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Brev af Jeremias
Jeremiah [Jeremy] brev [eller brev]
{6:1} en kopi af et brev, som Jeremy sendte dem.
der skulle være førte fanger til Babylon af kongen af
Babylonierne, at certificere dem, som det var befalet ham
af Gud.
{6:2} på grund af de synder, som ye har begået
foran Gud, skal i blive ført væk fanger til Babylon af
Nabuchodonosor konge af babylonerne.
{6:3} så når i skal komme til Babylon, ye forbliver
der mange år, og for en lang sæson, nemlig syv
generationer: og efter at jeg vil bringe dig væk fredeligt
derfra.
{6:4} nu skal i Se i Babylon guder af sølv og af
guld, og af træ, bæres på skuldre, som forårsager den
nationer at frygte.
{6:5} Pas derfor at ye ingenlunde være som at

fremmede, hverken være jer og af dem, når i ser den
mange før dem og bag dem, tilbede dem.
{6:6} men siger i i jeres hjerter, O Herre, vi skal tilbede
dig.
{6:7} mine Angel er med dig, og jeg selv omsorg for
jeres sjæle.
{6:8} som for deres tunge, det er poleret af håndværker,
og de selv er forgyldte og lagt over med sølv; endnu
er de men falsk, og ikke kan tale.
{6:9} og tager guld, som det var for en jomfru, der elsker
for at gå homoseksuelle, laver de kroner for lederne af deres
guder.
{6:10} undertiden også præsterne formidle fra deres guder
guld og sølv, og skænke sig selv.
{6:11} Ja, vil de give deraf til de fælles skøger,
og dæk dem som mænd med beklædning, [er] guder af sølv,
og guderne af guld, og træ.
{6:12} endnu ikke disse guder redde sig selv fra rust
og møl, selvom de dækkes med lilla klæder.
{6:13} de tørre deres ansigter på grund af støv af den

templet, når der er meget på dem.
{6:14} og han, der ikke kan sætte til døden, en der offendeth
ham holdeth et scepter, som om han var en dommer i den
land.
{6:15} han har også i sin højre hånd, en dolk og en økse:
men kan ikke levere sig selv fra krig og tyve.
{6:16} hvor de er kendt for ikke at være guder: derfor
frygt dem ikke.
{6:17} for ligesom som et skib, en mand useth intet er
værd når det er brækket; selv så det er med deres guder: når
de sættes op i templet, deres øjne være fuld af støv
gennem fødderne af dem, der kommer i.
{6:18} og dørene er gjort sikker på hver side på
ham, der offendeth kongen, som begås for at lide
død: selv så præsterne gøre hurtigt deres templer med
døre, låse og barer, lest deres guder bliver forkælet med
røvere.
{6:19} de lyse dem stearinlys, ja, mere end for
selv, som de ikke ser en.
{6:20} de endnu som en af bjælker af templet,

de siger deres hjerter er gnavet på af ting krybende
ud af jorden; og når de spiser dem og deres tøj,
de føler det ikke.
{6:21} deres ansigter er smurt gennem røgen,
kommer ud af templet.
{6:22} ved deres krop og hoved sidder flagermus, Svalerne,
og fugle, og kattene også.
{6:23} heraf kan vide, at de er ingen guder:
Derfor frygt dem ikke.
{6:24} uanset det guld, der handler om at
gøre dem smukke, bortset fra de tørre af rust, vil de
ikke skinne: for heller ikke da de var smeltet gjorde de føler det.
{6:25} tingene hvori der er nogen ånde er købt
for en mest høj pris.
{6:26} de bæres på skuldre, har ingen fødder
hvorved de kundgør for mænd, at de intet værd.
{6:27} de, også at tjene dem skammer sig: Hvis de
falder til jorden når som helst, de kan ikke stige igen af
selv: heller ikke, hvis en angivet dem oprejst, kan de flytte
af sig selv: heller ikke, hvis de blive bøjet, kan de

laver selv straight: men de gaver før dem som
døde menneskene.
{6:28} som for de ting, der er ofret til dem,
deres præster sælge og misbrug; på lignende måde lå deres
koner
del deraf i salt; men for de fattige og magtesløse de
give noget af det.
{6:29} menstruous kvinder og kvinder i childbed spise
deres ofre: af disse ting kan i vide, at de er
ingen guder: frygter dem ikke.
{6:30} for hvordan kan de kaldes guder? fordi kvinder
sæt kødet før guder af sølv, guld og træ.
{6:31} og præsterne sidde i deres templer, at have deres
tøj leje, og deres hoveder og skæg Glatbarberede, og intet
på deres hoved.
{6:32} de brøle og græde før deres guder, som mænd gør på
festen, når man er død.
{6:33} præster også tage off deres tøj, og klæde
deres koner og børn.
{6:34} hvad enten det er onde som én gør dem, eller

godt, er de ikke i stand til at gengælde det: kan de hverken
oprette en konge, og heller ikke sætte ham ned.
{6:35} på lignende måde, kan de heller ikke give rigdom eller
penge: Selvom en mand gør et løfte til dem, og holde det
ikke, vil de ikke kræve det.
{6:36} de kan spare nogen mand fra død, hverken levere
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svage fra den mægtige.
{6:37} de ikke kan gendanne en blind mand til hans øjne, og
heller ikke
hjælpe nogen mand i sin nød.
{6:38} de kan forkynde ingen nåde til enken, ikke heller
god til faderløse.
{6:39} deres guder af træ, og som er belagt med
guld og sølv, er ligesom stenene at blive hugget ud af den
bjerg: de, der tilbeder dem skal blive beskæmmet.
{6:40} Hvordan bør en mand så tænker og siger at de er
guderne, når selv kaldæerne selv fraviger dem?
{6:41} der hvis de ser en dum, der ikke kan tale,
de bringer ham, og intreat Bel, at han kan tale, som om

Han var i stand til at forstå.
{6:42} men de ikke kan forstå dette selv, og
efterlade dem: de har ingen viden.
{6:43} kvinder også med snore om dem, sad
måder, brænde klid for parfume: men hvis nogen af dem,
trukket
ved nogle at torskekrigen af, ligge med ham, hun reproacheth
hende
fyr, som hun ikke mente som værdige som sig selv, heller ikke
hendes ledningen brudt.
{6:44} overhovedet er gjort blandt dem er falsk: Hvordan kan
Det er derefter tænkte eller sagde, at de er guder?
{6:45} de er lavet af tømrere og guldsmede: de
kan være intet andet end arbejderne vil have dem til at være.
{6:46} og de selv, der gjorde dem kan aldrig
fortsætte længe; Hvordan skal da de ting, der er lavet af
dem være guder?
{6:47} for de venstre ligger og bebrejder dem, der kommer
efter.
{6:48} for, hvornår der kommer nogen krig eller pest på
dem, præsterne rådføre sig med sig selv, hvor de kan

være skjult med dem.
{6:49} Hvordan derefter ikke mænd opfatter, at man ikke
guder, som hverken kan redde sig selv fra krigen, og heller ikke
fra
pest?
{6:50} for at se de være men af træ, og overlejres med
sølv og guld, det skal være kendt for herefter at de er
falsk:
{6:51} og det skal åbenbart synes at alle nationer og
konger, de er ikke guder, men værkerne af mænds hænder,
og at der ingen er Gud i dem.
{6:52} der kan så ikke, at de er ingen guder?
{6:53} for hverken kan de oprette en konge i landet, heller ikke
give regn til menneskene.
{6:54} hverken kan de bedømme deres egen sag, heller ikke
afhjælpe en forkert, ikke: for de er som krager
mellem himmel og jord.
{6:55} hvorefter når brand falder på hus
guder af træ eller lagt over med guld eller sølv, deres præster
vil flygte væk og flygte; men de selv skal være

brændt stykker som bjælker.
{6:56} desuden de ikke modstå enhver konge eller
fjender: Hvordan kan det så være troede eller sagde, at de
guderne?
{6:57} hverken er disse guder af træ, og lagt over med
sølv eller guld, stand til at undslippe enten fra tyve eller røvere.
{6:58} hvis guld, og sølv og klæder hvormed
de er klædt, de, der er stærke tage, og gå væk
Derhos: hverken er de i stand til at hjælpe sig selv.
{6:59} derfor er det bedre at være en konge at sheweth hans
magt, ellers en rentabel fartøj i et hus, som den
ejeren har brug for, end sådanne falske guder; eller at være en
døren i et hus, til at holde sådanne ting deri, end sådan
falske guder. eller en søjle af træ i en et palads, end sådanne
falsk
guderne.
{6:60} For solen, månen og stjernerne, er lyse og sendt til
gøre deres kontorer, lydig.
{6:61} på lignende måde lyn når det bryder frem
er let at blive set; og efter den samme måde vinden

blæser i hvert land.
{6:62} og når Gud befaler skyer til at gå
hele verden, de gør som de er indbudt.
{6:63} og ilden sendt fra oven til at forbruge bakker og
Woods gør, som det er befalet: men det er ligesom
dem hverken i shew eller magt.
{6:64} derfor det er hverken at være meningen eller sagde,
de er guder, ser, de kan hverken at bedømme årsagerne,
heller ikke at gøre noget godt for menneskene.
{6:65} at vide derfor, at der ingen guder, frygter dem
ikke,
{6:66} For de kan hverken forbandelse eller velsigne konger:
{6:67} hverken kan de forkynde tegn i himlen blandt
hedenske eller skinne som solen og heller ikke give lys som
månen.
{6:68} beasts er bedre end de: de kan få
under en dækning og hjælpe sig selv.
{6:69} det er derefter på ingen måde til kende for os, at de
guder: derfor frygter dem ikke.
{6:70} til som et fugleskræmsel i en have af agurker

keepeth intet: så er deres guder af træ, og lagt over
med sølv og guld.
{6:71} og ligeledes deres guder af træ, og lagt over
med sølv og guld, er som at en hvid torn i en frugthave,
at hver fugl sidder på; så også at en død krop, der er
øst ind i mørke.
{6:72} og i skal kende dem skal ingen guder af den
lyse lilla, der rotteth på then1: og de selv
bagefter skal spises, og skal være en bebrejdelse i den
land.
{6:73} bedre er derfor bare manden, der ingen har
idoler: for han skal være langt fra enhver kritik.
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