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Surat Yeremia 

Surat [atau surat] Yeremia [Jeremy] 

{6:1} salinan surat, yang Jeremy dikirim kepada mereka: 

yang itu harus dipimpin tawanan ke Babel oleh raja 

orang Babel, untuk menyatakan mereka, seperti yang 
diperintahkan kepadanya 

Allah. 

{6:2} karena dosa-dosa yang telah kamu melakukan 

di hadapan Jahweh, kamu akan dipimpin pergi tawanan ke 
Babel oleh 

Nabuchodonosor raja Babel. 

{6:3} Jadi apabila kamu sampai kepada Babel, kamu akan tetap 

ada banyak tahun, sedangkan musim yang panjang, yaitu, tujuh 

generasi: dan setelah itu akan membawa kamu pergi dapatnya 

dari situ. 

{6:4} sekarang kamu akan melihat di Babel gods perak, dan dari 

emas, dan kayu, ditanggung atas bahu, yang menyebabkan 

bangsa-bangsa untuk takut. 



{6:5} berhati-hatilah karena itu bahwa kamu di bijaksana tidak 
menjadi seperti untuk 

orang asing, tidak akan kamu dan mereka, ketika kamu lihat 

banyak sebelum mereka dan di belakang mereka, 
menyembahnya. 

{6:6} tetapi mengatakan kamu dalam hatimu, ya Tuhan, kita 
harus menyembah 

engkau. 

{6:7} untuk tambang angel adalah dengan Anda, dan saya 
sendiri yang merawat 

jiwa Anda. 

{6:8} untuk lidah mereka, dipoles oleh tukang 

dan mereka sendiri disepuh dan diletakkan di atas dengan 
perak; Namun 

mereka tapi palsu, dan tidak bisa berbicara. 

{6:9} dan mengambil emas, seperti untuk perawan yang 
dilihatnya 

untuk pergi gay, mereka membuat mahkota untuk kepala dewa 
mereka. 

{6:10} kadang-kadang juga para imam menyampaikan dari 
dewa-dewa mereka 

emas dan perak, dan mencurahkan kepada diri mereka sendiri. 



{6:11} Ya, mereka akan memberikan daripadanya kepada 
wanita-wanita pelacur umum, 

dan dek mereka sebagai orang-orang dengan pakaian, [yang] 
dewa perak, 

dan dewa-dewa dari emas, dan kayu. 

{6:12} belum dewa-dewa ini menyelamatkan diri dari karat 

dan ngengat, meskipun mereka ditutupi dengan pakaian ungu. 

{6:13} mereka menghapus wajah mereka karena debu 

Candi, ketika ada banyak atas mereka. 

{6:14} dan ia, yang tidak dapat dihukum mati salah satu yang 
offendeth 

Dia holdeth tongkat, seolah-olah ia adalah seorang hakim dari 

negara. 

{6:15} dipunyainya juga di tangan kanannya keris dan kapak: 

tapi tidak bisa membebaskan dirinya dari perang dan pencuri. 

{6:16} dimana mereka dikenal untuk tidak dewa: karena itu 

takut mereka tidak. 

{6:17} untuk seperti sebagai wadah bahwa seorang laki ada 

senilai ketika rusak; demikian juga dengan dewa-dewa mereka: 
ketika 

mereka diatur ke dalam Kaabah, matanya akan penuh dengan 
debu 



melalui kaki mereka yang datang dalam. 

{6:18} dan seperti pintu membuat yakin pada setiap sisi atas 

Dia yang offendeth raja, seperti yang dilakukan untuk 
menderita 

Kematian: bahkan sehingga membuat para imam mereka candi 
dengan cepat. 

pintu, dengan kunci, dan Bar, supaya Allah mereka dimanjakan 
dengan 

perampok. 

{6:19} mereka menyalakan lilin, ya, lebih dari untuk 

sendiri, yang mereka tidak dapat melihat satu. 

{6:20} mereka adalah sebagai salah satu balok Bait Suci, namun 

mereka mengatakan hati mereka adalah digerogoti atas hal-hal 
yang merayap 

dari bumi. dan ketika mereka makan mereka dan pakaian 
mereka, 

mereka merasa tidak. 

{6:21} wajah mereka dihitamkan melalui asap yang 

datang dari Bait Suci. 

{6:22} atas tubuh dan kepala mereka duduk kelelawar, 
menelan, 

dan burung, dan kucing juga. 



{6:23} dengan ini kamu mengetahui bahwa mereka tidak ada 
padamu Allah: 

oleh karena itu mereka tidak takut. 

{6:24} meskipun emas yang ada tentang mereka 

membuat mereka cantik, kecuali mereka menyeka karat, 
mereka akan 

tidak bersinar: untuk juga ketika mereka masih cair tidak 
mereka merasa itu. 

{6:25} hal wherein ada nafas tidak dibeli 

harga yang paling mahal. 

{6:26} mereka ditanggung atas bahu, memiliki kaki tidak 

dimana mereka menyatakan orang-orang yang mereka menjadi 
tidak layak. 

{6:27} yang melayani mereka malu: jika mereka 

jatuh ke tanah setiap saat, mereka tidak bisa bangkit lagi dari 

diri: tidak, jika satu set mereka tegak, dapat mereka bergerak 

diri: tidak, jika mereka akan sujud menyembah, dapat mereka 

membuat diri mereka lurus: tetapi mereka set hadiah sebelum 
mereka sebagai 

kepada orang mati. 

{6:28} untuk hal-hal yang dikorbankan kepada mereka: 



Para imam mereka menjual dan penyalahgunaan; sama seperti 
istri-istri mereka berbaring 

bagian daripadanya di garam; tetapi kepada orang miskin dan 
tak berdaya mereka 

memberikan apa-apa. 

{6:29} menstruous wanita dan perempuan dalam childbed 
makan 

korban mereka: oleh hal-hal kamu mengetahui bahwa mereka 
adalah 

tidak ada dewa: Jangan takut. 

{6:30} untuk bagaimana dapat mereka disebut dewa? karena 
wanita 

mengatur daging sebelum dewa silver, gold, dan kayu. 

{6:31} dan para imam yang duduk di kuil-kuil mereka, setelah 
mereka 

pakaian sewa, dan bercukur kepala dan janggut mereka, dan 
tidak ada 

atas kepala mereka. 

{6:32} mereka mengaum dan menangis sebelum dewa-dewa 
mereka, seperti seorang di 

Perayaan ketika seseorang mati. 

{6:33} para imam juga melepas pakaian mereka dan pakaian 

istri dan anak mereka. 



{6:34} Apakah itu jahat yang melakukan satu kepada mereka, 
atau 

baik, mereka tidak mampu pembalasan itu: mereka dapat tidak 

mengatur seorang raja, juga meletakkan dirinya. 

{6:35} seperti itu juga, mereka tidak dapat memberikan 
kekayaan atau 

uang: meskipun manusia membuat sumpah kepada mereka, 
dan tetap 

tidak, mereka tidak akan memerlukan itu. 

{6:36} mereka dapat menyimpan tiada seorangpun dari 
kematian, tidak memberikan 

Surat Jeremiah halaman 640 

yang lemah dari pahlawan. 

{6:37} mereka tidak dapat mengembalikan orang buta untuk 
pandangannya, atau 

membantu orang dalam kesedihan. 

{6:38} mereka dapat memberitahukan memberi ampunan 
kepada janda, juga tidak 

baik untuk anak-anak yatim. 

{6:39} dewa-dewa mereka kayu, dan yang dilapisi dengan 

emas dan perak, adalah seperti batu-batu yang akan dipahat 
dari 



Gunung: mereka yang menyembah mereka akan dikalahkan. 

{6:40} Bagaimana seharusnya seorang kemudian berpikir dan 
mengatakan bahwa mereka 

dewa, ketika bahkan Babel sendiri kecemaran mereka? 

{6:41} yang jika mereka akan melihat satu bodoh yang tidak 
dapat berbicara, 

Mereka membawanya, dan intreat Bel bahwa ia mungkin 
berbicara, seolah-olah 

Dia mampu untuk mengerti. 

{6:42} namun mereka tidak mengerti ini sendiri, dan 

meninggalkan mereka: karena mereka tidak memiliki 
pengetahuan. 

{6:43} perempuan juga dengan tali tentang mereka, duduk di 

cara, membakar bekatul untuk parfum: tetapi jika salah satu 
dari mereka, ditarik 

oleh beberapa yang melampaui oleh, berbaring dengan dia, dia 
reproacheth dirinya 

sesama, yang dia tidak dianggap sebagai layak sebagai dirinya 
sendiri, atau 

nya kabel rusak. 

{6:44} apapun dilakukan diantaranya palsu: Bagaimana 
mungkin 



itu kemudian akan berpikir atau berkata bahwa mereka adalah 
dewa? 

{6:45} mereka terbuat dari tukang kayu dan pandai emas: 
mereka 

dapat apa-apa lagi daripada para pekerja akan memiliki 
mereka. 

{6:46} dan mereka sendiri yang membuat mereka tidak pernah 
bisa 

Lanjutkan lama; Bagaimana seharusnya kemudian hal-hal yang 
terbuat dari 

mereka menjadi dewa? 

{6:47} untuk mereka kiri terletak dan menunjuk kepada mereka 
yang datang 

setelah. 

{6:48} untuk ketika datang ada perang atau wabah 

mereka, para imam berkonsultasi dengan diri mereka sendiri, di 
mana mereka mungkin 

tersembunyi dengan mereka. 

{6:49} lalu bagaimana tidak laki-laki memandang bahwa mereka 
menjadi tidak 

dewa, yang tidak dapat menyelamatkan diri dari perang, 
maupun dari 

wabah? 



{6:50} untuk melihat mereka tetapi kayu, dan disalut dengan 

perak dan emas, itu akan menyatakan selanjutnya mereka 

palsu: 

{6:51} dan itu jelas akan muncul kepada semua bangsa dan 

Raja-raja bahwa mereka adalah Allah tidak ada, tetapi karya-
karya tangan manusia, 

dan bahwa tidak ada pekerjaan Tuhan di dalamnya. 

{6:52} yang kemudian mungkin tidak tahu bahwa mereka tidak 
ada padamu Allah? 

{6:53} untuk tidak mereka dapat mengatur seorang raja di 
tanah, atau 

memberikan hujan manusia. 

{6:54} tidak bisa menilai perjuangan mereka sendiri, atau 

ganti rugi yang salah, mampu: karena mereka adalah sebagai 
gagak 

antara langit dan bumi. 

{6:55} dan Kapan api menyergapnya atas rumah 

dewa-dewa kayu, atau meletakkan atas dengan emas atau 
perak, para imam 

akan lari, dan melarikan diri; tetapi mereka akan 

dibakar terbelah seperti balok. 

{6:56} Selain itu mereka tidak dapat menahan raja atau 



musuh: Bagaimana bisa itu kemudian berpikir atau berkata 
bahwa mereka akan 

dewa? 

{6:57} tidak-dewa dari kayu, dan meletakkan dengan 

perak atau emas, mampu melarikan diri baik dari pencuri atau 
perampok. 

{6:58} yang emas, perak dan pakaian kaupakai 

mereka berpakaian, mereka yang kuat mengambil, dan pergi 

lagi pula: baik adalah mereka dapat membantu diri mereka 
sendiri. 

{6:59} karena itu lebih baik untuk menjadi seorang raja yang 
dikerjakan nya 

kekuatan, atau lain kapal yang menguntungkan di sebuah 
rumah, yang 

pemilik akan dapat menggunakan, daripada ilah-ilah palsu 
seperti; atau menjadi 

pintu di sebuah rumah, untuk menjaga hal-hal di dalamnya, 
daripada seperti 

dewa-dewa palsu. atau tiang kayu di sebuah istana, daripada 
palsu tersebut 

dewa. 

{6:60} untuk matahari, bulan dan bintang-bintang, menjadi 
terang dan dikirim ke 



Apakah kantor mereka, taat. 

{6:61} dengan cara seperti kilat ketika ia meremukkan bolak-
balik 

mudah untuk dilihat; dan setelah cara yang sama angin 

bloweth di setiap negara. 

{6:62} dan Kapan Tuhan perintah awan untuk pergi ke 

seluruh dunia, mereka melakukan apa yang mereka dimohon. 

{6: 63} dan api dikirim dari atas untuk mengkonsumsi hills dan 

Hutan berbuat yang diperintahkan: tetapi ini seperti kepada 

mereka tidak memberitahukan ataupun kekuatan. 

{6:64} sebab itu ini tidak seharusnya menjadi ataupun 
mengatakan bahwa 

mereka adalah Allah, melihat, mereka akan tidak untuk menilai 
penyebab, 

juga untuk berbuat baik kepada orang-orang. 

{6:65} mengetahui karena itu bahwa mereka tidak ada dewa, 
takut mereka 

tidak, 

{6:66} untuk mereka dapat tidak mengutuk atau memberkati 
raja: 

{6:67} tidak dapat mereka mempertunjukkan tanda-tanda di 
langit antara 



kafir, ataupun Penyemiran sebagai matahari, maupun 
memberikan cahaya sebagai bulan. 

{6: 68 jawab} binatang-binatang lebih baik daripada mereka: 
untuk mereka bisa mendapatkan 

di bawah penutup dan membantu diri mereka sendiri. 

{6:69} adalah kemudian tidak berarti mewujudkan kepada kami 
bahwa mereka 

adalah Allah: oleh karena itu mereka tidak takut. 

{6: 70} untuk seperti orang-orangan sawah di kebun mentimun 

pernah mengantuk tidak: begitu juga mereka dewa-dewa kayu, 
dan meletakkannya atas 

dengan perak dan emas. 

{6:71} dan juga mereka dewa-dewa kayu, dan meletakkannya 
atas 

dengan perak dan emas, adalah seperti duri putih di orchard, 

bahwa setiap burung duduk di atas; juga untuk mayat, yang 
merupakan 

Timur ke dalam kegelapan. 

{6:72} dan kamu akan mengetahui mereka harus ada dewa oleh 

ungu terang yang rotteth berdasarkan then1: dan mereka 
sendiri 

Sesudah itu haruslah dimakan, dan menjadi celaan di 



negara. 

{6:73} lebih baik karena itu adalah orang yang tidak 

berhala: dia akan jauh dari celaan. 
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