นอกสารบบ
หนังสื อเยเรมีย์ของคิงเจมส์ ไบเบิล 1611
www.Scriptural-Truth.com

หนังสื อเยเรมีย์
จดหมายของบุญเปาโล [หรื อจดหมาย] ของเยเรมีย์ [ร]
{6:1 } สำเนำมีจดหมำยของบุญเปำโล ซึ่งเจเรมีส่งไว้กบั พวกเขำ
ซึ่งกำลังจะ นำเชลยในบำบิโลนโดยกษัตริ ยข์ อง
ชำวบำบิโลน รับรองพวกเขำ มันเป็ นบัญชำเขำ
ของพระเจ้ำ
{6:2 } เนื่องจำกบำปที่พวกท่ำนมีควำมมุ่งมัน่
ก่อนที่พระเจ้ำ เจ้ำจะเป็ น led เก็บเชลยในบำบิโลนโดย
Nabuchodonosor พระมหำกษัตริ ยข์ องชำวบำบิโลน
{6:3 } ดังนั้นเมื่อพวกท่ำนได้มำแก่บำบิโลน เยจะยังคง
มีจำนวนมำกปี และ สำหรับฤดู กำลนำน คือ เซเว่น
รุ่ น: และหลังจำกนั้น เรำจะนำคุณไป peaceably
จำกพักอยู่
{6:4 } ตอนนี้ พวกท่ำนจะเห็นในพระเจ้ำบำบิโลน ของซิลเวอร์ และ
ทอง และไม้ แบกรับเมื่อไหล่ ซึ่งทำให้เกิดกำร
ประชำชำติกลัว

{6:5 } ดังนั้นระวังว่ำ ye ในฉลำดไม่เป็ นเช่นกำร
คนแปลกหน้ำ ไม่มีพวกท่ำนและ ของพวก เขำ เมื่อพวกท่ำนเห็นกำร
หลำกหลำย ก่อนที่พวกเขำ และอยูเ่ บื้อง หลังพวก เขำ พวกเขำบูชำ
{6:6 } แต่บอกเจ้ำในหัวใจของคุณ ข้ำแต่พระเจ้ำ เรำต้องบูชำ
ข้ำ
{6:7 } สำหรับเหมืองเทวดำเป็ น และตัวผมเองเพื่อดูแล
วิญญำณของคุณ
{6:8 } เป็ นสำหรับลิ้นของพวกเขำ มีขดั โดยเวิร์คแมน
และพวกเขำเองจะปิ ดทอง และวำงผ่ำน ด้วยเงิน ยัง
แต่เท็จ และไม่สำมำรถพูด
{6:9 } และถ่ำยทอง เป็ นที่บริ สุทธิ์ที่ทรงรัก
หำเกย์ พวกเขำทำมงกุฎสำหรับหัวของพระเจ้ำของพวกเขำ
{6:10 } บำงครั้ง ปุโรหิตที่ถ่ำยทอดจำกพระเจ้ำของพวกเขำ
ทองและเงิน และประทำนแก่ตวั เอง
{6:11 } ใช่ พวกเขำจะให้ดงั กล่ำวกำร คลำสสิ ก ทัว่ ไป
และดำดฟ้ำนั้นเป็ นคนที่มีเสื้ อผ้ำ [ถูก] เทพเงิน
และเทพทอง และไม้
{6:12 } ยัง ไม่เทพเหล่ำนี้บนั ทึกเองจำกสนิม
และ มอด แม้วำ่ พวกเขำถูกปกคลุม ด้วยสี ม่วงนุ่ง

{6:13 } พวกเขำเช็ดใบหน้ำเนื่องจำกฝุ่ นของ
วัด เมื่อมีมำกในพวกเขำ
{6:14 } และเขำที่ไม่สำมำรถทำให้ตำยหนึ่งที่ offendeth
เขำ holdeth คทำ รำวกับว่ำเขำเป็ นผูพ้ ิพำกษำของกำร
ประเทศ
{6:15 } เขำกรรณยังในมือขวำของเขำกริ ชและขวำน:
แต่ไม่สำมำรถส่ งตัวเองจำกสงครำมและขโมย
{6:16 } โดยเขำไม่ เทพ: ดังนั้น
กลัวพวกเขำไม่
{6:17 } เช่นเป็ นเรื อ ที่คน useth คืออะไร
มูลค่ำเมื่อละเมิด แม้แต่กเ็ ป็ นเทพของพวกเขำ: เมื่อ
พวกเขำตั้งขึ้นในวัด ตำของพวกเขำจะเต็มไปด้วยฝุ่ น
ผ่ำนเท้ำของพวกเขำที่มำใน
{6:18 } และ ตำมประตูแน่ในทุก ๆ ด้ำนตำม
เขำที่ offendeth พระ เป็ นกำรมุ่งมัน่ ที่จะประสบ
ตำย: นั้นเพื่อให้ปุโรหิต วัดของพวกเขำอย่ำงรวดเร็ ว
ประตู ล็อค และบำร์ เกรงว่ำพระเจ้ำของพวกเขำจะนิสัยเสี ยด้วย
โจร
{6:19 } พวกเขำแสงพวกเขำเทียน ใช่ มำกกว่ำสำหรับ

ตัวเอง whereof พวกเขำไม่สำมำรถเห็น
{6:20 } พวกเขำยังเป็ นหนึ่งในคำนของวัด
พวกเขำกล่ำวว่ำ หัวใจของพวกเขำมี gnawed เมื่อ โดยสิ่ งเลื้อย
จำกโลก และ เมื่อพวกเขำกินพวกเขำและเสื้ อผ้ำ
พวกเขำรู ้สึกว่ำมันไม่ได้
{6:21 } จะโดนใบหน้ำผ่ำนควันที่
แล้วจำกพระวิหำร
{6:22 } เมื่อร่ ำงกำยและหัวนัง่ ค้ำงคำว กลืน
และนก และแมวยัง
{6:23 } โดย ท่ำนอำจรู ้วำ่ จะเทพไม่:
ดัง นั้นอย่ำกลัวเลย
{6:24 } แม้ทองคำที่เป็ นไป
ทำให้พวกเขำสวยงำม แต่พวกเขำเช็ดสนิม พวกเขำจะ
ส่ องแสง: สำหรับไม่ได้เมื่อพวกเขำถูกหลอม พวกเขำรู ้สึกว่ำมัน
{6:25 } สิ่ งที่ wherein มีซ้ือไม่มีลมหำยใจ
ในรำคำที่สูงสุ ด
{6:26 } พวกเขำถูกพัดพำเมื่อไหล่ มีไม่เท้ำ
โดยพวกเขำประกำศแก่คนที่พวกเขำจะไม่มีอะไร
{6:27 } พวกเขำยังที่พวกเขำมีควำมละอำยใจ: ถ้ำพวกเขำ

ตกไปพื้นดินในเวลำใด ๆ พวกเขำไม่สำมำรถลุกขึ้นอีกครั้งของ
ตัวเอง: ไม่ ถ้ำหนึ่งในพวกเขำตั้งตรง สำมำรถเคลื่อน
ของตัวเอง: ไม่ ถ้ำพวกเขำชรำ สำมำรถพวกเขำ
ทำให้ตวั เองตรง: แต่พวกเขำตั้งค่ำของขวัญก่อนที่พวกเขำเป็ น
แก่คนตำย
{6:28 } สำหรับสิ่ งที่เสี ยสละแก่พวกเขำ
ขำยพระสงฆ์และละเมิด เหมือนอย่ำงภรรยำของเขำวำง
ส่ วนดังกล่ำวในเกลือ แต่ ทรงยำกจน และไร้อำนำจพวกเขำ
อะไรของมันอีก
{6:29 } menstruous ผูห้ ญิงและผูห้ ญิงใน childbed กิน
ของพวกเขำเสี ยสละ: โดยสิ่ งเหล่ำนี้ พวกท่ำนอำจรู ้วำ่ จะ
ไม่มีพระเจ้ำ: กลัวพวกเขำไม่
{6:30 } สำหรับวิธีสำมำรถพวกเขำเรี ยกพระเจ้ำ เนื่องจำกผูห้ ญิง
ตั้งเนื้อก่อนเทพเจ้ำของ silver, gold และไม้
{6:31 } และปุโรหิตนัง่ ในพระวิหำรของพวกเขำ มีของพวกเขำ
ให้เช่ำ เสื้ อผ้ำ และโล้นหัวและเบียดของพวกเขำ และไม่มีอะไร
ศีรษะของพวกเขำ
{6:32 } พวกเขำร้อง และร้องไห้ก่อนเทพของพวกเขำ เช่นคนที่
งำนเลี้ยงฉลองเมื่อตำย

{6:33 } ปุโรหิตยังถอดเสื้ อผ้ำของพวกเขำ และผ้ำ
ภรรยำและเด็ก ๆ ของพวกเขำ
{6:34 } ไม่วำ่ จะเป็ นควำมชัว่ ร้ำย doeth ที่หนึ่งไว้กบั พวกเขำ หรื อ
ดี พวกเขำจะไม่สำมำรถทดแทนมัน: พวกเขำสำมำรถไม่
ตั้งกษัตริ ย ์ หรื อวำงเขำลง
{6:35 } วิธีเดียวกัน พวกเขำไม่สำมำรถให้ทรัพย์สิน หรื อ
เงิน: แม้คนญำณไว้กบั พวกเขำ และเก็บไว้
ไม่ พวกเขำจะไม่ตอ้ งกำรมัน
{6:36 } พวกเขำสำมำรถบันทึกไม่มีใครจำกควำมตำย ไม่สำมำรถส่ ง
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อ่อนแอจำกอันยิง่ ใหญ่
{6:37 } พวกเขำไม่สำมำรถคืนค่ำสำยตำของเขำ คนตำบอด หรื อ
ช่วยให้คนหนึ่งคนใดในควำมทุกข์ของเขำ
{6:38 } พวกเขำสำมำรถ shew ไม่เมตตำกับแม่หม้ำย ไม่ทำ
ดีเพื่อเด็กกำพร้ำ
{6:39 } เทพไม้ และที่จะซ้อนกับของพวกเขำ
ทองและเงิน เป็ นเหมือนก้อนหินที่จะ hewn จำกกำร
เขำ: พวกเขำที่พวกเขำบูชำจะ confounded
{6:40 } วิธีควรเป็ นคนคิด แล้วว่ำ พวกเขำไม่

พระเจ้ำ เมื่อแม้ Chaldeans เองทำลำยเกียรติพวกเขำ
{6:41 } ที่ถำ้ พวกเขำจะเห็นคนโง่ที่ไม่สำมำรถพูด
พวกเขำนำเขำ และ intreat เบลที่อำจพูด ประหนึ่ง
เขำก็สำมำรถที่จะเข้ำใจ
{6:42 } แต่พวกเขำไม่เข้ำใจนี้เอง และ
ปล่อยให้พวกเขำ: พวกเขำมีควำมรู ้ไม่
{6:43 } ผูห้ ญิงยัง มีสำยเกี่ยวกับพวกเขำ นัง่ อยูใ่ น
เขียนแบบ รำสำหรับน้ ำหอม: แต่ถำ้ ใด ๆ ของพวกเขำ วำด
โดยบำง ที่เกิน โดย โกหกกับเขำ เธอ reproacheth เธอ
เพื่อน ที่เธอไม่คิดว่ำ เป็ นคุณค่ำที่เป็ นตัวเอง หรื อ
สำยของเธอเสี ย
{6:44 } ใด ๆ จะดำเนินในหมู่พวกเขำเป็ นเท็จ: วิธีอำจ
แล้วจะคิด หรื อกล่ำวว่ำ เป็ นพระเจ้ำ
{6:45 } พวกเขำจะทำของช่ำงและเปลว: พวกเขำ
ได้อะไรมำกกว่ำคนงำนจะมีกำร
{6:46 } และพวกเขำเองที่ทำให้พวกเขำไม่สำมำรถ
ต่อยำว วิธีควรแล้วสิ่ งที่จะทำ
พวกเขำเป็ นพระเจ้ำ
{6:47 } พวกเขำอยู่ และ reproaches ที่มำซ้ำย

หลังจำกนั้น
{6:48 } สำหรับเมื่อมีแล้วสงครำมหรื อโรคระบำดเมื่อใด
พวกเขำ ปุโรหิตปรึ กษำ ด้วยตัวเอง ที่พวกเขำอำจ
ถูกซ่อนด้วย
{6:49 } แล้ว ไม่สำมำรถชำยรับรู ้วำ่ พวกเขำจะไม่
พระเจ้ำ ซึ่งสำมำรถไม่บนั ทึกเอง จำกสงครำม หรื อจำก
โรคระบำดหรื อไม่
{6:50 } สำหรับพวกเขำจะเห็น แต่ไม้ และวำงทับด้วย
เงินและทอง มันจะเป็ นที่รู้จกั ต่อจำกนี้วำ่ จะ
เท็จ:
{6:51 } และ manifestly จะปรำกฏแก่บรรดำประชำชำติ และ
พระมหำกษัตริ ยท์ ี่พวกเขำจะไม่มีพระเจ้ำ แต่ผลงำนของมือของผูช้ ำย
และที่วำ่ ไม่มีงำนของพระเจ้ำในพวกเขำ
{6:52 } ที่แล้วอำจไม่ทรำบว่ำ จะไม่มีพระเจ้ำ
{6:53 } สำหรับไม่สำมำรถตั้งค่ำกษัตริ ยใ์ นแผ่นดิน หรื อ
ให้ฝนแก่ผชู ้ ำย
{6:54 } ไม่สำมำรถจะตัดสิ นสำเหตุของตนเอง หรื อ
กลับไม่ถูกต้อง กำรไม่: สำหรับพวกเขำจะเป็ นกำ
ระหว่ำงสวรรค์และโลก

{6:55 } ครั้นเมื่อไฟ falleth เมื่อบ้ำนของ
พระเจ้ำไม้ หรื อวำงไป ด้วยทอง หรื อเงิน บำทหลวงของพวกเขำ
จะหนีห่ำงออกไป และ หนี แต่พวกเขำเองจะเป็ น
เขียนออกเป็ นชิ้น ๆ เช่นคำน
{6:56 } นอกจำกนี้ พวกเขำไม่สำมำรถทนต่อกษัตริ ยใ์ ด ๆ หรื อ
ศัตรู : วิธีสำมำรถมันแล้วคิด หรื อว่ำ พวกเขำจะกล่ำวว่ำ
พระเจ้ำ
{6:57 } ไม่มีเหล่ำเทพเจ้ำไม้ และวำงผ่ำนด้วย
เงินหรื อทอง ไปขโมยหรื อโจร
{6:58 } ที่มี ทอง และสี เงิน และเสื้ อผ้ำ wherewith
พวกเขำเหล่ำนั้น พวกเขำที่มีควำมแข็งแรงใช้ และหำยไป
withal: ไม่มีพวกเขำสำมำรถช่วยเหลือตัวเอง
{6:59 } ดังนั้นดีกว่ำจะ sheweth ที่กษัตริ ยข์ องเขำ
ไฟฟ้ำ หรื ออื่น ๆ ที่เรื อมีกำไรในตัวบ้ำน ซึ่งกำร
เจ้ำของจะใช้ กว่ำเทพเจ้ำดังกล่ำวเท็จ หรื อจะเป็ น
ประตูในบ้ำน ให้สิ่งของต่ำง ๆ ในนั้น กว่ำเช่น
พระเท็จ หรื อเสำไม้ในในวัง กว่ำเท็จดังกล่ำว
พระเจ้ำ
{6:60 } สำหรับดวงอำทิตย์ ดวงจันทร์ ดำว กำลังสดใส และส่ งไป

ทำสำนักงำนของตน เชื่อฟัง
{6:61 } ในลักษณะเช่นฟ้ำผ่ำเมื่อมัน breaketh มำ
กำรมองเห็น และ หลังลมลักษณะเดียวกัน
bloweth ในทุกประเทศ
{6:62 } และเมื่อพระเจ้ำ commandeth เมฆไป
โลกทั้งโลก พวกเขำทำ ตำมที่พวกเขำถูกห้ำมไม่ให้เข้ำ
{6:63 } และไฟส่ งจำกข้ำงต้นไปกินภูเขำ และ
ป่ ำ doeth ได้รับคำสั่ง: แต่เหล่ำนี้เป็ นเหมือนพระ
เขำไม่ ใน shew หรื อพลังงำน
{6:64 } Wherefore มันไม่ใช่จะควร หรื อกล่ำวว่ำ
พวกเขำเป็ นพระเจ้ำ เห็น พวกเขำจะไม่ตดั สิ นสำเหตุ
หรื อ จะทำควำมดีแก่ผชู ้ ำย
{6:65 } รู ้จึงว่ำ จะไม่มีพระเจ้ำ กลัวพวกเขำ
ไม่
{6:66 } สำหรับพวกเขำไม่สำมำรถสำปแช่ง หรื ออวยพรพระมหำกษัตริ ย:์
{6:67 } ไม่สำมำรถพวกเขำสัญญำณ shew ในสวรรค์ในหมู่
พวก หรื อส่ องแสงเป็ นดวงอำทิตย์ ไม่ให้แสงเป็ นดวงจันทร์
{6:68 } สัตว์จะดีกว่ำพวกเขำ: สำหรับพวกเขำสำมำรถได้รับ
ภำยใต้ฝำครอบและช่วยตัวเอง

{6:69 } มันอยูแ่ ล้วโดยไม่ประจักษ์แก่เรำที่จะ
มีเทพ: ดังนั้น กลัวพวกเขำไม่
{6:70 } สำหรับเป็ นหุ่นไล่กำในสวนของแตงกวำ
keepeth อะไร: ดังนั้นไม้ และวำงเหนือเทพของพวกเขำ
ด้วยเงินและทอง
{6:71 } และในทำนองเดียวกันไม้ และวำงเหนือเทพของพวกเขำ
เงินและทอง ได้ดว้ ยเช่นกำรมีหนำมสี ขำวในสวน
ว่ำ นกทุก sitteth ตำม นอกจำกนี้ยงั เป็ น ร่ ำงกำยที่ตำยแล้ว นัน่ คือ
ตะวันออกในมืด
{6:72 } และพวกท่ำนจะรู ้จกั พวกเขำจะ ไม่มีพระเจ้ำโดยกำร
สี ม่วงสดใสที่ rotteth เมื่อ then1: และพวกเขำเอง
หลังจำกนั้นจะรับประทำน และจะประณำมในกำร
ประเทศ
{6:73 } ดีข้ ึนจึงเป็ นเพียงผูช้ ำยที่กรรณไม่มี
ไอดอล: เขำเป็ นไกลประณำม
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