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Dopis z Jeremiáše 

Epištola [nebo Letter] Jeremiáš [Jeremy] 

6:1 {} kopie Mordechaje, který Jeremy jim 

které měly být vedl zajatce do Babylonu král 

Babyloňané, aby potvrdil, jak to bylo mu přikázal 

Boha. 

{6:2} za hříchy, které jste se dopustil 

před Bohem ye musí být led pryč zajatce do Babylonu od 

Nabuchodonozor král Babyloňané. 

{6:3} tak když ye být Poďtež Babylon, ye zůstávají 

tam mnoho let a na dlouhou sezónu, tedy sedm 

generace: a po tom jsem vám přinese daleko pokojně 

v té chvíli. 

{6:4} nyní ye dohlíží v bohy Babylon stříbra a 

zlato a ze dřeva, nesl se na ramena, které způsobují 

národy strach. 

{6:5} pozor proto, že jste v žádném případě být jako na 



cizinci, ani být ye a z nich, když vidíte, jak 

množství před nimi a za nimi, je uctívání. 

{6:6} ale co pravíte ve vašich srdcích, Ó Pane, musíme uctívat 

tě. 

6:7 {} pro můj anděl je s tebou a já osobně pečují o 

vaše duše. 

{6:8} jako jejich jazyk je leštěný, dělník, 

a oni sami jsou zlacené a položil stříbrem; Přesto 

jsou jim ale NEPRAVDA a nemůže mluvit. 

{6:9} a převzetí zlata, jako to bylo Virgin, kdo miluje 

Chcete-li jít gay, dělají korun pro hlavy svých bohů. 

{6:10} někdy rovněž kněží přenášejí od svých bohů 

zlato a stříbro a propůjčit na sebe. 

{6:11} Ano, budou dávají jejich společné děvky, 

a paluba je jako muži s oděvy, [že] bohové ze stříbra, 

a bohové zlata a dřeva. 

{6:12} ještě nemůže tyto bohy zachránili před rzí 

a můra, ačkoli být pokryta purpurové roucho. 

{6:13} vymazat jejich tváře kvůli prachu 

chrám, když je hodně na ně. 



{6:14} a ten, kdo nemůže odsoudit k smrti, jeden, který 
offendeth 

mu drží žezlo, jako by byl soudce 

země. 

{6:15}, má také v pravé ruce dýku a sekeru: 

ale nemůže doručit sám před válkou a zloději. 

{6:16} přičemž jsou známé rozcházet se v názorech být bohové: 
tedy 

Nebojte se jim. 

{6:17} pro jako jako plavidlo že člověk useth není nic 

stojí za to, když je přerušeno; i tak je to s jejich bohy: když 

se nachází se v chrámu, se jejich oči plné prachu 

skrze nohy z nich, ozvěte se. 

{6:18} a jak dveře jsou jistý, ze všech stran na 

mu, že offendeth krále, jako potvrzení trpět 

smrt: i tak kněží rychle jejich chrámy s 

dveře, zámky a bary, aby hýčkat jejich bohů 

lupiči. 

6:19 {} se jim světlo svíčky, ano, víc než pro 

sebe, čehož nemohou vidět jeden. 

{6:20} jsou jako jeden z trámů chrámu, dosud 



říká se, že jejich srdce jsou na sžírána věci plíží 

ze země; a když jedí je a jejich oblečení, 

cítí, že to není. 

{6:21} jejich tváře jsou černé kouře, 

přichází z chrámu. 

{6:22} na jejich těla a hlavy sedět netopýři, vlaštovky, 

a ptáci a kočky také. 

{6:23} to věděti, že jsou žádné bohy: 

Proto je Nebojte. 

{6:24} bez ohledu na zlato, které se o nich 

je krásné, až se otře rez, budou 

nesvítí: protože když byly roztavené taky to cítí. 

{6:25} věci níž neexistuje žádný dech jsou koupil 

za velmi vysokou cenu. 

{6:26} nesl se na ramena, s bez nohou 

při kterém prohlašují, že k muži, který se nestane, stojí za to. 

{6:27} také, které jim slouží se stydí: pro, pokud jsou 

spadnout na zem a to kdykoli, nemohou stoupat znovu z 

samy o sobě: ani, pokud je nastaveno ve vzpřímené poloze, 
mohou se pohybovat 



o sobě: ani, pokud by se prohýbají, oni mohou 

Spravte sami: ale nastavují dary před nimi jako 

k mrtvé muže. 

{6:28} Pokud jde o věci, které jsou obětovány k nim, 

jejich prodej kněží a zneužívání; stejným způsobem položte své 
manželky 

část v soli; ale chudí a impotentní se 

nepodávat nic z toho. 

{6:29} menstruous ženy a ženy při porodu jíst 

jejich oběti: tyto věci věděti, že jsou 

žádné bohy: žádný strach. 

{6:30} pro jak jim volat bohy? protože ženy 

Nastavte maso před bohy ze stříbra, zlata a dřeva. 

{6:31} a kněží sedět v jejich chrámech, s jejich 

šaty půjčit a jejich hlavy a vousy oholené a nic 

na jejich hlavy. 

{6:32} řvou a plakat před jejich bohů, jako muži v 

hostina, když je člověk mrtvý. 

{6:33} kněží také sundat své oblečení a oblékli 

jejich ženy a děti. 



{6:34} ať zlo, jeden kdo k nim, nebo 

dobře, oni nejsou schopni ho odměnit: mohou ani 

nastavení krále, ani ho dolů. 

{6:35} stejným způsobem, mohou dát ani bohatství, ani 

peníze: když člověk učinit slib je a to 

Ne to nebude vyžadovat. 

{6:36} žádný muž mohou zachránit od smrti, ani dodat 
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slabé z mocných. 

6:37 {} nelze obnovit slepec zrak, ani 

Pomozte někdo v jeho nouzi. 

6:38 {} mohou Shewem slitování vdově, ani dělat 

Dobré sirotků. 

{6:39} jejich bohů ze dřeva, a které jsou obloženy 

zlato a stříbro, jsou jako kameny, být vytesán z 

Horská: ti, kteří uctívají musí být zahanben. 

{6:40} jak by měl člověk pak myslet a říkají, že jsou 

bohové, když i Kaldejské, sami je zneuctění? 

{6:41} kdo Pokud spatří jeden hlupák, který nemůže mluvit, 

přinášejí mu a intreat Bel, že může hovořit, jako by 



byli schopni porozumět. 

{6:42} ještě nemohou pochopit sami, a 

nechat je: protože nemají žádné poznání. 

{6:43} ženy také s šňůry o nich sedí v 

způsoby, vypalovat otrub pro parfémy: ale pokud některý z 
nich, 

Někteří že půjde o lež s ním, ona reproacheth ji 

chlapík, který nebyla myslela jako hodný jako ona sama, ani 

její kabel zlomil. 

{6:44} vůbec probíhá mezi nimi je false: Jak může 

to pak si myslel, nebo řekl, že jsou bohové? 

{6:45} jsou vyrobeny z tesařů a zlatníků: oni 

může být nic jiného, než dělníci, aby byly. 

{6:46} a oni sami, že se jim nemůže nikdy 

pokračovat dlouho; Jak by pak věci, které jsou tvořeny 

je být bohové? 

{6:47} pro jejich levé leží a ctihodní k nim, které přicházejí 

po. 

{6:48} když tam přijde mor ani válka 

konzultovat jejich kněží sami, kde se může 



Skrýt s nimi. 

{6:49} Jak tedy nemůže muži vnímají, že žádná 

bohové, které samy o sobě ani může zachránit od války, ani od 

mor? 

{6:50} pro zjištění, že se ale ze dřeva a obložil s 

stříbro a zlato, to musí být známo, dále že 

false: 

{6:51} a uvede zjevně všem národům a 

Králové, že se žádné bohy, ale práce rukou mužů, 

a že neexistuje žádná práce Boha v nich. 

{6:52} který pak nemusí vědět, že se žádné bohy? 

{6:53} ani se zřízenou krále v zemi, ani 

Dejte déšť až do mužů. 

{6:54} ani oni soudit jejich příčinu, ani 

napravit špatný, neschopného: jsou jako vrány 

mezi nebem a zemí. 

{6:55} načež když oheň falleth na dům 

Bohové ze dřeva, nebo stanovena nad zlato nebo stříbro, jejich 
kněží 

utéct pryč a uniknout; ale oni sami musí být 



spálené kusy jako paprsky. 

{6:56} navíc nemůže vydržet nějaký král nebo 

nepřátelé: Jak lze potom myslel, a řekl, že být 

bohové? 

{6:57} ani jsou tyto bohy ze dřeva a položeno 

stříbro nebo zlato, k úniku z zloději nebo lupiči. 

{6:58} jehož zlato a stříbro a oděvy jimiž 

jsou oblečeni, které jsou silné berou a jít pryč 

přitom: ani nejsou schopni pomoci sami. 

{6:59} proto, že je lepší být králem že sheweth jeho 

moc, jinak ziskové plavidlo v domě, který 

Vlastník musí mít využití, než takové falešné bohy. nebo se 

dveře v domě, aby takové věci v nich, než takové 

falešné bohy. nebo sloupku dřeva palác, než takové false 

bohové. 

{6:60} pro slunce, měsíc a hvězdy, jsou světlé a odeslané do 

do jejich kanceláře, jsou poslušní. 

{6:61} způsobem jako blesk, když to breaketh zpět 

je snadné vidět; a po stejným způsobem vítr 

bloweth ve všech zemích. 



{6:62} a kdy Bůh přikazuje mraky projít 

celý svět, dělají, jako jsou vybízeni. 

{6:63} a oheň z výše konzumovat hills a 

lesů činí, jak to je: ale toto je podoben 

jim ani Shewem, ani moc. 

{6:64} pročež to není ani třeba předpokládat ani řekl, že 

jsou to bohové, vidět, jsou schopni ani posoudit příčiny, 

ani dobré činili mužů. 

{6:65} je tedy s vědomím, že se žádné bohy, strach 

Ne, 

{6:66} pro se mohou proklínat ani žehnej králi: 

{6:67} ani oni mohou ukáži znamení na nebi mezi 

pohan, ani zářit jako slunce, ani dát světlo jako měsíc. 

{6:68} zvířata jsou lepší než oni: neboť se mohou dostat 

pod krytem a učí. 

{6:69}, to je pak v žádném případě zjevně nám, že 

jsou bohové: proto Nebojte. 

{6:70} pro jako strašák v zahradě okurky 

ostříhá nic: tak jsou jejich bohové ze dřeva a položil nad 

se stříbrem a zlatem. 



{6:71} a stejně tak jejich bohů ze dřeva a položil nad 

se stříbrem a zlatem jsou jako bílý trn v sadu, 

že každý pták sedí i na mrtvolu, která je 

do tmy na východ. 

{6:72} a poznáte se žádné bohy tím, 

světle fialová, která rotteth na then1: a oni sami 

poté musí být sněden, a musí být výčitka v 

země. 

{6:73} lepší tedy je jen člověk, který jest žádný 

idoly: neboť on bude zdaleka výčitkou. 
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