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Lá thư của Jeremiah 

Thư gửi tín hữu [hoặc thư] của Jeremiah [Jeremy] 

{6:1} một bản sao của một bức thư, Jeremy gửi unto chúng 

mà đã là các tù nhân dẫn vào Babylon bởi vua 

Babylon, để xác nhận họ, như nó đã chỉ huy anh 

của Thiên Chúa. 

{6:2} vì những tội lỗi mà ngươi đã cam kết 

trước khi Thiên Chúa, ye là dẫn đi tù nhân thành Babylon bởi 

Nabuchodonosor vua của Babylon. 

{6:3} để khi ye được đến unto Babylon, ye sẽ vẫn còn 

có rất nhiều năm, và cho một mùa dài, cụ thể là, bảy 

thế hệ: và sau đó tôi sẽ đưa bạn đi an 

từ đó. 

{6:4} bây giờ ye sẽ thấy trong Babylon vị thần của bạc và 

vàng, và gỗ, mọc trên vai, gây ra các 

Các quốc gia để lo sợ. 

{6:5} Hãy cẩn thận vì vậy rằng ye trong khôn ngoan không phải 
như thế 



người lạ, không là ngươi của họ, khi ngươi nhìn thấy các 

vô số trước khi họ và phía sau họ, thờ họ. 

{6:6} nhưng nói ngươi trong trái tim của bạn, O Lord, chúng ta 
phải tôn thờ 

ngươi. 

{6:7} cho mỏ angel là với bạn, và tôi chăm sóc cho bản thân 

linh hồn của bạn. 

{6:8} như cho lưỡi của họ, nó được đánh bóng bởi workman, 

và bản thân họ là gilded và đặt hơn với bạc; nào được nêu ra 

họ nhưng sai, và không thể nói. 

{6:9} và lấy vàng, vì nó đã cho một trinh nữ loveth 

để đi đồng tính, họ làm cho thân răng cho người đứng đầu của 
vị thần của họ. 

{6:10} còn các linh mục truyền đạt từ các vị thần của họ 

vàng và bạc, và ban cho nó theo mình. 

{6:11}, họ sẽ cung cấp cho đó harlots phổ biến, 

và boong họ như là người đàn ông với may, [là] thần bạc, 

và các vị thần của vàng và gỗ. 

{6:12} nhưng không thể những vị thần lưu mình từ rust 

và moth, mặc dù chúng được bao phủ với y phục màu tím. 

{6:13} họ lau khuôn mặt của họ vì bụi của các 



ngôi đền, khi có nhiều khi họ. 

{6:14} và anh ta không thể giết chết một mà offendeth 

Anh ta holdeth sceptre một, như là mặc dù ông đã là một thẩm 
phán của các 

đất nước. 

{6:15} ông hath cũng trong tay phải của ông, một con dao và 
một ax: 

nhưng không thể cung cấp chính từ chiến tranh và kẻ trộm. 

{6:16} theo đó họ được biết là không là vị thần: do đó 

Đừng sợ họ. 

{6:17} cho giống như như một tàu một người đàn ông useth là 
không có gì 

có giá trị khi nó bị phá vỡ; mặc dù vậy, đó là với vị thần của họ: 
khi 

họ được thiết lập trong đền thờ, đôi mắt của họ được đầy đủ 
các bụi 

thông qua các bàn chân của họ mà đi. 

{6:18} và vì những cánh cửa được làm chắc chắn trên mỗi bên 
khi 

ông rằng offendeth vua, như được cam kết để đau khổ 

cái chết: thậm chí để làm cho các linh mục của ngôi đền với 
nhanh chóng. 



cửa, khóa, và các quán Bar, vì sợ rằng vị thần của họ hư hỏng 
với 

kẻ cướp. 

{6:19} họ ánh sáng nến, ừ, nhiều hơn cho 

bản thân mình, whereof họ không thể nhìn thấy một. 

{6:20} họ đang là một trong các chùm của ngôi đền, được nêu 
ra 

họ nói rằng trái tim của họ đang gặm khi bởi những thứ leo 

ra khỏi trái đất; và khi họ ăn chúng và quần áo của họ, 

họ cảm thấy nó không. 

{6:21} khuôn mặt của họ được blacked qua khói mà 

Cometh ra khỏi ngôi đền. 

{6:22} khi cơ quan và người đứng đầu của họ ngồi dơi, nuốt, 

và chim, và những con mèo cũng. 

{6:23} bởi điều này, ye có thể biết rằng họ là không có vị thần: 

do đó họ Đừng sợ. 

{6:24} dù vàng là về họ 

làm cho họ đẹp, ngoại trừ việc họ lau sạch chất tẩy, họ sẽ 

không tỏa sáng: cho không khi họ đã được nóng chảy đã làm họ 
cảm thấy nó. 

{6:25} những điều wherein có hơi thở không được mua 



với một mức giá cao nhất. 

{6:26} chúng mọc trên vai, có không có bàn chân 

theo đó, họ tuyên bố unto nam giới mà họ không có gì có giá 
trị. 

{6:27} họ cũng có phục vụ họ là xấu hổ: nếu họ 

rơi xuống mặt đất tại bất kỳ thời gian, họ không thể tăng lên 
một lần nữa của 

bản thân: không, nếu một đặt thẳng đứng, có thể họ di chuyển 

của mình: không, nếu họ được cúi, có thể họ 

làm cho mình thẳng: nhưng họ quà tặng trước khi chúng như là 

cho đến chết người. 

{6:28} đối với những điều được hy sinh unto chúng, 

linh mục của họ bán và lạm dụng; trong giống như cách thức vợ 
đẻ 

một phần nào đó trong muối; nhưng cho đến nghèo và bất lực 
họ 

cung cấp cho không có gì của nó. 

{6:29} menstruous phụ nữ và phụ nữ trong childbed ăn 

Hy sinh của họ: bởi những điều này, ye có thể biết rằng họ là 

không có vị thần: Đừng sợ họ. 

{6:30} cho làm thế nào họ có thể được gọi là vị thần? bởi vì phụ 
nữ 



Set thịt trước khi các vị thần của bạc, vàng và gỗ. 

{6:31} và các linh mục ngồi trong đền thờ của họ, có của họ 

Quần áo cho thuê, và của người đứng đầu và râu shaven, và 
không có gì 

Theo người đứng đầu của họ. 

{6:32} họ kêu la và khóc trước khi vị thần của họ, như người 
đàn ông làm tại 

Lễ Thánh bổn mạng khi một là chết. 

{6:33} các linh mục cũng cởi quần áo của họ, và Hôp, quần áo 

vợ và con của họ. 

{6:34} cho dù đó là điều ác mà doeth một unto chúng, hoặc 

tốt, họ là không thể thương hiệu nó: họ có thể không 

thiết lập một vị vua, cũng đưa anh ta. 

{6:35} trong giống như cách thức, họ cũng có thể cung cấp cho 
giàu sang cũng không 

tiền: mặc dù một người đàn ông thực hiện một nguyện unto 
chúng, và giữ cho nó 

không, họ sẽ không yêu cầu nó. 

{6:36} họ có thể tiết kiệm không có người đàn ông từ cái chết, 
không cung cấp 
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những yếu kém từ hùng mạnh. 



{6:37} họ không thể khôi phục một người đàn ông mù để tầm 
nhìn của ông, và cũng không 

giúp đỡ bất kỳ người đàn ông trong đau khổ của mình. 

{6:38} họ có thể shew không thương xót đến góa phụ, và cũng 
không làm 

tốt để các cha. 

{6:39} của vị thần của gỗ, và đó che với 

vàng và bạc, cũng giống như những tảng đá đó được đục trong 
số các 

núi: họ tôn thờ họ sẽ được confounded. 

{6:40} cách nên một người đàn ông sau đó suy nghĩ và nói rằng 
họ đang 

vị thần, khi ngay cả Chaldeans mình vẫn họ? 

{6:41} người nếu họ sẽ nhìn thấy một câm không thể nói, 

họ mang lại cho anh ta, và intreat Bel mà ông có thể nói, như 
thể 

ông đã có thể hiểu. 

{6:42} nhưng họ không thể hiểu này chính mình, và 

để lại cho họ: đối với họ không có kiến thức. 

{6:43} phụ nữ cũng có dây về họ, ngồi trong 

những cách thiêu cám cho nước hoa: nhưng nếu bất kỳ của họ, 
rút ra 



một số người mà passeth by, nói dối với anh ta, cô reproacheth 
cô ấy 

đồng bào, mà cô không được nghĩ là xứng đáng như mình, và 
cũng không 

mình dây bị hỏng. 

{6:44} nào được thực hiện trong số đó là sai: làm thế nào có thể 

nó sau đó được nghĩ hoặc nói rằng họ là vị thần? 

{6:45} chúng được làm thợ mộc và thợ kim hoàn: họ 

có thể không có gì khác hơn so với những người thợ sẽ có họ. 

{6:46} và chúng mình mà làm cho họ có thể không bao giờ 

tiếp tục dài; làm thế nào thì nên những điều đó đều được làm 
bằng 

chúng là gods? 

{6:47} cho họ trái nằm và reproaches cho họ mà đi 

sau khi. 

{6:48} để khi có cometh bất kỳ chiến tranh hoặc các bệnh dịch 
hạch khi 

họ, các linh mục tham khảo ý kiến với chính mình, nơi họ có thể 

được ẩn với họ. 

{6:49} làm thế nào thì không thể người đàn ông nhận thức rằng 
họ là không có 



thần thánh, mà có thể không giúp tiết kiệm mình khỏi chiến 
tranh, cũng không phải từ 

bệnh dịch hạch? 

{6:50} cho thấy họ nhưng gỗ và che với 

bạc và vàng, nó sẽ được biết sau họ là 

sai: 

{6:51} và rõ ràng là nó sẽ xuất hiện cho tất cả các quốc gia và 

vua rằng họ là không có vị thần, nhưng các tác phẩm của bàn 
tay của người đàn ông, 

và rằng không có công việc của Thiên Chúa trong chúng. 

{6:52} người sau đó có thể không biết rằng họ là không có vị 
thần? 

{6:53} cho cả họ có thể thiết lập một vị vua trong đất, cũng 
không 

cho mưa unto nam giới. 

{6:54} cũng vậy, họ có thể đánh giá nguyên nhân riêng của họ, 
và cũng không 

một sai lầm, không thể được khắc phục: cho họ có như quạ 

giữa thiên đàng và trái đất. 

{6:55} và rồi khi cháy falleth khi nhà của 

vị thần của gỗ, hoặc thoải mái hơn với vàng hoặc bạc, các linh 
mục 



sẽ chạy trốn đi, và thoát khỏi; nhưng bản thân họ sẽ 

đốt asunder như dầm. 

{6:56} hơn nữa họ không thể chịu đựng được bất cứ vua hay 

kẻ thù: làm thế nào có thể nó sau đó là suy nghĩ hoặc nói rằng 
họ có 

vị thần? 

{6:57} không phải là những vị thần của gỗ, và đặt hơn với 

bạc hoặc vàng, có thể thoát khỏi một trong hai từ trộm cắp 
hoặc cướp. 

{6:58} có vàng và bạc, và hàng may mặc wherewith 

họ mặc quần áo, họ được mạnh mẽ đi, và biến mất 

withal: nó không phải là họ có thể giúp mình. 

{6:59} vì vậy nó là tốt hơn để làm một vị vua đó sheweth của 
mình 

sức mạnh, hoặc người nào khác một tàu có lợi nhuận trong một 
căn nhà, mà các 

chủ sở hữu có trách nhiệm sử dụng, so với các vị thần sai; hoặc 
là một 

cửa trong một ngôi nhà, để giữ cho những điều đó ở đây, hơn 
như vậy 

vị thần sai. hoặc một trụ cột của gỗ trong một một cung điện, 
hơn sai như vậy 



vị thần. 

{6:60} cho mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, được tươi sáng và 
gửi cho 

làm văn phòng của họ, vâng lời. 

{6:61} như cách sét khi nó breaketh ra 

dễ dàng để được nhìn thấy; và sau cùng cách Gió 

bloweth ở mỗi quốc gia. 

{6:62} và khi Thiên Chúa commandeth những đám mây để đi 
qua 

trên toàn thế giới, họ làm những gì họ đang bidden. 

{6:63} và ngọn lửa đến từ trên tiêu thụ hills và 

Woods doeth như nó chỉ huy: nhưng đây là những giống như 

họ không phải trong shew cũng không phải quyền lực. 

{6:64} tại sao nó không có nghĩa vụ và cũng không nói rằng 

họ là thần linh, nhìn thấy, họ có thể không phải để đánh giá 
nguyên nhân, 

cũng không phải để làm tốt cho đến người đàn ông. 

{6:65} do đó khi biết rằng họ là không có thần, lo sợ họ 

không, 

{6:66} để họ có thể lời nguyền không ban phước cho vua: 

{6:67} không có thể họ shew dấu hiệu ở thiên đường giữa 



Các người da man, cũng không tỏa sáng như mặt trời, cũng 
không cho ánh sáng như mặt trăng. 

{6:68} những con thú tốt hơn so với họ: họ có thể nhận được 

dưới nắp và giúp mình. 

{6:69} nó sau đó không có nghĩa là biểu hiện cho đến chúng ta 
rằng họ 

vị thần: do đó họ Đừng sợ. 

{6:70} cho như một bù nhìn trong một khu vườn của dưa chuột 

keepeth không có gì: như vậy là vị thần của họ bằng gỗ và thoải 
mái hơn 

với bạc và vàng. 

{6:71} và tương tự như vậy các vị thần của họ bằng gỗ và thoải 
mái hơn 

với bạc, vàng và đang giống như một cái gai trắng trong một 
orchard, 

chim mỗi sitteth nữ khi; cũng như một xác chết, đó là 

Đông vào bóng tối. 

{6:72} và ye biết là không có vị thần của các 

sáng tím rotteth khi then1: và chúng mình 

sau đó sẽ được ăn, và là làm nhục Nha trong các 

đất nước. 

{6:73} tốt hơn do đó là chỉ cần người đàn ông hath không 



thần tượng: cho ông sẽ xa từ làm nhục Nha. 
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