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Jeremiah vēstuli 

Jeremiah [Jeremy] vēstījums [vai vēstuli] 

{6:1} vēstījums, ko Jeremy nosūtījis sacīja viņiem kopiju 

kas būtu veda gūstekņiem uz Babylon, karalis 

babiloniešu apliecināšanai, kā tas bija pavēlējis viņam 

par Dievu. 

{6:2} jo grēkus, ko jūs esat izdarījuši 

Dieva priekšā, tu būsi veda prom gūstekņiem uz Babylon 

Babiloniešu Nabuchodonosor karalis. 

{6:3} tā kad ye būt nākt unto Babylon, ye paliek 

tur daudzi gadi un ilgu sezonā, proti, septiņi 

paaudzēm: un pēc tam es jums atnesīs prom miermīlīgi 

no no turienes. 

{6:4} tagad tu redzēsi Babylon dieviem no sudraba, un 

zeltu, un no koka, sedz uz pleciem, kas rada 

Nāciju organizācijas bailes. 

{6:5} piesargāties tāpēc, ka jūs nekādi nevarēju būt, piemēram, 



svešiniekiem, ne būtu ye un no tām, kad tu redzi 

daudziem priekšā un aiz muguras, pielūdzot tos. 

{6:6} bet say ye savās sirdīs, O Lord, mums jābūt dievkalpojumu 

tevi. 

{6:7} Angel raktuvju ir ar jums, un es pats rūpējas par 

savas dvēseles. 

{6:8} jo nesaprotami, tas ir pulētas, strādnieks, 

un viņi paši ir apzeltīts un noklāti pār ar sudraba; vēl 

ir tie, bet aplams, un nevar runāt. 

{6:9} un ņemot zelta, kā tas bija par jaunavu, kas mīl 

ejams geju, viņi dara vainagi vadītāji viņu dieviem. 

{6:10} dažkārt arī priesteru nodot no saviem dieviem 

zelta un sudraba, un dāvināt to uz sevi. 

{6:11} Jā, viņi dos to kopējo harlots 

un klāja tos kā vīrieši ar apģērba, [ir] dievi sudraba, 

un gods no zelta un koka. 

{6:12} vēl nevar šie dievi glābt sevi no rūsas 

un taurenis, kaut_ar ī tie pārklāti ar purpursarkana tērps. 

{6:13} tās noslaucīt viņu sejas dēļ putekļus 

templi, kad tur ir daudz viņiem virsū. 



{6:14} un tas, kas nevar nodot līdz nāvei, viens, ka offendeth 

viņu holdeth zizli, tā, it kā viņš būtu tiesneša amata 

valstī. 

{6:15} viņš darījis arī labajā rokā dunci un cirvis: 

bet nevar nodrošināt sevi no kara un zagļiem. 

{6:16}, saskaņā ar kuru tie ir zināms, nevis dieviem: tādēļ 

bailes nav. 

{6:17} tāpat kā kuģis cilvēks useth nav nekas 

vērts, ja tas ir bojāts; pat tā tas ir ar saviem dieviem: kad 

tie jānosaka līdz templī, viņu acis ir pilns ar putekļiem 

ar kājām no tiem, kas nonāk. 

{6:18} un tā kā durvis ir pārliecināts, ka katrā pusē uz 

viņam, ka offendeth karalis, kā tiek izdarīts ciest 

Death: pat, lai priesteri veikt ātru to tempļi ar 

durvis ar slēdzenēm un bāri, nedrīkstam viņu dieviem bojāti ar 

laupītāji. 

{6:19} viņi tās aizdedzināt sveces, jā, vairāk nekā par 

sevi, apliecinot tās nevar redzēt vienu. 

{6:20} tie vēl kā viens no Tempļa, sijas 

viņi saka, savās sirdīs ir gnawed uz lietām, Ložņu 



ārā no zemes; un tad, kad viņi ēd tos un nonēsātām drēbēm, 

viņuprāt, tā nav. 

{6:21} viņu sejās ir zila ar dūmiem, 

nāk no tempļa. 

{6:22} pēc savas struktūras un galvas sēdēt sikspārņi, iedzer, 

un putni un kaķi arī. 

{6:23} ar šo jūs varētu zināt, ka tie nav dievi: 

Tādēļ tās nav bailes. 

{6:24} neatkarīgi no zelta, kas ir par tiem 

padarīt tās skaisti, izņemot tās noslaucīt rūsa, tie tiks 

spīdēt: nedz darīja, kad viņi tika izkausēta, viņuprāt, tā. 

{6:25} lietas Kopienasvietā nav neviena elpa ir nopircis 

par ļoti augstu cenu. 

{6:26} tās tiek segtas uz pleciem, kam nebij kāju 

ar kuru tās deklarē sacīja vīriešiem, ka viņi neko vērts. 

{6:27} tie arī, kas kalpotu viņiem ir kauns: ja viņi 

nokrist zemē jebkurā laikā, viņi nevar izraisīt vēlreiz no 

sevi: ne, ja vienu nolika stāvus, tie pagūst 

par sevi: ne, ja tie ir saliektas, viņi var 

padarīt sevi taisni:, bet tie, kas pirms tos kā dāvanas 



unto mirušos. 

{6:28} attiecībā uz lietām, kas tiek ziedota sacīja viņiem, 

viņu priesteri pārdot un ļaunprātīgu izmantošanu; līdzīgā veidā 
viņu sievas gulēja 

daļa to ar sāli; bet sacīja nabadzīgajiem un impotents tie 

par to neko dot. 

{6:29} menstruous sievietēm un sieviešu childbed ēst 

savus upurus: ar šīm lietām, jūs varētu zināt, ka tie ir 

nav dievi: tās nav bailes. 

{6:30} jo cik varat tos saukt par Dievu? jo sievietēm 

Iestatiet gaļu pirms dieviem, sudraba, zelta un koksne. 

{6:31} un priesteri sēdēt to tempļi, kam to 

apģērbu noma, un to shaven galvas un bārdām, un nekas 

pār viņu galvām. 

{6:32} tiem rēkt un cry pirms viņu dieviem, kā vīriešiem darīt pie 

svētki, kad viens ir miris. 

{6:33} priesteri arī pacelšanās savus tērpus un ietērpt 

viņu sievas un bērnus. 

{6:34} vai tas ir ļaunums, ka viens doeth sacīja viņiem, vai 

labi, tie nespēj kompensēt to: viņi var ne 



iestatītu karalis, kā arī nolika viņu zemē. 

{6:35} līdzīgā veidā, tās var sniegt ne bagātība, ne 

naudas: gan cilvēks padarīt sacīja viņiem zvērests, un saglabāt 
to 

Nē, tie nav nepieciešama to. 

{6:36} neviens cilvēks var saglabāt no nāves, ne piegādāt 
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no varenās vāji. 

{6:37} viņi nevar atjaunot aklais acīm, ne 

palīdzēt jebkurā vīrietis viņa ciešanas. 

{6:38} viņi var shew Nr mercy atraitnei, tāpat arī 

labi, lai tēva. 

{6:39} koksnes un kas pārklāj ar viņu dieviem 

zelta un sudraba, ir kā akmeņi, kas būtu hewn ārā no 

kalnu: tie, kas pielūdz, tiem ir apmulsis. 

{6:40} kā būtu cilvēks tad domāt un teikt, ka tie ir 

dievi, kad pat Chaldeans sevi apkaunot tos? 

{6:41} kas ja viņi raugās viens mēms, ka nevaru runāt, 

viņi neiroķirurģijas un intreat Bel, ka viņš var runāt, it kā 

viņš varēja saprast. 



{6:42} vēl viņi nevar saprast šo sevi, un 

atstāt tos: tie ir bez zināšanām. 

{6:43} sievietes arī ar auklas par viņiem sēdēja 

veidos, sadedzināt klijas smaržas:, bet ja kāds no viņiem, 

daži šo passeth ar meliem, ar viņu, viņa reproacheth, viņu 

draugs, kas viņai neuzlūkoja kā cienīgs kā sev, ne 

viņas smadzenes, salauzti. 

{6:44} nekādā veidā tiek darīts viņu vidū ir aplams: kā var 

Tas tad domāja, vai teica, ka tie dievi? 

{6:45} tie izgatavoti galdniekiem un zeltkaļi: viņi 

var būt nekas cits nekā strādnieki būs tos. 

{6:46} un tie paši, kas lika viņiem nekad nevar 

turpinātu ilgi; kā tad ir lietas, kas ir izgatavoti no 

viņiem ir dievi? 

{6:47} par tās kreisās puses meliem un gļēvuļiem, tiem, kas nāk 

pēc. 

{6:48}, kad tur nāk visas kara vai mēris, pēc 

tiem, priesteri konsultēties ar sevi, kur viņi var 

paslēpt ar viņiem. 

{6:49} kā tad nevar vīrieši uztver tie, kas nav 



dieviem, kas nav iespējams saglabāt sevi no kara, ne arī no 

mēris? 

{6:50} redzēt tos, bet koksnes un pārklātas ar 

sudrabs un zelts, tā tiek nosaukta turpmāk, ka tie ir 

FALSE: 

{6:51} un tas acīmredzami norāda uz visām tautām un 

karaļi, ka tie nav dievi, bet darbi vīriešu rokas, 

un kas tur nav Dievs viņiem darbu. 

{6:52} kurš tad var zināt, ka tie nav dievi? 

{6:53} ne tie kas izveidota karaļa zemi, ne arī 

dot lietus unto vīrieši. 

{6:54} ne viņi tiesnesis to pašu cēloni, kā arī 

kompensētu nepareizi, nav iespējams: tie ir kā vārnas 

starp debesīm un zemi. 

{6:55} un tad, kad uguns falleth pēc nama 

koka vai paredzēti vairāk nekā ar zelta vai sudraba, viņu 
priesteri Dievu 

bēgt prom, un izkļūt ārpusē; bet viņi paši ir 

dega asunder, piemēram, sijas. 

{6:56} Turklāt viņi nevar izturēt jebkura karalis vai 



ienaidnieki: kā var tā tad domāja, vai teica, ka viņi 

dievi? 

{6:57} ne šie dievi koksnes un uzlika ar 

sudraba vai zelta, kas spēj aizbēgt no zagļiem vai laupītāji. 

{6:58} kuru zelta, un sudraba un apģērbiem līdz ar to 

viņi ir apģērbti, tie, kas ir stipri ņemt, un aiziet prom 

pie tam: ne tie ir spējīgi palīdzēt pašiem sev. 

{6:59} tāpēc, labāk ir būt karalim, ka sheweth viņa 

enerģijas, vai arī rentabla kuģu mājā, kurā 

īpašniekam ir izmantošanu nekā šāds viltus dieviem; vai ir 

durvis mājā, lai šādas lietas tur nekā tāda 

viltus dieviem. vai koka pīlāru pils, nekā šāda viltus 

dieviem. 

{6:60}, saule, mēness un zvaigznes, ir spilgti un nosūtīti 

to savos birojos, ir paklausīgs. 

{6:61} līdzīgā veidā zibens, kad to breaketh tālāk 

ir viegli redzēt; un pēc tam, kad pašā veidā vējš 

bloweth katrā valstī. 

{6:62} un kad Dievs commandeth iet pa mākoņiem 

visā pasaulē, viņi dara, ko viņi liek. 



{6:63} un uguns nosūtīts no augšas patērēt pakalniem un 

mežā dara, kā tas ir pavēlējis:, bet tie tāpat kā sacīja 

viņiem ne shew, ne enerģijas. 

{6:64} Wherefore, tā nav nedz domāt, nedz teica, ka 

tie esam dievi, redz, viņi ir spējīgi nedz spriest par iemesliem, 

Tāpat darīt labu, unto vīrieši. 

{6:65} zinot, tādēļ, ka tie nav dievi, nebaidos no viņiem 

nav 

{6:66} jo viņi var nolādēt, nedz svētī karaļi: 

{6:67} ne viņi var shew zīmes debesīs starp 

pagāns, tāpat kā saule, nedz dot kā mēness gaisma spīdēt. 

{6:68} zvēri ir labāki nekā tie: viņi var saņemt 

zem pārsega un palīdzību, paši. 

{6:69}, tas ir tad nekādā ziņā manifests sacīja mums, ka viņi 

esat dievi: tādēļ bailes nav. 

{6:70} par kā scarecrow dārzā gurķi 

keepeth nekas: tik ir saviem dieviem, koksnes un paredzēti 
vairāk nekā 

ar sudraba un zelta. 

{6:71} un tāpat viņu dieviem koksnes un paredzēti vairāk nekā 



ar sudrabu un zeltu, ir kā balta Ērkšķis dārzā 

ka katru putnu sitteth par; kā arī uz Redruta ķermeni, kas ir 

Austrumu tumsā. 

{6:72} un jūs zināt tos būt ne Dievu, 

gaiša purpura, kas rotteth uz then1: un viņi paši 

vēlāk ir ēdis, un ir pārmetums, 

valstī. 

{6:73} labāk, tāpēc ir tikai cilvēks, kam neviens 

elki: viņš ir nebūt nav pārmetums. 
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