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Jeremiás levele 

[Jeremy] Jeremiás levele [vagy levél] 

{6:1} egy másol-ból egy levelet, amely Jeremy küldött nekik 

melyek voltak, hogy a Babilon királya vezetett foglyok 

a babiloniak, hogy igazolja őket, mint volt megparancsolta neki 

az Isten. 

{6:2} a ti elkövetett bűnök miatt 

Isten előtt legyetek vezetett el foglyai a Babylon 

Nabuchodonosor király a babiloniak. 

{6:3}, amikor ti is jöjjetek Babylon, ti továbbra is 

ott sok évvel ezelőtt, és egy hosszú szezon, azaz hét 

generációk: és azután, hogy azt viszi el békességért 

onnan. 

{6:4} most kell látjátok, Babylon istenek, az ezüst, és a 

arany, fa, vállak, melyek viseli, és a 

nemzetek számára, hogy a félelem. 

{6:5} vigyázz ezért, hogy ti nem, mint 



idegenek, sem legyetek őket, amikor látjátok, és a 

sokaság előtt és mögött, imádja őket. 

{6:6} de mondjátok a szívetekben, Ó Uram, imádjuk kell 

téged. 

{6:7} bánya angyal van veled, és én magam gondozása 

a lelkek. 

{6:8}, a nyelv, a munkás, csiszolt 

és ők maguk aranyozott és meghatározott ezüst; még 

ők, de hamis, és nem tudok beszélni. 

{6:9} és vesz arany, mint a virgin, hogy szereti a 

menni meleg, azt, hogy a fejek, az istenek korona. 

{6:10} néha a papok hordozzák az istenek 

arany és ezüst, és ajándékozni magukat. 

{6:11} Igen, ők ad annak a közös paráznák, 

és fedélzeti őket, mint a férfiak, ruházat, ezüst, istenek, [hogy] 

és az istenek, az arany, és a fa. 

{6:12} még nem ezek istenek menteni magukat a rozsda 

és a moly, bár ők borított lila ruhákat. 

{6:13} törölje le az arcukat, mert a por, a 

templom, amikor a sok rájuk. 



{6:14} és azt, hogy nem halálra egy, offendeth 

neki rendelkezik egy Jogara, mintha a bíró a 

ország. 

{6:15} tudománya is, jobb kezében egy tőrt, és egy fejszével: 

de nem adja ki magát, a háború és a tolvajok. 

{6:16} amiből azok ismertek, hogy nem istenek: ezért 

Ne félj őket. 

{6:17}, mint egy hajó, hogy az ember useth nem 

értékű mikor-a ' törött; még így is az istenek: Ha 

akkor állítható fel a templomban, a szemüket is tele van porral 

keresztül a láb őket, hogy bejön. 

{6:18} és az ajtók készülnek biztos minden oldalról, 

neki, hogy offendeth a király, mint hogy elkötelezte magát, 
hogy szenved 

halál: is, így a papok, hogy gyors a templomok, a 

ajtók, zárak és bárokban, nehogy isteneik kell kényeztetni 

rablók. 

{6:19} Ezek őket gyertyák fényében, igen, több, mint a 

magukat, hiteléül nem láthatom. 

{6:20} azok még az egyik a gerendák, a templom, 



azt mondják, hogy szívük lerágott után, a dolgokat a kúszó 

a földből; és amikor megeszik őket, és a ruhákat, 

úgy érzik, hogy nem. 

{6:21} az arcukat is elsötétült a füstön keresztül, hogy 

jön ki a templomból. 

{6:22} fel a testüket és a fej ül a denevérek, a fecskék, 

és a madarak, és a macskák is. 

{6:23} ebből tudhatjátok, hogy ők nem az istenek: 

ezért ne félj őket. 

{6:24} ellenére az arany, hogy a számukra, hogy 

őket, hogy szép, kivéve, hogy törölje le a rozsda, akkor 

nem ragyog: sem mikor ők voltak olvadt nem úgy érzik, hogy. 

{6:25} a dolgokat wherein van levegőt vásárolt 

a leg--bb magas árat. 

{6:26} hogy viseli vállát, amelynek nincs láb 

amiből kijelentik, hogy lennének, nem ér semmit. 

{6:27} szégyellik, azt is, hogy szolgálják őket: mert ha ők 

bármikor a földre esnek, hogy nem emelkedik fel újra a 

magukat: sem, ha egy őket egyenesen, hogy mozgatni 

magukat: sem, ha kell leborult, tudják 



egyenes, hogy magukat: de ők előttük, mint ajándékok 

halott ember. 

{6:28} a dolgokat, hogy vannak áldoztak nekik, mint 

eladni és visszaélés; hasonló módon a feleségük feküdt 

részét azok a só; a szegény és tehetetlen, de ezek 

nem adnak rá. 

{6:29} menstruous a nők és a nők gyerekágy enni 

az áldozatot: ezek a dolgok tudhatjátok, hogy ők 

nem istenek: ne félj őket. 

{6:30}, hogyan lehet azt nevezni istenek? mert a nők 

Állítsa be a hús az istenek, ezüst, arany, és a fa előtt. 

{6:31} és a papok a templomokban, miután a 

Kiadó, ruhák, és a fej és a szakáll borotvált, és semmi 

a fejükre. 

{6:32} ordít, és sírni az istenek előtt, mint a férfiak 

az ünnep, amikor az ember halott. 

{6:33} a papok is vegye le a ruháikat, és ruhával 

feleségeikkel és gyermekeikkel. 

{6:34} gonosz legyen egy cselekeszi nekik, vagy 

jó, ők nem képes-hoz jutalom ez: akkor sem 



Állítsa be a király, nem tesz neki legyőz. 

{6:35} hasonló módon, sem adhat gazdagságot, sem 

pénz: Ha egy ember, Készíts egy fogadalmat szólt hozzájuk, és 
tartsa 

nem hogy nem lesz szükség ez. 

{6:36} takaríthatnak meg senki sem halál, sem szállít 

Jeremiás oldal 640 levél 

a gyenge, a hatalmas. 

{6:37} ők nem a vak ember vissza a látását, sem 

Segítség minden ember a bajban. 

{6:38} akkor lehet megmutatni az özvegy kegyelem, és nem 

jó az árvákat. 

{6:39} isteneik, a fa, és melyik van beborított-val 

arany és ezüst, olyanok, mint a kövek, hogy faragott ki a 

hegyi: azt imádják őket, hogy össze fognak zavarodni. 

{6:40} hogyan kell egy ember gondol, majd azt mondják, hogy 

istenek, amikor még a káldeusok, magukat kivánságaiban őket? 

{6:41} aki ha látnak egy hülye, hogy nem tudok beszélni, 

hozzátok, és intreat a Bel, hogy ő is beszél, mintha 

ő képes volt megérteni. 



{6:42} még nem értik ezt maguk, és 

hagyjuk őket: mert nincs tudomásuk. 

{6:43} a nők is róluk, ül a kötelekkel 

a módon éget korpa parfüm: de ha bármelyik őket, 

egyesek hogy eljõ a hazugság vele, ő reproacheth ő 

a fickó, hogy ő nem gondolt, mint méltó, mint saját maga, sem 

a vezeték tört. 

{6:44} semmiféle történik, ezek közül a hamis: Hogyan lehet 

Ez akkor gondoltam, vagy azt mondta, hogy istenek? 

{6:45} készülnek, ácsok és ötvösök: ők 

semmi más, mint a munkások lesz számukra, hogy lehet. 

{6:46}, és ők maguk, hogy őket soha 

továbbra is hosszú; Hogyan kell majd a dolgok, hogy készült 

őket kell istenek? 

{6:47} mert balra fekszik, és szemrehányást tesz nekik, hogy 
jönnek 

után. 

{6:48}, ha ott jön a háború vagy a pestis, 

őket, a papok konzultáljon magukat, ahol ők is 

rejtett őket. 



{6:49} akkor hogyan nem a férfiak észre, hogy nem 

istenek, ami sem menthető magukat a háború által, sem nem 

pestis? 

{6:50} látta, hogy, de a fa, és átfedéssel, 

ezüst és arany, meg kell ismerni a továbbiakban hogy 

hamis: 

{6:51}, és ez nyilvánvalóan fel kell tüntetni, hogy minden 
nemzet és 

királyok, hogy ők nem az istenek, de a munkálatok a férfi kezét, 

és van, hogy nincs bennük Isten munkáját. 

{6:52} aki akkor lehet nem tudják, hogy nincs Isten? 

{6:53} sem általuk létrehozott egy király ezen a földön, sem 

hogy eső, asszonyaink. 

{6:54} sem tudja ítélni a saját oka, sem 

jogorvoslati egy rossz, nem tudott: ők, mint a varjak 

között ég és föld. 

{6:55} mire Mikor tűz lehull, a ház a 

istenek, fa, vagy a visszatolni, mint arany vagy ezüst, a papok 

menekül el, majd menekülni; ők maguk, de 

égett szét, mint a gerendák. 



{6:56} továbbá nem tud ellenállni minden király vagy 

ellenségek: Hogyan lehet ez akkor gondoltam, vagy azt mondta, 
hogy 

istenek? 

{6:57} sem az istenek, a fa, és több mint a 

ezüst vagy arany, hogy elkerülje a tolvajok vagy a rablók. 

{6:58} akinek arany, és ezüst, és a ruhák amellyel 

öltözve, azok, akik erős fog, és elmegy 

Ráadásul: sem tudnak magukon segíteni. 

{6:59} tehát jobb, ha lehet a király, hogy sheweth ő 

Power, vagy máshol egy nyereséges hajó, egy ház, amely a 

tulajdonos kell a használatát, mint az ilyen hamis istenek; vagy, 
hogy egy 

egy házban, hogy ilyen dolgok ott, mint ilyen ajtó 

hamis istenek. vagy az egyik pillére a fa egy palota, mint ilyen 
hamis 

istenek. 

{6:60} a nap, a Hold és a csillagok, hogy világos és küldött 

ne a hivatalok, engedelmes. 

{6:61} hasonló módon a villám, ha ez oda pöröly 

könnyen kell tekinteni; és miután a szél azonos módon 



fú, minden országban. 

{6:62} és mikor Isten parancsolja a felhők, hogy menjen át 

az egész világon, mégis, ők is nevezetűt. 

{6:63} és a tűz küldött a fenti fogyasztani a dombok és a 

Woods cselekszi, mint az parancsolt:, de ez olyan, mint nektek 

őket sem megmutatni, sem a hatalom. 

{6:64} tehát nem feltételezhető, sem azt mondta, hogy 

Ezek istenek, látta, hogy képesek sem a bíró okai, 

sem, hogy nem jó ember. 

{6:65} rettegek ezért tudta, hogy ezek nem istenek, 

nem, 

{6:66} mert ők is átok sem áldja királyok: 

{6:67} sem tudják megmutatni jelek az égen között 

a pogány, és nem ragyogni fognak, mint a nap, nem ad világos, 
mint a Hold. 

{6:68} a vadállatok jobbak, mint ők: az, hogy 

fedél és segíteni magukat. 

{6:69} ez van majd egyáltalán nem nyilvánvaló nékünk, hogy 

istenek: ezért ne félj őket. 

{6:70} a mint egy madárijesztő a kertben, uborka 



betartja semmit: tehát az isteneik, fa, és a visszatolni, mint 

ezüst és arany. 

{6:71} és isteneik, fa, és a visszatolni, mint 

ezüst és arany, mint a gyümölcsös, a fehér tüskés 

hogy minden madár ül; mint egy halott test, egyben 

Keleten a sötétségbe. 

{6:72} és tudni fogjátok, hogy nem istenek az 

világos lila, hogy rotteth, then1: és ők maguk 

utána kell enni, és egy szemrehányás, a 

ország. 

{6:73} jobb ezért, csak az ember, hogy nincs 

bálványok: ő kell messze szemrehányás. 
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