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Писмо на Еремия
Послание [или писмо] на Еремия (Алсест)
{6:1} копие на послание, което Джеръми изпратихме ги
които са били да бъдат ръководени пленници във Вавилон
от цар
Вавилонците, да удостовери им, както беше заповядал
на Бог.
{6:2} заради греховете, които сте извършили
пред Бог ще бъдете ръководени далеч пленници във
Вавилон от
Nabuchodonosor крал на вавилонците.
{6:3}, така че когато вие се дойде до Вавилон, вие остават
има много години а за дълъг сезон, а именно, седем
поколения: и след това аз ще ви отведе далеч мир
от там.
{6:4} сега вие ще видите в Вавилон богове от сребро, както и
на
злато и от дърво, поемат по раменете, които причиняват

нации да се страхуват.
{6:5} внимавайте поради това, че вие по никакъв начин е
искал да
непознати, нито бъдете и на тях, когато вие ще видите
множество пред тях и зад тях, ги боготворят.
{6:6} но вие казват в сърцата си, О, Господи, ние трябва да
се покланят
тебе.
{6:7} за моя Ангел е с вас и аз самият се грижат за
душите ви.
{6:8} както за си език, той е полирана от работника,
и те самите са позлатени и laid над със сребро; още
са те, но фалшиви и не може да говори.
{6:9} и вземането злато, тъй като са били за Богородица,
който люби
да отиде гей, те направи корони за главите на своите
богове.
{6:10} понякога също свещениците предадат от боговете им
злато и сребро и го дари на себе си.
{6:11} да, те ще дават от него на общата блудници,
and ги палубата като мъжете с облекла, [като] боговете на
сребро,

и боговете на злато и дърво.
{6:12} още не тези богове себе си спаси от ръжда
и молци, макар и те да бъдат покрити с лилави дрехи.
{6:13} те избършете лицето си заради праха на
храма, когато има много върху тях.
{6:14} and той, който не може да поставени на смърт, един,
който offendeth
онзи, Kойто държи крепката жезъл, като че ли са на съдия
от
страна.
{6:15} той е също в дясната си ръка с нож и брадва:
но не може да достави себе си от войната и крадци.
{6:16} при която те са известни да не бъде богове:
следователно
не ги страх.
{6:17} като като кораб че човек useth е нищо
стойност, когато тя е прекъсната; дори и така е с боговете
си: когато
те се определят нагоре в храма, очите им са пълни с прах
чрез фута от тях, които идват в.
{6:18} и тъй като вратите се убедил от всяка страна по

му, че offendeth Кралят, като се ангажират да страдат
смъртта: дори така свещениците направи бързо храмовете
им с
врати, брави и барове, да не би боговете им се развали с
разбойници.
{6:19} те светлината им свещи, да, повече от за
себе си, което не могат да видят един.
{6:20} те все още са като една от гредите на храма,
казват, че техните сърца са разяден при от неща, пълзящи
от земята; и когато те ядат ги и си дрехи,
те чувстват, че не.
{6:21} лицата им са затъмнен през Дима,
иде от храма.
{6:22} при техните тела и главите седне прилепи, погълне,
и птици и котки също.
{6:23} от това вие може би знаете, че те не са богове:
Затова не ги страх.
{6:24} независимо от златото, което е за тях да
да ги направи красиви, с изключение те избършете ръжда,
те ще

не свети: за нито когато те са били разтопени did те го
чувствам.
{6:25} нещата в който няма никакъв дъх са закупени
за най-висока цена.
{6:26} са поети при раменете, като няма крака
при което те декларират човеците, че те да бъдат нищо не
струва.
{6:27} те, също така, че да ги обслужват се срамуват: защото,
ако те
падне на земята по всяко време, те не могат да издигне
отново на
самите: военни, ако един тях изправен, може да те се
движат
на себе си: военни, ако те се поклони, те могат
направи себе си направо: но те определят подаръци пред
тях като
рече мъртви мъже.
{6:28} както за нещата, които са пожертвани им:
техните свещеници продава и злоупотреба; по подобен
начин жените си лежеше
част от него в сол; но рече бедните и импотентен те
дават нищо от него.

{6:29} menstruous и жените в childbed ядат
техните жертви: от тези неща Вие може би знаете, че те са
няма богове: не ги страх.
{6:30} за как може да те се наричат богове? тъй като жените
Задайте месо преди боговете на сребро, злато и дърво.
{6:31} и свещениците седнете в храмовете им, като им
дрехи за наем и техните глави и бради обръснат и нищо
на главите си.
{6:32} те реват и плаче пред своите богове, като мъжете в
празника, когато човек е мъртъв.
{6:33} свещениците също свали дрехите си и да облича
техните съпруги и деца.
{6:34} зло че един върши при тях, или
добре, те не са в състояние да го възвърна: те може нито
настроите цар, нито го съборят.
{6:35} по подобен начин, те могат да дадат нито богатство,
нито
пари: Въпреки че един човек направи обет пред тях и да го
не те няма да изискват това.
{6:36} те могат да спестят няма човек от смъртта, нито дава
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по-слабите от силните.
{6:37} те не може да възстанови един сляп човек да си
поглед, нито
помогнете на всеки човек в утеснението му.
{6:38}, те могат да покажа милост към вдовицата, нито пък
добър за сирачетата.
{6:39} своите богове на дърво, и които са обкова с
злато и сребро, са като камъни които е изсечен от
планина: те, които им се кланят се посрамиха.
{6:40} как трябва човек след това мислят и казват, че те са
богове, когато дори самите халдейци ги обезчестят?
{6:41}, ако те се виждат едно тъпо, че не може да говори,
те го и intreat Бел, че той може да говори, като че
Той беше в състояние да разберат.
{6:42} все още те не могат да разберат този себе си, and
Оставете ги: защото те нямат познания.
{6:43} жените също с шнурове за тях, Седейки в
начините, горят трици за парфюм:, но ако някой от тях,
изготвен
от някои, че гориш от, лъжа с него тя reproacheth я

колеги, че тя не е смятало като достоен като себе си, нито
Нейният мозък разбити.
{6:44} каквато е направено сред тях е невярно: как може да
то тогава се мисъл или заяви, че те са богове?
{6:45} те са направени от дърводелци и златарство: те
може да бъде нищо друго, освен работниците ще им трябва
да бъде.
{6:46} и те самите, че ги никога не може да
продължи дълго; Как тогава трябва да неща, които са
направени от
тях се богове?
{6:47} за те ляво се намира и упреци към тях, които идват
след.
{6:48} когато там Иде всяка война или чума при
тях, свещениците се консултира със себе си, където те могат
да
бъдат скрити с тях.
{6:49} как тогава не мъжете възприемат, че те да не
богове, които нито могат да си спестите от война, нито от
чумата?
{6:50} виждам те бъдат но на дървесина, както и слоести с

сребро и злато, тя се нарича по-нататък, че те са
фалшиви:
{6:51} и той явно се явявам се към всички народи and
царе, че те са не богове, но произведенията на мъжки ръце,
и че не е работа на Бог в тях.
{6:52} кой тогава може да не знаят, че те не са богове?
{6:53} за нито да те настроите цар на земята, нито
даде дъжд човеците.
{6:54} нито могат да преценят тяхната собствена кауза, нито
обезщетение неправилно, не е в състояние: те са като врани
между небето и земята.
{6:55} при което когато огън пада върху къщата на
богове на дърво, или положена върху злато или сребро,
техните свещеници
ще побягнат и да избяга; но те самите се
изгорени надве като греди.
{6:56} освен това те не могат да издържат всякакви крал или
врагове: как може да го тогава се мисъл или каза, че те се
богове?
{6:57} нито са тези богове на дърво и предвидени с

сребро или злато, може да избяга от крадци или
разбойници.
{6:58} чиито злато и сребро и дрехите с които
те са облечени, те, които са силни, вземат и си отиде
подарен: те нито са в състояние да си помогнат сами.
{6:59} затова, че е добре да бъде цар че sheweth му
мощност, или пък печеливши плавателен съд в една къща,
която
притежателят има използване, отколкото тези фалшиви
богове; или да бъде
врата в къща, да запази такива неща в него, отколкото
такива
фалшиви богове. или един от стълбовете на дърво в
двореца, отколкото тези фалшиви
богове.
{6:60} за слънцето, Луната и звездите, са ярки и изпращани
до
офисите им, са послушни.
{6:61} по подобен начин мълния, когато той breaketh назад
лесно е да се види; и след същия начин вятъра
вее във всяка страна.
{6:62} And когато Бог заповядал облаците да премине

целия свят, те правят, тъй като те са заповядано.
{6:63} и огъня изпратени от горе да консумират хълмове and
Уудс върши, както той е заповядал: но те са като при
ги нито в покажа нито власт.
{6:64} затова тя не е нито да се предполага, нито каза, че
те са богове, тъй като, те са в състояние нито да съди
причини,
нито да направя добро човеците.
{6:65} знаейки поради това, че те не са богове, ги страх
не,
{6:66} за те могат в проклятие нито благослови царе:
{6:67} нито те могат да покаже признаци на небето сред
народите, нито сияят като слънцето, нито дават светлина
като Луната.
{6:68} зверовете са по-добри отколкото те: защото те могат
да получат
под капак и помощ, самите.
{6:69} това е след това по никакъв начин прояви нам че те
са богове: затова ги страх не.
{6:70} за като плашило в градина с краставици

съблюдава нищо: така са си богове на дърво и предвидени
над
със сребро и злато.
{6:71} и също така своите богове на дърво и предвидени
над
със сребро и злато са като към бял трън в овощна градина,
че всяка птица седи при; както и за мъртво тяло, това е
изток в тъмното.
{6:72} ще познаете да бъдат няма богове от
светло лилаво, които rotteth при then1: и те самите
след това трябва да се яде, и трябва да бъде позор в
страна.
{6:73} по-добре следователно е просто на човек, който няма
идоли: за той е далеч от позор.
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