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Jeremian kirje
Jeremia [Jeremy] kirje [tai kirje]
{6:1} kirjeen, jonka Jeremy on lähettänyt heille kopio
jotka olivat led vankeja Babyloniin kuningas
Babylonialaiset todistaa, koska se oli käskenyt häntä
Jumalan.
{6:2} koska synnit, joita te tehneet
Jumalan edessä olkaa led pois vankeja Babyloniin
Nabuchodonosor kuningas babylonialaiset.
{6:3} joten kun te olla teille Babylon, te jäätte
on monia vuosi ja pitkä kausi, eli seitsemän
sukupolvien: ja sen jälkeen minä vien teidät pois
rauhanomaisesti
sieltä.
{6:4} nyt on te näette Babylon Gods hopeaa ja on
kultaa, ja puuta, kun harteillaan, joka aiheuttaa
Kansakuntien pelätä.
{Jes.6:5} Pitäkää siis varanne, että te ole viisasta olla kuin

vieraita, eikä olkaa ja heistä, kun te näette,
monia eteensä ja niiden takana, palvelivat heitä.
{6:6} mutta te sanotte sydämessänne, oi Herra, meidän tulee
rukoilla
sinua.
{6:7} minun enkeli on teidän ja itse hoitaa
teidän sielunne.
{6:8} koska niiden kielen työmies, kiillotettu
ja he itse ovat kullattu hopea; selkeyttämiseen vielä
ovat ne, mutta EPÄTOSI, ja voi puhua.
{6:9} ja kun kultaa, koska se oli Neitsyt, joka rakastaa
mennä homo, he tekevät kruunua Heads jumaliaan.
{6:10} joskus myös papit välittää niiden jumalat
kultaa ja hopeaa, ja suoda itselleen.
{6:11} kyllä, antavat sen yhteisen porttojen
ja ne miesten vaatteita, [on] jumalat hopea,
ja jumalat kultaa ja puuta.
{Hebr.6:12} mutta ei nämä jumalat pelastaa itsensä rust
ja moth, vaikka ne on peitetty violetti vaatteesi.
{6:13} ne pyyhi kasvot koska pöly

temppeli, kun on paljon niitä.
{6:14} ja se, joka ei voi ottaa hengiltä, yksi joka offendeth
häntä pitää kädessään valtikka, ikään kuin hän olisi tuomari
maassa.
{6:15} hän on myös oikean kätensä tikari ja ax:
mutta ei voi pelastaa itse itseänsä sodan ja varkaita.
{6:16} jossa tiedetään olevan jumalat: siksi
Älä pelkää niitä.
{6:17} kuten kuin aluksen mies useth ei ole mitään
hyvä kun on rikki; silti se ei niiden jumalat: kun
ne asettaa jalkeilla temppeli, heidän silmänsä olla täynnä pölyä
kautta jalat ne, jotka tulevat.
{6:18} ja ovet ovat varmisti joka puolelta
hänelle, että offendeth kuninkaan, on sitoutua kärsivät
Death: jopa niin, että papit tehdä nopeasti niiden temppeleitä
ovet, lukot ja baarit, jottei heidän jumaliaan on tarjolla
rosvoja.
{6:19} he sytyttää kynttilöitä, kyllä, yli varten
itse, mistä he eivät näe.
{6:20} he ovat kuin yksi temppeli, palkit vielä

sanotaan, että heidän sydämensä ovat kaluttua kun asioita
hiljalleen
maasta; ja syövät niitä ja niiden vaatteet
niiden mielestä ei.
{6:21} heidän kasvonsa blacked läpi savun että
tulee ulos temppelistä.
{6:22} elinten ja päät istua lepakot, nielee,
ja lintuja ja kissat myös.
{6:23} tästä te voitte tietää, että ne eivät ole jumalia:
siis pelkää heitä.
{6:24} huolimatta kultaa, joka on niistä
ne kaunis, paitsi ne pyyhi ruostua, ne tulee
Paista: ja kun he olivat sulaa eivätkä he tuntevat sen.
{6:25} asioita siellä ei ole hengityksessä ostetaan
kaikkein korkein hinta.
{Sananl.6:26} ne vahvistavat kun harteillaan, ottaa ei jalat
jossa ne ilmoittavat ihmisille, että he mitään syytä.
{6:27} myös, että palvella heitä häpeilevät: jos ne
putoaa maahan tahansa, ne eivät voi nousta uudelleen ja
itse: ei, jos yksi niistä pystyssä, ne siirtää

itsestään: ei, jos ne voidaan alistuivat, he voivat
Tehkää itse: mutta ne lahjat ennen niitä
kuollut ihmisille.
{6:28} mitä asioita, jotka uhrataan heille
papit myydä ja väärinkäytökset samalla tavoin vaimojaan antaa
jopa osasta suola; mutta heikko ja voimaton ne
antaa mitään sitä.
{6:29} menstruous naisten ja lapsen sänky syödä
Heidän uhrauksensa: tuollaista tietäisitte, että ne ovat
ole jumalia: pelkää heitä.
{6.30} ja miten ne voidaan kutsua jumalten? koska naisten
Aseta liha jumalien sekä hopeaa, kultaa ja puuta.
{6:31} ja papit istua niiden temppeleitä, ottaa heidän
vuokra, vaatteita ja päätä ja parrat ajeltu ja mitään
heidän päällensä.
{6:32} he karjaisu ja itkeä ennen niiden jumalia kuten miehet
tekevät
juhlaa, kun yksi on kuollut.
{6:33} papit myös ottaa pois heidän vaatteensa ja vaatettaa
heidän vaimonsa ja lapsensa.

{6:34} pahaa joka yksi tekee heille tai
hyvä, he eivät voi palkita se: ei voi
Määritä kuningas, eikä hänet alas.
{6:35} samalla tavalla he myöskään antaa rikkauksia eikä
rahaa: vaikka mies Tee lupaus heille ja pitää se
ei ne eivät vaadi sitä.
{6:36} he voivat säästää kukaan kuolemasta, ei toimita
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Alkaen mahtava heikko.
{6:37} niitä ei voi palauttaa sokea hänen silmissään eikä
auttaa joku hänen hätä.
{6:38} se voi näytän armoa leski, eivätkä
hyvä orpoja.
{6:39} jumaliaan puun ja jotka ovat päällekkäin
kulta ja hopea, ovat kuin kivet jotka on hakattu pois
vuori: ne, jotka palvovat niitä tullaan saattamaan häpeään.
{6:40} Miten olisi mies sitten ajatella ja sanoa, että
jumalia, kun jopa kaldealaiset, itse antautuu niitä?
{6:41} jotka jos he näkevät yksi tyhmä, joka voi puhua,

ne tuovat hänelle ja intreat Bel, että hänen puheenvuoronsa
ikään
hän voisi ymmärtää.
{6:42} mutta he eivät ymmärrä itse, ja
jättää ne: sillä ei ole mitään tietoa.
{6:43} naisten myös johdot niitä istuu
tavoin, polttaa bran hajuvettä: mutta jos jokin niistä
Jotkut että maton osalta kuuluu hänelle, hän reproacheth häntä
mies, että hän ei ollut ajatellut kuin arvokas omana itsenään,
eikä
hänen johto rikki.
{6:44} mitään tapahtuu joukossa on väärä: Miten voi
se sitten ajatteli tai sanoi, että he ovat jumalia?
{6:45} pystyvät kirvesmiehet ja kultasepät: he
voi olla mitään muuta kuin työmiehiä on niitä.
{6:46} ja he itse, joka teki niistä voi koskaan
jatkaa kauan; Miten olisi sitten asioita, jotka on valmistettu
ne ovat jumalia?
{6:47} he vasemmalle sijaitsee ja moittii niille, jotka tulevat
jälkeen.
{6:48} kun tulee sota tai rutto kun

ne papit kuulee itseään, jossa he voivat
piilottaa heidän kanssaan.
{6:49} Miten ei voi miehet näkevät että ei
jumalien, jotka voi myöskään pelastaa itsensä sodasta, eikä
myöskään
rutto?
{6:50} nähdä ne, mutta puun ja päällekkäin kanssa
hopeaa ja kultaa, se kutsutaan jäljempänä olevan
FALSE:
{6:51} ja tämä merkitään selvästi kaikille kansoille ja
ne eivät ole jumalia, mutta toimii miesten käsissä, Kings
ja ei ole töitä heille, Jumalan.
{6:52} joka sitten voi tietää, että ne eivät ole jumalia?
{6:53} eivätkä he perustaa kuningas maa, eikä
Anna sateen ihmisille.
{6:54} eivätkä he arvioida omia tarkoitusperiään eikä
korjata väärin, pysty: sillä he ovat kuin varikset
maan ja taivaan välillä
{6:55} jolloin kun tulen lankeaa heti talon
jumalat puuta tai rento yli kulta tai hopea, papit

pakenevat, ja pakenemaan; mutta he itse
paloi rikki kuin palkit.
{6:56} lisäksi ne eivät kestä kurko tai
vihollisia: Miten voidaan se sitten ajatteli tai sanoi, että he
jumalat?
{6:57} ei ovat nämä jumalat puun ja kanssa selkeyttämiseen
hopea tai kulta, voi välttyä varkaita tai rosvoja.
{6:58} jonka kultaa ja hopeaa ja vaatteita jolla
he aari kamppeet, ne, jotka ovat vahvoja, ja mene pois
sen ohessa: eivätkä voivat auttaa itseään.
{6:59} sen on parempi olla kuningas että sheweth hänen
valtaa, tai muuten kannattavaa aluksen talossa, joka
omistajalla käyttö kuin tällaisia vääriä jumalia; tai
ovi talossa, pitää sellaisia asioita kuin esimerkiksi siinä
vääriä jumalia. tai pilarin puu palace, kuin tällainen väärä
jumalia.
{6:60} aurinko, kuu ja tähdet on kirkas ja lähetetään
tehdä niiden toimistot, kuuliainen.
{6:61} samalla tavalla salama, kun se rikkoo edelleen
on helppo pitää; ja sen jälkeen samalla tavalla tuuli

puhaltaa, jokaisessa maassa.
{6:62} ja kun Jumala käskee mennä yli pilvien
koko maailma niillä kuin ne toveriaan.
{6:63} ja tulen lähetetään ylhäältä kuluttaa hills ja
Woods tekee se käsketään: mutta nämä on kuni
niitä ei Näytä eikä voimaa.
{6:64} ja nyt se ei ole oletettavaa eikä sanoi, että
he ovat jumalia, nähdä, ne pystyvät ei arvioida syitä,
eikä tehdä hyvää ihmisille.
{6:65} tietäen siis, että ne eivät ole jumalia, pelkää niitä
ei,
{6:66} koska ne eivät kirous eivätkä siunatkoon kings:
{6:67} ei he voivat näytän merkkejä taivaalla
pakanat, eikä loistaa kuin aurinko, eikä anna valoa kuin kuu.
{6:68} pedot ovat parempia kuin ne: sillä he voivat saada
kansi ja auttamaan itseään.
{6:69} se on sitten suinkaan ilmeisen meille että ne
ovat jumalia: siis pelkää heitä.
{6:70} ajaksi kuin variksenpelätin puutarhassa kurkut
pitää mitään: siis jumaliaan puun ja rento yli

hopealla ja kullalla.
{6:71} ja myös jumaliaan puun ja rento yli
hopea ja kulta on kuten orchard, valkoinen piikki
Jokainen lintu istuu myös ruumiin, joka on
idässä pimeään.
{6:72} ja te tulette tietämään niitä ei jumalat
kirkkaan violetti, joka rotteth kun then1: ja he itse
jälkeenpäin hävitetään, ja on moitteetonta
maassa.
{6:73} paremmin onkin vain ihmisen, jolla ei
Idols: sillä hän on kaukana moite.
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