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رسالة إرميا
رسالة بولس الرسول إرميا [جيرمي] [أو رسالة]
}{6:1على نسخة من رسالة بولس الرسول ،الذي أرسل جيريمي لهم
التي كان يتعين األسرى أدت إلى بابل بالملك
البابلية ،التصديق عليها ،كما كان أمره
من هللا.
}{6:2بسبب الخطايا التي كنتم قد ارتكبت
أمام هللا ،أيها يكون قاد األسرى بعيدا ً في بابل التي
نابوتشودونوسور ملك البابليين.
}{6:3حتى عندما تكون ية تأتي منعزلة بابل ،يظل يي
هناك العديد من السنوات ،وموسم طويل ،إال وهي سبعة
األجيال :وبعد ذلك سوف أنقل إليكم بعيدا ً مسالمين
من ثم.
}{6:4اآلن سنرى يي في بابل آلهة من الفضة ،ومن
الذهب ،والخشب ،يوضع على الكتفين ،مما يؤدي
األمم للخوف.
}{6:5ولذلك حذار أن يي في الحكمة ال يكون مثل
الغرباء ،ال يكون أنتم ومنهم ،عندما نرى يي

تعدد أمامهم ووراءهم ،عبادة لهم.
}{6:6ولكن أقول أنتم في قلوبكم ،يا رب ،ونحن يجب أن العبادة
إليك.
}{6:7للمالك األلغام معكم ،وأنا شخصيا رعاية
النفوس الخاصة بك.
}{6:8كما للغتهم ،هو مصقول بالعامل،
وهم أنفسهم مذهب وأرسى مع الفضة؛ بعد
لكنها كاذبة ،وال أستطيع أن أتكلم.
}{6:9وأخذ الذهب ،كما أنها كانت عذراء حسين
للذهاب مثلى ،أنها تجعل التيجان الرؤساء آللهتهم.
}{06:10في بعض األحيان أيضا أنقل الكهنة آلهتهم
الذهب والفضة ،وتضفي عليه على عاتقها.
}{06:11نعم ،سوف تعطي منه إلى هارلوتس المشتركة،
وظهر لهم كالرجل مع المالبس الجاهزة[ ،التي] آلهة فضة،
واآللهة من الذهب ،والخشب.
}{06:12بعد ال هذه اآللهة إنقاذ أنفسهم من الصدأ
والعثة ،على الرغم من أنها تكون مغطاة يتباهى األرجواني.
}{06:13يمسح على وجوههم بسبب الغبار من
معبد ،عندما يكون هناك الكثير عليها.
} ،{06:14وأنه ال يمكن وضع إلى موت أحد أن أوفينديث

هولديث له الصولجان ،كما لو كان قاضيا في
البلد.
}{06:15أنه قد خلت أيضا في يده اليمنى خنجرا وفاس:
ولكن ال يمكن أن يسلم نفسه من الحرب واللصوص.
}{06:16حيث أنها معروفة ال أن تكون اآللهة :ولذلك
ال تخف منهم.
}{06:17لمثل كسفينة أن رجالً أوسيث ال شيء
قيمتها عندما كانت مكسورة؛ وحتى مع ذلك مع آلهتهم :عندما
أنها تعيين حتى في المعبد ،وعيونهم تكون مليئة بالغبار
من خالل القدمين منها التي تأتي في.
}{06:18وكما األبواب مصنوعة بالتأكيد على كل جانب على
له أن أوفينديث الملك ،كالتي ترتكب تعاني
الموت :بل حتى جعل الكهنة بسرعة على المعابد مع
األبواب ،مع إقفال ،والحانات ،خشية أن تكون مدلل آلهتهم مع
لصوص.
}{06:19أنهم الضوء عليها الشموع ،نعم ،وأكثر من أجل
أنفسهم ،إثباتا ً أنهم ال يستطيعون رؤية واحدة.
}{06:20واحدة من الحزم للمعبد ،وبعد
ويقولون هي قضم قلوبهم عليها بأشياء الزاحف
الخروج من األرض؛ وعندما يأكلون لهم والمالبس الخاصة بهم،

أنهم يشعرون أنه ال.
}{06:21هي ظالم دامس وجوههم عن طريق الدخان الذي
جاء من المعبد.
}{06:22على أجسادهم ورؤساء الجلوس الخفافيش ،يبتلع،
والطيور والقطط أيضا.
}{06:23هذا يي قد يعرفون أنهم ال اآللهة:
ولهذا الخوف منهم ال.
}{06:24على الرغم من الذهب الذي على وشك لهم
جعلها جميلة ،إال أنها تمحو الصدأ ،وأنهم سوف
ال تلميع :لعندما كانوا المنصهر لم أنهم يشعرون بأنه.
}{06:25األشياء فيه هناك ال التنفس يتم شراؤها
بسعر مرتفع آخر.
}{06:26أنها تتحمل عند الكتفين ،وجود ال القدمين
ويعلنون فيه منعزلة الرجال أن يكونوا شيئا يستحق.
}{06:27هم أيضا أن تكون لهم الخجل :إذا كانوا
يسقط على األرض في أي وقت ،وأنها ال يمكن أن ترتفع مرة أخرى من
نفسها :ال ،إذا كان أحد مجموعة منهم تستقيم ،يمكن أن تتحرك
من بينها :ال ،إذا أن انحنى إلى أسفل ،يمكن أن
تجعل نفسها على التوالي :بل أنهم مجموعة الهدايا المعروضة عليهم ك
حتى الرجل الميت.

}{06:28وفيما يتعلق باألمور التي هي التضحية بمعزل منهم،
بيع الكهنة ،وإساءة المعاملة؛ وعلى نفس المنوال تقع على زوجاتهم
يصل جزء منه في الملح؛ لكن منعزلة الفقراء وعاجزة أنها
تعطي شيئا من ذلك.
}{06:29أكل المرأة مينسترووس والمرأة في النفاس
ما تبذله من التضحيات :بهذه األشياء يي قد يعرفون أنهم
ال اآللهة :ال تخف منهم.
}{06:30لكيف يمكن أن تكون دعوا اآللهة؟ ألن المرأة
تعيين اللحوم قبل آلهة الفضة والذهب والخشب.
}{06:31والكهنة الجلوس في هذه المعابد ،وبعد انتهاء
مالبس اإليجار ،وبهم حليق رؤساء ولحاهم ،وال شيء
على رؤوسهم.
}{06:32أنهم هدير ويبكي أمام آلهتهم ،كما يفعل الرجال في
وليمة عند أحد ميت.
}{06:33الكهنة أيضا خلع مالبسهم ،والملبس
زوجاتهم وأطفالهم.
}{06:34سواء كان ذلك الشر أن دويث واحد لهم ،أو
جيد ،أنها ليست قادرة على التعويض فإنه :يمكن ال
إعداد ملك ،وال وضعه.
}{06:35وعلى نفس المنوال ،ال يمكن أن تعطي الثروات وال

المال :على الرغم من أن رجل جعل نذر لهم ،والحفاظ عليه
ال ،أنها سوف تتطلب ذلك.
}{06:36أنها ال يمكن حفظ أي رجل من الموت ،وال تسليم
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الضعفاء من األقوياء.
}{06:37ال يمكن استعادة رجل أعمى بصره ،وال
مساعدة أي رجل له المكروبين.
}{06:38يمكن شو ال رحمه لالرملة ،وال
جيدة اللطيمة.
}{06:39آلهتهم من الخشب ،والتي يتم مضافين مع
الذهب والفضة ،ومثل األحجار التي تكون المحفورة من
الجبال :أن العبادة لهم تكون مرتبك.
}{06:40كيف ينبغي على رجل ثم التفكير والقول أنهم
اآللهة ،عند الكلدان أنفسهم حتى العار لهم؟
}{06:41الذين إذا ما رأوا واحد أبكم ال يتكلم،
أنها تجلب له ،وإينتريات  Belأنه يتكلم ،كما لو كانت
كان قادرا ً على فهم.
}{06:42ومع ذلك ال يمكن أن نفهم ذلك بأنفسهم ،و
ترك لهم :ألنهم ليس لديهم المعرفة.
}{06:43النساء أيضا مع الحبال حول لهم ،يجلس

الطرق ،حرق نخالة عطر :ولكن إذا كان أي منهم ،يوجه
البعض أن يقوينا بالكذب معه ،وقالت أنها ريبرواتشيث لها
زميل ،كان يعتقد أنها ليست جديرة بنفسها ،وال
الحبل لها كسر.
}{06:44على اإلطالق يتم فيما بينها  false:كيف يمكن
ثم أن الفكر أو قال أنهم اآللهة؟
}{06:45أنها مصنوعة من النجارين والمشغوالت الذهبية :أنهم
يمكن أن يكون أي شيء آخر من العمال سوف يكون لها أن تكون.
} ،{06:46وهي نفسها التي جعلت منها ال يمكن ابدأ
تستمر فترة طويلة؛ كيف ينبغي أن ثم أشياء مصنوعة من
منها أن اآللهة؟
}{06:47ألنها تقع على اليسار ويلوم إليها والتي تأتي
بعد.
}{06:48ألنه عندما يأتي هناك أي حرب أو الطاعون عند
لهم ،الكهنة يتشاور مع أنفسهم ،حيث أنهم قد
تكون مخفية معهم.
}{06:49فكيف ال الرجال يرون أن ال
اآللهة ،والتي ال يمكن إنقاذ أنفسهم من الحرب ،وال من
الطاعون؟
}{06:50لرؤية أن يكونوا ولكن من الخشب ،ومتراكبة مع

الفضة والذهب ،تعرف باآلخرة أن هم
خطأ:
}{06:51ويجوز يبدو واضحا لجميع األمم و
الملوك أنهم ال اآللهة ،ولكن يعمل من أيدي الرجال،
وأنه ال يوجد أي عمل هلل في نفوسهم.
}{06:52الذين ثم قد ال يعرفون أنهم ال اآللهة؟
}{06:53ال يمكن تعيين يصل ملك في األرض ،وال
إعطاء المطر منعزلة الرجال.
}{06:54ال يمكن القاضي قضيتهم الخاصة ،وال
تصحيح خطأ ،عجزها عن :هم كالغربان
بين السماء واألرض.
}{06:55عندها عندما فاليث النار على المنزل
اآللهة من الخشب ،أو وضعت على الذهب أو الفضة ،والكاهن
وسوف الفرار بعيداً ،والهروب؛ لكن يجب أن تكون هي نفسها
وأحرق أربا مثل الحزم.
}{06:56وعالوة على ذلك أنها ال تحمل أي الملك أو
األعداء :كيف يمكن من ثم الفكر أو قال أن
اآللهة؟
}{06:57ال هي تلك اآللهة من الخشب ،وأرست مع
الفضة أو الذهب ،وتمكن من الهرب من اللصوص أو اللصوص.

}{06:58الذين الذهب ،والفضة ،والثياب داخلنا
فالملبس ،فهي قوية ،وتذهب بعيدا ً
فيتال :ال أنهم قادرون على مساعدة أنفسهم.
}{06:59ولذلك فإنه من األفضل أن يكون ملك أن شويته له
السلطة ،أو آخر سفينة مربحة في منزل ،الذي
يكون مالك الستخدام ،من مثل هذه اآللهة الزائفة؛ أو أن يكون
الباب في منزل ،إبقاء هذه األمور فيه ،من مثل
اآللهة الكاذبة .أو دعامة خشب في قصر ،من مثل هذه كاذبة
اآللهة.
}{6:60للشمس والقمر ،والنجوم ،ويجري مشرق وإرسالها إلى
مكاتبهم ،مطيعة.
}{6:61في طريقة مثل البرق عندما كان بريكيث المنصوص عليها
ومن السهل أن نرى؛ وبعد بنفس الطريقة من الريح
بلوويث في كل بلد.
}{6:62وعندما كومانديث هللا الغيوم لتتجاوز
العالم بأسره ،يفعلون كما أنها يتم الدخول.
}{6:63وبعث النار من أعلى إلى تستهلك التالل و
وودز دويث كما هو أمر :ولكن هذه مثل منعزلة
لهم ال في شو وال السلطة.
}{6:64عاديون هو ال أن من المفترض أن ال قال أن

وهي اآللهة ،ورؤية ،وهم قادرون ال للحكم على األسباب،
وال تفعلوا الخير الرجال.
}{6:65معرفة ولذلك فهي ال اآللهة ،ويخشى منها
ال،
}{6:66ألنهم ال يمكن أن لعنة أو يبارك الملوك:
}{6:67ال يمكن أنها عالمات شو في السماوات بين
وثني وال تلميع كالشمس وال يعطي الضوء كالقمر.
{متأكدون} الوحوش أفضل من أنهم :ليتمكنوا من الحصول على
تحت غطاء ومساعدة أنفسهم.
}{6:69هو ثم ال حال من األحوال المجاهرة بمعزل لنا أنهم
هي اآللهة :ولذلك الخوف منهم ال.
}{6:70كفزاعة في حديقة الخيار
keepethشيء :حتى هم آلهتهم من الخشب ،ووضعت على
بالفضة والذهب.
}{6:71وكذلك آلهتهم من الخشب ،ووضعت على
بالفضة والذهب ،هي مثل شوكة بيضاء في بستان،
أن كل الطيور  sittethعليها؛ كما أن جثة هامدة ،هذا
الشرق في الظالم.
}{6:72وأنتم ستعرفون لها أن تكون ال اآللهة
أرجواني ساطع روتيث عند  then1:وهم أنفسهم

بعد ذلك يجب أن تؤكل ،ويكون اللوم في
البلد.
}{6:73أفضل ولذلك هو الرجل فقط التي خلت من أي
األصنام :ألنه يكون بعيدا ً عن كل الشبهات.
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