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نامه ارمیا
نامه [یا نامه] ارمیا [جرمی]
}{6:1رونوشتی از نامه که جرمی ایشان ارسال
که به رهبری اسیران به بابل توسط پادشاه بود؟
بابلی ها به گواهی آنها ،آن را به عنوان او فرمان
از خدا.
}{6:2به خاطر گناهان است که شما متعهد
قبل از خدا ،شما باید رهبری اسیران دور به بابل توسط
پادشاه  Nabuchodonosorبابلی ها.
}{6:3تا زمانی که شما نزد بابل آمده است ،شما باید باقی می ماند
وجود دارد بسیاری از سال و برای یک فصل طوالنی ،یعنی ،هفت
نسل :و پس از آن من خواهد شد آوردن شما دورpeaceably
ازthence.
}{6:4هم اکنون شما باید ببینید در خدایان بابل نقره و از
طال ،و متحمل شده اند بر شانه ها می شود از چوب,
سازمان ملل به ترس.
}{6:5بنابراین مراقب باشید که شما در هیچ حکیم می خواهم به
غریبه ،نه توان شما و آنها هنگامی که شما را مشاهده کنید

بسیاری پیش رو و پشت سر آنها ،آنها را پرستش.
}{6:6می گویند اما آنچه در دل خود پروردگارا ,ما باید عبادت
تو.
}{6:7برای فرشته معدن با شما و من از خودم است
روح خود را.
}{6:8که برای خود زبان آن توسط مزدور جال،
و خودشان طالکاری شده و گذاشته را با نقره .رتبه دهی نشده است
آنها اما نادرست و صحبت نمی.
}{6:9و گرفتن طال به عنوان آن بود برای باکره که محبّت
گی رفتن آنها را تاج سر خود خدایان.
}{6:10گاهی نیز کشیش از خدایان خود را انتقال
طال و نقره ,و سبب آن را بر خود.
}{6:11بله ،آنها آن را به فحشا مشترک
و آنها را به عنوان مردان با عرشه لباس[ ،خدایان نقره],
و خدایان از طال و چوب.
}{6:12هنوز این خدایان نمی تواند نجات خود از زنگ
و بید ،هر چند آنها را با  raimentبنفش پوشانده شده است.
}{6:13پاک می شوند به دلیل گرد و غبار از چهره خود را
معبد زمانی که بسیار بر آنها وجود دارد.
}{6:14و او که به مرگ یکی که نمیoffendeth

هر چند او این بود که قاضی از اوholdeth sceptre
کشور.
}{6:15او نیز خود را به دست خنجر و تبر هر:
اما خودش از جنگ و دزد ارائه کند.
}{6:16موجب آن آنها را به خدایان می شناخته است :بنابراین
آنها ترس نیست.
}{6:17مانند به عنوان رگ  usethمردی که هیچ چیز است
ارزش زمانی که شکسته است .با این حال آن را با خود خدایان است :هنگامی که
آنها تنظیم شود تا در معبد ،چشمانشان است پر از گرد و غبار
از طریق پا از آنها که در می آیند.
}{6:18و درها مطمئن در هر طرف بر ساخته شده است
او که  offendethشاه به عنوان متعهد به رنج می برند
مرگ :حتی طوری که کشیش معابد خود را با سریع
درب ،قفل و میله ،مبادا خود خدایان با خراب می شود
سارق مسلح.
}{6:19آنها آنها ،بله ،بیش از برای نور شمع
خود ،همان آنها یکی نمی بینم.
}{6:20هستند آنها را به عنوان یکی از تیرها معبد ،هنوز
آنها می گویند که قلب خود را بر چیزهایی خزندهgnawed
از زمین ;و زمانی که آنها و لباس های خود را بخورند

آنها آن را احساس نمی.
}{6:21چهره خود را از طریق دود  blackedکه
آید از معبد.
}{6:22نشستن بر سر و بدن خود را خفاش ها ,پرستوها,
و پرندگان و گربه ها نیز.
}{6:23توسط این نویسنده هیچ خدایان می دانیم که آنها ممکن است:
بنابراین ترس آنها نیست.
}{6:24وجود طال است که در مورد آنها به
آنها را زیبا ،به جز آنها پاک کردن زنگ زدگی ،آنها خواهد شد
درخشش نیست :برای نه هنگامی که مذاب عالقه آنها آن را احساس.
}{6:25چیزهایی  whereinبدون نفس خریداری شده وجود دارد
قیمت باال ترین.
}{6:26آنها را بر شانه پا بدون داشتن متحمل شده اند
موجب آن آنها اعالم نزد مردان که آنها هیچ چیز ارزش باشد.
}{6:27آنها نیز که به آنها خدمت شرمنده هستند :اگر آنها
سقوط به زمین در هر زمان ،آنها دوباره از برخاستن نیست
خود :نه ،اگر یکی آنها را درست تنظیم کنید ،آنها حرکت می کند
از خود :نه ،اگر آنها متمایل می شود ،می توانید آنها
خود را مستقیم :اما آنها هدیه قبل از آنها به عنوان
نزد مردان مرده.

}{6:28برای چیزهایی که ایشان قربانی
فروش کشیش و سوء استفاده .در وضع همسران خود
تا قسمت آن در نمک ;اما نزد فقیر و دانایی آنها
هیچ چیز از آن می دهد.
}{6:29خوردن  menstruousزنان و زنان درchildbed
فداکاری های خود را :با این کارها شما می دانیم که آنها ممکن است
خدایان هیچ :آنان.
}{6:30برای چگونه آنها می توانند نام خدایان ?زیرا زنان
مجموعه گوشت قبل از خدایان از نقره و طال و چوب.
}{6:31و کشیش نشستن در معابد خود را داشتن خود
اجاره لباس و خود سر و ریش تراشیده و هیچ چیز
بر سر خود را.
}{6:32آنها غرش و گریه قبل از خدایان خود به عنوان مردان است در
جشن که مرده است.
}{6:33کشیش نیز لباس های خود را ،و لباس
همسران و فرزندان.
}{6:34چه بد باشد آن  doethیک ایشان یا
خوب ،آنها قادر به آن را كه نیست :آنها نه می توانند
راه اندازی یک پادشاه و نه او را.
}{6:35در آنها می تواند ثروت را نه و نه

پول :اگر انسان نذر ایشان را و نگه داشتن آن
نه ،آنها نه آن نیاز خواهد داشت.
}{6:36آنها هیچ مردی از مرگ نه تحویل کارم
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ضعیف از توانا.
}{6:37آنها مرد نابینا به چشم او بازگرداندن نمی و نه
هر انسان در ایشان کمک کند.
}{6:38اجابت می تواند بدون رحمت به بیوه و انجام
خوب به فرزندان.
}{6:39خدایان خود را از چوب و که در تزیین با
طال و نقره ،مانند سنگ می باشد که در خارج از قطع کننده
کوه :آنها که آنها را پرستش خواهد  confoundedبود.
}{6:40چگونه باید مرد سپس فکر می کنم و می گویند که آنها هستند
خدایان ،که حتی  Chaldeansخود آنها را dishonour؟
}{6:41که اگر آنها باید یکی گنگ که صحبت نمی
او و  intreatادم که او ممکن است صحبت ،گویا
او قادر به درک شد.
}{6:42اما آنها نمی توانند درک کنند این خود و
کنند :آنها را بدون دانش.
}{6:43زنان نیز با تارهای مورد آنها نشسته

راه سوزاندن سبوس برای عطر :اما اگر هر کدام از آنها کشیده
توسط برخی که ذهنهای توسط دروغ با او ،او اوreproacheth
شخص است که او نه به فکر به عنوان ارزش به عنوان خودش ،و نه
بند ناف او شکسته.
}{6:44آنچه آنها انجام می شود نادرست است :چگونه ممکن است
آن پس فکر یا گفت که آنها خدایان?
}{6:45آنها را از نجاران و سازندگان ساخته شده است :آنها
هیچ چیز دیگری از کارگر می تواند آنها را داشته باشد می تواند.
}{6:46و خود آنها ساخته شده است که آنها هرگز می تواند
طوالنی ادامه ;چگونه چیزهایی که شده سپس باید
آنها را خدایان می شود؟
}{6:47برای آنها نهفته است و چپ  reproachesبه آنها که می آیند
پس از آن.
}{6:48برای زمانی که آید وجود دارد هر گونه جنگ و یا طاعون بر
آنها کشیش مشورت با خود ،جایی که آنها ممکن است
با آنها پنهان می شود.
}{6:49پس چگونه نمی باشند که درک مردان هیچ
خدایان که نه خود را می توانید از جنگ و نه از نجات
طاعون?
}{6:50برای دیدن آنها باشد اما از چوب و با تزیین

طال و نقره آن آخرت آنها شناخته مى شوند
غلط:
}{6:51و آشكارا باید به همه ملت ها ظاهر می شود و
پادشاهان که آنها را خدایان هیچ اما آثار دست مردان است
و هیچ کار خدا در آنها وجود دارد.
}{6:52که پس از آن ممکن است ندانید که نیستند هیچ خدایان?
}{6:53برای نه آنها می توان تا شاه در زمین ،و نه
باران نزد مردان می دهد.
}{6:54نه آنها می قضاوت خود علت و نه
جبران اشتباه قادر :برای آنها به عنوان کالغ ها
بین آسمان و زمین.
}{6:55نتیجه ان هنگامی که آتش را بر خانهfalleth
خدایان از چوب یا گذاشته بیش از طال یا نقره ،خود کشیش
را دور فرار و فرار .اما خود آنها خواهد بود
[مانند پرتوهای سوخته.
}{6:56عالوه بر این آنها نمی تواند تحمل هر پادشاه یا
دشمنان :چگونه می توان آن سپس فکر یا گفت که آنها باشد
خدایان?
}{6:57نه خدایان آن از چوب و گذاشته را با
نقره یا طال قادر به فرار یا از دزد یا دزدان.

}{6:58که طال و نقره و لباس بیاورید
آنها لباس هستند ،آنها که قوی را و دور
withal:نه آنها را قادر به کمک به خود است.
}{6:59بنابراین بهتر است پادشاه را که  shewethاو
قدرت ،و یا دیگر کشتی سودآور در خانه که
مالک نمی تواند استفاده از ,از جمله خدایان دروغین را داشته باشد ;یا به
درب خانه برای چنین چیزهایی به حفظ آن ،از جمله
خدایان دروغین .یا ستون از چوب در کاخ از جمله نادرست
خدایان.
}{6:60بودن برای خورشید ،ماه و ستاره درخشان و فرستاده شده به
دفاتر خود انجام ,مطیع.
}{6:61در صورت مانند رعد و برق که آن جلوbreaketh
دیده می شود است .و بعد از همان شیوه ای باد
blowethدر هر کشور.
}{6:62و هنگامی که خداوند ابرها به بیش ازcommandeth
به عنوان آنها می  biddenتمام جهان انجام می دهند.
}{6: 63و آتش از باال به مصرف تپه و
doethجنگل به آن فرمان است :اما اینها مانند نزد
آنها نه در اجابت و نه قدرت.
}{6:64چه آن نه قرار است و گفت:

آنها خدایان ,دیدن ,آنها قادر هستند نه به قضاوت علل،
نه شایسته نزد مردان.
}{6:65لذا دانستن که خدایان هیچ نیستند ،آنها می ترسند
نه،
}{6:66برای آنها می تواند لعنت نه برکت پادشاهان:
}{6:67نه می تواند آنها نشانه اجابت در آسمان میان
ا ّمت و درخشش به عنوان خورشید و نور به عنوان ماه را.
}{6:68جانوران بهتر از آنها هستند :برای آنها می توانید
تحت پوشش و کمک های خود را.
}{6:69است سپس به هیچ وجه آشکار آن ما که آنها
خدایان :بنابراین آنها ترس نیست.
}{6:70برای به عنوان مترسک در باغ خیار
هیچ چیز  keepeth:پس خدایان خود را از چوب و بر گذاشته است
با طال و نقره.
}{6:71و به همین ترتیب خدایان خود را از چوب و گذاشته بر
با طال و نقره مثل خار سفید در باغ است
که هر پرنده بر ; sittethتا به بدن مرده که هم
شرق به تاریکی.
}{6:72و شما باید آنها را به خدایان هیچ توسط
رنگ ارغوانی روشن است که بر  then1 rotteth:و

بعد از آن مي خورده و باید سرزنش در
کشور.
}{6:73بهتر بنابراین مرد عادل است که خستگان هیچ کدام است
بت :برای او باید دور از سرزنش است.
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