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Llythyr Jeremeia
Yr epistol [neu llythyr] Jeremiah [Jeremy]
{6:1} copi yr epistol, a anfonodd Jeremy-unto iddynt
sydd yn cael eu harwain captives i Babylon gan y Brenin
Roedd y Babylonians, i ardystio iddynt, fel yr oedd yn gyfrifol
am iddo
o Dduw.
{6:2} oherwydd pechodau yr ydwy wedi ymrwymo
gerbron Duw, ye fydd dan arweiniad captives i ffwrdd i Babylon
gan
Nabuchodonosor Brenin y Babylonians.
{6:3} felly pan et yn dod-unto Babylon, ye yn aros
Mae llawer blwyddyn, ac ar gyfer y tymor hir, sef, saith
cenedlaethau: a ar ôl hynny bydd yn dod â chi i ffwrdd
peaceably
gan felly.
{6:4} awr fe et weld yn Babylon duwiau o arian, a
Aur, ac o goed, a gludir ar ysgwyddau, sy'n achosi i'r

Cenhedloedd i ofn.
{6:5} Gochelwch rhag felly fod et yn oes wise yn debyg i
dieithriaid, ychwaith yn et ac ohonynt, pan et yn gweld y
llu ger eu bron a tu ôl iddynt, i'w addoli.
{6:6} ond ye yn dweud yn eich calonnau, O Arglwydd, rhaid inni
addoli
ymgynghoriadau ar y gweill.
Mae {6:7} i lofa angel gyda chi, a fi fy hun yn gofalu am
eich eneidiau.
{6:8} fel ar gyfer eu tafod, mae wedi ei gan workman,
ac maent eu hunain yn gilded a osodwyd y wobr arian; eto
maent ond ffug, ac na allant siarad.
{6:9} a oedd Aur, fel y mae'n cymryd i Wyryf châr y
i fynd yn hoyw, maent yn gwneud coronau ar gyfer penaethiaid
eu duwiau.
{6:10} weithiau hefyd y mae yr offeiriaid yn cyfleu gan eu
duwiau
Aur ac arian, a rhoi eu hunain.
{6:11} do, byddant yn rhoi ohoni i harlots cyffredin,
a deulawr iddynt fel dynion gyda gwisgoedd, [a] duwiau arian,
a duwiau o aur, a wood.

{6:12} eto ni all hyn duwiau yn achub eu hunain rhag rhwd
a Gwyfyn, er iddynt gael ei orchuddio â chysuron Porffor.
{6:13} sychu eu hwynebau oherwydd y llwch o y
y Deml, pan mae llawer arnynt.
{6:14} a mae ef na ellir rhoi i farwolaeth un y offendeth
Mae ef yn holdeth sceptre, fel pe bai ef yn Farnwr y
wlad.
{6:15} Mae ef ganddynt hefyd yn ei law dde fyddai'n dioddef ac
ax:
ond ni all gyflawni ei hun o ryfel a lladron.
{6:16} lle y maent yn hysbys nad ydynt i'w duwiau: Felly
ofn iddynt beidio.
{6:17} ar gyfer fel fel llong y mae dyn yn useth yn dim
werth pan mae'n wedi torri; Er hynny mae'n eu duwiau: pan
eu gosod hyd yn y Deml, eu llygaid yn llawn o lwch
drwy y traed ohonynt sy'n dod i mewn.
{6:18} ac fel y mae y drysau yn sicrhau ar bob ochr ar
ef a offendeth y Brenin, yn ymroddedig i ddioddef
marwolaeth: hyd yn oed fel y mae yr offeiriaid yn ei wneud yn
gyflym eu temlau gyda

drysau, cloeon, a bariau, rhag ofn fod eu duwiau eu difetha
gyda
lladron.
{6:19} Mae eu goleuo canhwyllau, ie, yn fwy nag ar gyfer
eu hunain, mwyn na allant weld un.
{6:20} ydynt fel un o drawstiau y Deml, eto
maent yn dweud yn eu calonnau yn gnawed arnynt gan pethau
ysgall
allan o'r ddaear; a pan maent yn bwyta eu ac eu dillad,
maent yn teimlo yn ni.
{6:21} yn eu hwynebau wedi'i dywyllu drwy y mwg y
nesaf allan y Deml.
{6:22} ar eu cyrff a'u penaethiaid eistedd ystlumod, wennol,
ac adar, ac y cathod hefyd.
{6:23} erbyn hyn gall et yn gwybod eu bod yn oes duwiau:
Felly ofn iddynt beidio.
{6:24} er gwaethaf Aur y mae am iddynt
sicrhau eu bod yn hardd, ac eithrio sychu oddi ar y rhwd,
byddant yn
Nid ddisgleirio: ar gyfer ychwaith pan oeddent tawdd wnaeth y
teimlant.

{6:25} pethau sylwi'n oes oes anadl yn prynu
am bris uchel mwyaf.
{6:26} Mae eu hysgwyddo ar ysgwyddau, cael unrhyw
troedfedd
lle mae iddynt ddatgan-unto dynion y fod dim gwerth.
{6:27} maent hefyd sy'n eu gwasanaethu yn gywilydd: Os oes eu
yn disgyn i'r ddaear ar unrhyw adeg, ni ellir eu codi'n uwch eto
o
eu hunain: ychwaith, os un yn gosod eu unionsyth, gallant
symud
ohonynt eu hunain: ychwaith, os yn maent wedi ildio i lawr, gall
eu
gwneud eu hunain yn syth: ond maent yn pennu rhoddion cyn
iddynt fel
-unto dynion wedi marw.
{6:28} ag ar gyfer pethau a aberthwyd-unto iddynt,
eu gwerthu offeiriaid a'u cam-drin; yn yr un modd y mae eu
gwragedd yn gosod
rhan ohoni yn halen; -unto gwael ac yn analluog, ond maent
roi dim ohono.
{6:29} Mae menstruous menywod a merched yn childbed yn ei
fwyta

eu aberth: gan y pethau hyn efallai et yn gwybod eu bod yn
dim duwiau: ofn iddynt beidio.
{6:30} ar gyfer sut gellir eu galw'n duwiau? gan fod menywod
gosod cig cyn y duwiau arian, aur a pren.
{6:31} a Mae yr offeiriaid yn eistedd yn eu temlau, yn cael eu
dillad rhent, ac eu bod wedi eillio'n penaethiaid a fyrddau, a
dim
ar eu pennau.
{6:32} maent roar a crio cyn eu duwiau, fel y mae dynion yn ei
wneud ar
gwledd pan fydd un yn marw.
{6:33} Mae yr offeiriaid hefyd yn cymryd oddi ar eu gwisgoedd,
a gytunaf
eu gwragedd a'u plant.
{6:34} boed anfad hwnnw un dewis doeth-unto iddynt, neu
dda, nid ydynt yn gallu ei ad-dalu: gallant naill na'r llall
sefydlu Brenin, na rhoi ef i lawr.
{6:35} yn yr un modd, gall ychwaith roi cyfoeth nac
arian: er y mae dyn yn gwneud addunedu-unto iddynt, a chadw
ei
na, ni fydd angen iddo.

{6:36} gallant arbed unrhyw ddyn o farwolaeth, nid yw darparu
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y gwan rhag y mighty.
{6:37} na ellir eu adfer y dyn dall ei olwg, ac nid
helpu i unrhyw ddyn yn ei drallod.
{6:38} Mae'r gall shew unrhyw drugaredd i weddw, nac oes
da y fatherless.
{6:39} eu duwiau o bren, a sydd yn troshaenu â
yn aur ac arian, fel y cerrig hynny yn chwareli'r allan y
Mynydd: byddant iddynt addoli yn confounded.
{6:40} sut dylai dyn yna feddwl a dweud eu bod yn
duwiau, pan mae hyd yn oed y Chaldeans eu hunain yn warth
iddynt?
{6:41} sy'n os bydd weld un mud y na allant siarad,
maent yn dod ag ef, ac yn intreat Bel efallai ei fod yn siarad fel
petai
ei fod yn gallu deall.
{6:42} eto ni allant ddeall hyn eu hunain, a
gadael iddynt: oherwydd bod ganddynt unrhyw wybodaeth.
{6:43} menywod hefyd gyda chordiau amdanyn nhw, yn eistedd
yn

ffyrdd, llosgi Brân ar gyfer persawr: ond os oes unrhyw un
ohonynt, tynnu
gan rai y passeth gan orwedd gydag ef, hi reproacheth hi
Gymrawd, nad oedd ei hystyried fel deilwng fel ei hun, nac yn
ei linyn wedi torri.
{6:44} o gwbl yn ei wneud yn eu plith yw ffug: sut gall
Mae'n wedyn yn meddwl neu ddweud eu bod yn duwiau?
{6:45} os gwneir hwy o seiri coed a goldsmiths: maent
Gall fod yn unrhyw beth arall na fydd y gweithwyr wedi iddynt
fod yn.
{6:46} a gallan nhw eu hunain fod wedi gwneud iddynt erioed
parhau yn hir; sut dylai pethau sy'n cael eu gwneud o wedyn
yn eu duwiau?
{6:47} ar gyfer eu Mae'r chwith yn gorwedd a reproaches iddynt
ddod
ar ôl.
{6:48} ar gyfer pryd nesaf yno unrhyw ryfel neu bla ar
Mae iddynt, yr offeiriaid yn ymgynghori â eu hunain, lle y
gallant
ei guddio gyda nhw.
{6:49} sut yna ni all dynion yn gweld eu unrhyw

duwiau, a gall ychwaith yn achub eu hunain o'r rhyfel, nac o
pla?
{6:50} ar gyfer gweld fod ond pren, a troshaenu â
arian ac aur, mae'n rhaid fod yn hysbys o hyn ymlaen eu bod yn
ffug:
{6:51} a bydd ymddangos yn amlwg i holl genhedloedd a
brenhinoedd eu bod dim duwiau, ond gwaith dwylo dynion,
a bod unrhyw waith Duw ynddynt.
{6:52} yna gwybod eu bod dim duwiau?
{6:53} ar gyfer ychwaith y gellir sefydlu Brenin yn y tir, nac
yn rhoi glaw-unto dynion.
{6:54} ychwaith y gellir barnu eu hunain achos, nac yn
unioni'r cam, yn methu: am eu bod yn fel brain
rhwng y nefoedd a'r ddaear.
{6:55} dod pan mae tân yn falleth ar y tŷ o
duwiau pren, neu osod dros aur neu arian, offeiriaid eu
Bydd ffoi ymaith, a dianc; ond ni fydd ganddynt hwy eu hunain
llosgi amlwg fel trawstiau.
{6:56} at hynny ni all wrthsefyll unrhyw Brenin neu

gelynion: sut gellir ei wedyn yn meddwl neu wedi dweud y
byddant yn
duwiau?
{6:57} Nid yn hynny duwiau o bren, a gosodwyd gyda
arian neu aur, gallu i ddianc naill ai o'r lladron neu lladron.
{6:58} ei Aur, ac arian, a gwisgoedd wherewith
maent yn gwisgo'n, maent yn gryf gymryd, ac yn mynd i ffwrdd
withal: ydynt ychwaith yn gallu helpu eu hunain.
{6:59} felly mae'n well i fod yn frenin y sheweth ei
pŵer, neu fel arall llestr proffidiol yn y Tŷ, sef y
Bydd perchennog yn cael defnyddio, na duwiau ffug o'r
fath; neu i fod yn
drws yn y Tŷ, i gadw pethau o'r fath ynddo, nag o'r fath
duwiau ffug. neu golofn o bren mewn Palas, na ffug o'r fath
duwiau.
{6:60} am haul, lleuad, a'r sêr, yn olau ac anfon i
wneud eu swyddfeydd, obedient.
{6:61} mewn modd fel y mellt pan mae ei breaketh ymlaen
yn hawdd i'w gweld; ac ar ôl yr un modd y gwynt
bloweth ym mhob gwlad.
{6:62} a pan mae Duw yn commandeth y cymylau i fynd dros

y byd i gyd, maent yn gwneud fel y maent yn bidden.
{6:63} ac anfonodd y tân oddi uchod i yfed bryniau a
Coedydd dewis doeth, fel y mae wedi ei ennyn: ond rhain felunto
nhw ddim yn shew na'r pŵer.
{6: 64} Wherefore yw'n ychwaith i fod i fod ac nid dweud hynny
maent yn duwiau, gweld, maent yn gallu ychwaith i farnu
achosion,
nac i wneud da-unto dynion.
{6: 65} wybod felly eu bod dim duwiau, ofn iddynt
ni,
{6: 66} ar gyfer eu gallu melltithio nac bendith brenhinoedd:
{6: 67} Nid allant shew arwyddion yn y nefoedd ymysg
heathen, nac ddisgleirio fel yr haul, nac yn rhoi golau fel y
lleuad.
{6: 68} y bwystfilod yn well nag ydynt: am gael
o dan y gorchudd a helpu eu hunain.
{6: 69} Mae yna nid amlygu-unto wrthym eu bod
Mae duwiau: felly iddynt ofni nad.
{6:70} ar gyfer fel bwgan brain mewn gardd cucumerau
Nid oes dim keepeth: felly yn eu duwiau pren, a gosodwyd dros

ag arian ac aur.
{6:71} a'r un modd eu duwiau pren, a gosodwyd dros
ag arian ac aur, yn debyg i Ddraenen Gwyn mewn perllan,
y mae pob aderyn yn sitteth arnynt; hefyd i gorff marw, mae
hynny'n
Dwyrain i'r tywyllwch.
{6: 72} a bydd et yn gwybod iddynt fod unrhyw duwiau gan y
borffor llachar a rotteth ar then1: a hwy eu hunain
ar ôl hynny bydd ei fwyta, a bydd yn gwbl ddi-fai yn y
wlad.
{6:73} well felly yw y dyn dim ond nad oes ganddynt yr un
Mae dod ynghyd: i bydd yn bell o fod yn gwbl ddi-fai.
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