sevmez bir bakire 

Eşcinsel gitmek, kron onların tanrıları başkanları için yapıyorlar. 

{6:10} bazen de onların tanrılardan rahipler iletmek 

Altın ve gümüş ve kendilerini üzerine bestow. 

{6:11} Evet, bunların ortak fahişelerin için verecek 

ve onları erkeklerle olarak güverte giysiler, [gümüş, tanrıları 
olmak] 

ve altın ve ahşap tanrıları. 

{6:12} henüz bu Tanrıların kendilerini pastan kurtaramaz 

ve güve, onlar mor elbise ile kaplı olsa. 

{6:13} toz nedeniyle yüzlerini silin 



temple, onlara çok fazla olduğunda. 

{6:14} ve o ölene kadar bu koyamazsınız offendeth 

Sanki bir yargıç o vardı onu bir asası walketh 

ülke. 

{6:15} o da indirdiği sağ elinde bir hançer ve bir balta: 

Ama kendini savaş ve hırsızlar teslim edemez. 

{6:16} sayede bunlar Tanrılar olmak bilinir: Bu nedenle 

onları korku değil. 

{6:17} gibi bir beden olarak bir adam useth hiçbir şey için 

kırık olduğunda değer; hatta onların tanrıları ile yani: ne zaman 

Onlar ayarlanabilir kadar Tapınak, gözlerini toz tam 

ayakları ile gelebilir. 

{6:18} ve kapıları her tarafında emin yapıldığı gibi 

Ona acı için kaydedilmiş olarak Kral, offendeth 

Ölüm: rahipler Bu kadar mı bu yüzden onların tapınakları ile 
hızlı 

kapılar, kilitler ve barlar, onların tanrıları ile şımarık diye 

soyguncular. 

{6:19 onlar onları, Evet, daha fazla için mumları} 

kendilerini, bir ki onun göremezler. 



{6:20} henüz onlar bir tapınağın demeti 

kalpleri üzerine sürünen şeyler tarafından kemirilmiş derler 

dışarı toprak; ve onları ve onların giysileri yediğinde, 

Onlar bunu hissediyorum. 

{6:21} yüzlerini duman karartılmış bu 

tapınağın dışına çıkar. 

{6:22} bedenleri ve başları yarasalar, yutar, otur 

kuşlar ve kediler de. 

{6:23} Bu tarafından siz Tanrı olduklarını biliyor olabilir: 

Bu nedenle onlara korku değil. 

{6:24} rağmen onlara hakkında altın 

Onları güzel, onlar pas, Sil dışında olacak 

değil Parlatıcı: Ben de erimiş olduklarını ne zaman did onlar 
hissediyorum. 

{6:25} şeyleri wherein var yok nefes aldım 

en yüksek bir fiyata. 

{6:26} ayak yok olan omuz karşılanır 

Mademki onlar beş para etmez olmak erkekler şöyle beyan 
ederim. 

{6:27} da onlara hizmet onlar utanç vardır: Eğer onlar 

herhangi bir anda yere düşer, onlar tekrar, kalk edemez 



kendilerini: Ben de, biri onları dik ayarlarsanız, onlar 
taşıyabilirsiniz 

kendilerini: Ben de, eğer onlar eğdi, onlar olabilir 

kendilerini düz olun: ama onlar hediye önlerinde ayarla 

ölü adam. 

{6:28} gelince onlara, kurban şeyler 

onların rahipler satmak ve kötüye; gibi bir şekilde eşleri 
yatıyordu 

Bunların içinde tuz bölümünü oluşturan; Ama zavallı ve aciz 
onlar 

hiçbir şey vermek. 

{6:29} tüterek kadın ve lohusalık kadınlarda yemek 

onların kurban: bunları siz olduklarını biliyor olabilir 

Tanrı: onlara korku değil. 

{6:30} nasıl onlar-ebilmek denilmek Tanrılar için? Çünkü 
kadınlar 

Gümüş, altın ve ahşap tanrıları önce et ayarla. 

{6:31} ve rahipler sahip tapınaklarını, oturup kendi 

kira, giysi ve onların kafaları ve sakal traşlı ve hiçbir şey 

başlarını. 

{6:32} onlar kükreme ve erkekler gibi onların Tanrın ağlamak 



Ne zaman bir bayram öldü. 

{6:33} rahipler de onların giyim almak ve giydirin 

onların eşleri ve çocukları. 

{6:34} ister kötü olması bir o dilediğini onlara, ya da 

iyi, onlar bu cezası mümkün değildir: onlar ne için 

bir kral ayarla, ne de onu yere bırak. 

{6:35} gibi bir şekilde, ben de zenginlik verebilir ne de 

para: bir adam bir yemin onlara yapmak ve almak o 

onlar değil bu gerekmez. 

{6:36} onlar-ebilmek kurtarmak kimse ölümden, ben de sunun 

Jeremiah sayfanın 640 mektup 

kudretli gelen zayıf. 

{6:37} onlar onun görme, kör bir adam geri ne de 

onun zor durumdaki herhangi bir adama yardım et. 

{6:38} sergilemek merhamet dul olabilir, ne de 

Babasız için iyi. 

{6:39} ahşap ve hangi ile overlaid onların tanrıları 

Altın ve gümüş, çoğu taşlar gibi bu dışarı kesme 

dağ: onlar onlara ibadet şaşırmış olacak. 



{6:40} nasıl bir adam o zaman düşündüklerini ve onlar 
söylüyorlar 

Tanrılar, ne zaman Keldaneler kendilerini bile onları olma 
lekelersiniz? 

{6:41} kim onlar aptal biri konuşamıyor, görecekler Eğer 

Onlar onu getirmek ve o sanki konuşabilir miyim Bel intreat 

o anlamak mümkün. 

{6:42} henüz bu kendileri anlayamazlar ve 

Onları bırak: hiçbir bilgiye sahip oldukları için. 

{6:43} kordonlar otururken onlar hakkında da kadınlarla 

yolları, kepek için parfüm yakmak: ama eğer birisi-in onları, 
çizilmiş 

bazı tarafından tarafından onu yalanla geçer, o onu reproacheth 
olduğunu 

o olarak düşünüldü değil adam, layık kendisi, ne de 

onun kordon kırık. 

{6:44} olursa olsun bunların arasında yanlış yapılır: nasıl olabilir 

o o zaman düşünce ya da onlar Tanrılar olduğunu söyledi? 

{6:45} marangozlar ve kuyumcular yapılmış: onlar 

işçi olmak için olacak daha başka bir şey olabilir. 

{6:46} ve onlara yapılan kendilerinin hiç 



kadar devam; nasıl o zaman yapılmış şeyler olmalıdır 

onları Tanrılar olabilir? 

{6:47} onlar için sola yatıyor ve sitemler onları gelen 

sonra. 

{6:48} için ne zaman orada çıkar herhangi bir savaş veya üzerine 
veba 

Onları rahipler kendilerini ile nerede olabilir başvurun 

Onlarla gizli. 

{6:49} nasıl sonra değil erkekler algıladıkları onlar olmak yok 

Ben de kendilerini savaş, ne de üzerinden kaydedebilirsiniz 
Tanrılar 

veba mı? 

{6:50} olmaları görmek için ama ahşap ve ile kaplanmış 

Gümüş ve altın, o bundan sonra oldukları bilinen 

yanlış: 

{6:51} ve açıkça tüm ülkelere görünür ve 

krallar, Tanrı, ama erkekler ellerini eserleri olduklarını 

ve onlara Tanrı'nın hiçbir çalışma yoktur. 

{6:52} kim sonra bilmiyor olabilir Tanrı olduklarını? 

{6:53} için ben de onlar arazi, bir kral ayarlayabilirsiniz ne de 

yağmur adam onto ver. 



{6:54} ben de kendi neden yargılayabilir ne de 

yanlış yapamaz olmak bir tazminat: kargalar onlar 

Cennet ve dünya arasında. 

{6:55} bunun üzerine ne zaman yangın evi falleth 

Tanrılar ahşap veya altın veya gümüş, onların rahipler ile 
üzerine koydu 

uzağa kaçmak ve kaçış; Ama onlar kendilerini 

Asunder kiriş gibi yandı. 

{6:56} Ayrıca herhangi bir kral dayanıklı olamaz veya 

düşman: nasıl o o zaman düşünce ya da onlar söylenebilir 

Tanrılar mı? 

{6:57} ne Tanrılar ahşap ve ile koyulur 

gümüş ya da altın, ya hırsız ya da hırsızlar kaçmak mümkün. 

{6:58} olan altın ve gümüş ve giysiler dığı 

Onlar giysili, onlar güçlü al ve defol 

Üstelik: Ben de kendilerini yardım edebiliyoruz. 

{6:59} için daha iyi olduğunu bu nedenle bir Kral o sheweth 
olabilir onun 

güç, ya da başka bir evde karlı bir gemi hangi 

sahibi kullanımı, daha böyle sahte Tanrılar olacaktır; ya da 
olmak bir 



kapı orada, böyle daha böyle şeyler tutmak için bir evde 

sahte Tanrılar. ya da ormanda bir ayağı bir daha böyle yanlış bir 
saray 

Tanrılar. 

{6:60} güneş, ay ve yıldızlar için parlak ve gönderilen varlık 

kendi ofisleri yap, itaat vardır. 

{6:61} gibi şekilde ileri breaketh yıldırım 

görünmek kolaydır; ve sonra aynı şekilde Rüzgar 

her ülkede bloweth. 

{6:62} ve ne zaman Tanrı buyruk gitmek bulutlar 

tüm dünya, onlar onlar emredilen yap. 

{6:63} ve tepeler tüketmeye yukarıdan ateş gönderdi ve 

Bu emredileni doth Woods: ama bunlar onto gibi. 

Onları ne sergilemek ne de güç. 

{6:64} duyduğum o sözde için iki seçenek de ne de söyledi 

Tanrılar, olduklarını görmek, onlar ne nedenleri, yargılamaya 

ne de iyi adam yapmak. 

{6:65} bu nedenle Tanrı olduklarını bilmek, onlara korku 

değil, 

{6:66} için onlar ne küfür ne de krallar korusun: 



{6:67} de olabilir onlar gösteriş işaretleri arasında göklerde 

dinsiz, ne güneş, ne de vermek ay ışık olarak Parlatıcı. 

{6:68} hayvanlar, onlar iyi: onlar-ebilmek almak için 

bir kapak ve kendilerine yardım yardım altında. 

{6:69} olduğunu sonra yoluyla bildirim bize şöyle ki onlar 

Tanrılar vardır: Bu nedenle onlara korku değil. 

{6:70} için salatalık bir bahçede korkuluk olarak 

hiçbir şey keepeth: Bu yüzden onların tanrıları ahşap ve üzerine 
koydu 

Gümüş ve altın ile. 

{6:71} ve aynı şekilde ahşap ve üzerine koydu onların tanrıları 

Gümüş ve altın ile için bir meyve bahçesi beyaz bir diken gibi 
içinde 

Her kuş üzerine görülmez ki; aynı zamanda bir ceset olduğunu 

Doğu karanlık içine. 

{6:72} ve siz onları yok Tanrılar tarafından olmak bilmek 
zorundadır 

then1 rotteth parlak mor: ve onlar kendilerini 

daha sonra yemiş ve bir suçlama olacaktır 

ülke. 

{6:73} daha iyi bu nedenle hiçbiri indirdiği sadece bir numara 



putlara: Sitem uzak uğramazlar. 
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