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Επιστολή Ιερεμία
Η επιστολή [ή επιστολή] του Ιερεμία [Jeremy]
{6:1}, ένα αντίγραφο του επιστολή, που έστειλε ο Jeremy
αὐτοῖς·
που έπρεπε να είναι οδηγημένο αιχμαλώτους στη Βαβυλώνα
από τον βασιλιά της
οι Βαβυλώνιοι, να πιστοποιήσει τους, όπως ήταν τον διέταξε
του Θεού.
6:2 {} λόγω των αμαρτιών που σεις έχουν διαπράξει
ενώπιον του Θεού, θελετε ΕΙΣΘΑΙ οδήγησε μακριά
αιχμαλώτους στη Βαβυλώνα από
Nabuchodonosor βασιλιάς από τους Βαβυλώνιους.
{6:3}, έτσι ώστε όταν το ye να έρχονται εις Βαβυλώνα, σεις
παραμένουν
Υπάρχουν πολλά χρόνια, και για μια μακρά περίοδο, δηλαδή,
επτά
γενιές: και μετά ότι θα σε φέρω μακριά ειρηνικά
ἐκεῖθεν.

{6:4} τώρα σείς δούμε στην Βαβυλώνα θεούς του αργύρου, και
του
χρυσό, και του ξύλου, βαρύνουν ώμους, που προκαλούν το
έθνη να φοβούνται.
{6:5} beware, επομένως, ότι το ye δεν σοφός είναι σαν να
τους ξένους, ούτε γίνεσθε και από αυτούς, όταν σείς να δείτε
το
πλήθος μπροστά τους και πίσω τους, λατρεύοντας τους.
{6:6}, αλλά σεις λένε μέσα στις καρδιές σας, O Λόρδος, εμείς
πρέπει να λατρεία
σοι.
6:7 {} για το ορυχείο Άγγελος είναι με σας, και σας φροντίδα
για τον εαυτό μου
τις ψυχές σας.
{6:8}, όπως για τη γλώσσα τους, αυτό είναι γυαλισμένο από
τον εργάτη,
και αυτοί οι ίδιοι είναι επιχρυσωμένα και στρωμένα με
ασήμι? ακόμη
είναι αυτοί, αλλά ψευδείς, και δεν μπορεί να μιλήσει.
{6:9} και λαμβάνοντας χρυσό, δεδομένου ότι ήταν για μια
παρθένα που loveth
για να μεταβείτε γκέι, κάνουν κορώνες για τα κεφάλια των
θεών τους.

{6:10} μερικές φορές επίσης οι ιερείς μεταφέρουν από τους
θεούς
χρυσό και ασήμι, και δεχόντουσαν οι ίδιοι.
{6:11} Ναι, θα δώσει αυτών για κοινή πόρνων,
και από το πλατό τους με τους άνδρες με ενδύματα, [όντας]
θεοί από ασήμι,
και οι θεοί του χρυσού, και ξύλο.
{6:12} ακόμα δεν αυτοί οι θεοί να αποθηκεύσετε τον εαυτό
τους από τη σκουριά
και σκώρος, αν και μπορούν να καλύπτονται με μωβ ΕΝΔΥΜΑ.
{6:13} τους σκουπίστε τα πρόσωπά τους λόγω της σκόνης από
το
Ναός, όταν υπάρχει πολύ επάνω τους.
{6:14} και αυτός που δεν μπορεί να βάλει στο θάνατο ένα που
offendeth
τον γεννάται ένα σκήπτρο, σαν να ήταν ένας δικαστής του το
χώρα.
{6:15} ούτος επίσης στο δεξί του χέρι ένα μαχαίρι και ένα
τσεκούρι:
αλλά δεν μπορεί να παραδώσει τον εαυτό του από τον πόλεμο
και τους κλέφτες.
{6:16} σύμφωνα με την οποία είναι γνωστοί να μην θεοί: ως εκ
τούτου,

Mη φοβάσαι τους.
{6:17} για σαν ως ένα σκάφος που useth ένας άνθρωπος δεν
είναι τίποτα
αξίζει όταν είναι σπασμένα? ακόμη και έτσι είναι με τους
θεούς: όταν
να θέτουν πάνω στο ναό, τα μάτια τους είναι γεμάτο σκόνη
μέσα από τα πόδια τους, που έρχονται σε.
{6:18} και καθώς οι πόρτες γίνονται βεβαιωθείτε ότι κάθε
πλευρά επάνω
αυτόν που offendeth ο βασιλιάς, ως είναι αποφασισμένη να
υποφέρουν
θάνατος: ακόμα κι έτσι οι ιερείς κάνουν γρήγορα τους ναούς
τους με
πόρτες, κλειδαριές, με μπαρ, μήπως τους θεούς να χαλάσει με
ληστές.
{6:19} τους ανάβουν κεριά, ναι, περισσότερο από ό, τι για
οι ίδιοι, των ΑΝΩΤΕΡΩ δεν μπορούν να δουν ένα.
{6:20} είναι ως ένα από τα δοκάρια του ναού, ακόμα
λένε ότι οι καρδιές τους έχουν gnawed κατόπιν από τα
πράγματα που σέρνεται
έξω από τη γη. και όταν τρώνε τους και τα ρούχα τους,
που αισθάνονται ότι δεν.

{6:21} τα πρόσωπά τους είναι σκοτεινόχρωμα μέσα από τον
καπνό που
ΕΡΧΕΤΑΙ έξω από το ναό.
{6:22} προς τους οργανισμούς και τους κεφάλια κάθονται
νυχτερίδες, χελιδόνια,
και τα πουλιά, και οι γάτες επίσης.
{6:23} με αυτό το ye μπορεί να ξέρει ότι είναι όχι θεούς:
ως εκ τούτου, φοβούνται τους δεν.
{6:24} παρά το χρυσό που πρόκειται να
να τους όμορφα, εκτός από τους σκουπίστε τη σκουριά, που
θα
δεν λάμπουν: για όταν ήταν λιωμένο ούτε το νιώθουν.
{6:25} τα πράγματα όπου δεν υπάρχει καμία ανάσα που
αγοράζονται
για μια πιο υψηλή τιμή.
{6:26} έχουν ληφθεί ώμους, έχοντας χωρίς πόδια
σύμφωνα με την οποία δηλώνουν εις τους άνδρες που δεν
είναι τίποτα αξίζει.
{6:27} που επίσης εξυπηρετούν τους ντρέπονται: για το αν
αυτοί
πέφτουν στο έδαφος ανά πάσα στιγμή, αυτοί δεν μπορεί να
αυξηθεί και πάλι από

οι ίδιοι: ούτε, αν κάποιος τους όρθια, μπορούν να κινούνται
τους εαυτούς τους: ούτε, εάν αυτοί είναι υπέκυψε κάτω,
μπορούν να
κάνουν οι ίδιοι ευθεία: αλλά θέτουν δώρα πριν από αυτούς ως
εις νεκρούς.
{6:28} όσον αφορά τα πράγματα που θυσιάζονται προς
αυτούς,
τους ιερείς πωλούν και κατάχρηση. κατά τον ίδιο τρόπο τις
συζύγους τους γεννούν
επάνω μέρος αυτών σε αλάτι? αλλά εις οι φτωχοί και οι
αδύναμοι τους
δίνουν τίποτα από αυτό.
{6:29} menstruous γυναικών και των γυναικών σε λοχείας
τρώνε
θυσίες τους: από αυτά τα πράγματα ye μπορεί να ξέρει ότι
είναι
όχι θεούς: μη φοβάσαι τους.
{6:30} για πώς μπορούν αυτοί να ονομάζεται θεούς; επειδή
γυναίκες
Ορίστε το κρέας πριν τους θεούς από ασήμι, χρυσό, και το
ξύλο.
{6:31} και οι ιερείς που κάθονται στους ναούς, έχοντας τους

Ενοικίαση, ρούχα και τους ξυρισμένο κεφάλι και τα γένια, και
τίποτα δεν
πάνω στα κεφάλια τους.
{6:32} να βρυχώμαι και κλαίει πριν από τους θεούς τους, όπως
κάνουν οι άνδρες στο
την εορτή, όταν κάποιος είναι νεκρός.
{6:33} οι ιερείς επίσης απογειωθεί τα ρούχα τους, και ντύνει
τους συζύγους και τα παιδιά.
{6:34} αν είναι κακό ότι ένα κάμνει εις αυτούς, ή
Καλό, δεν είναι σε θέση να ανταμοιβή αυτό: ούτε μπορούν
ορίσετε ένα βασιλιά, ούτε τον βάλουν κάτω.
{6:35} κατά τον ίδιο τρόπο, μπορούν να δώσουν ούτε πλούτη
ούτε
χρήμα: αν ένας άνθρωπος κάνει έναν όρκο εις αυτούς, και να
το κρατήσει
όχι, δεν θα απαιτήσουν το.
{6:36} μπορούν να αποθηκεύσουν κανένας άνθρωπος από το
θάνατο, ούτε παραδώσει
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τους αδύναμους από το ισχυρό.
{6:37} δεν μπορούν να αποκαταστήσουν ένα τυφλό άτομο στη
θέα του, ούτε

βοήθεια κάθε άνθρωπος στην αγωνία του.
{6:38}, δεν μπορεί να φαίνομαι κανένα έλεος στη χήρα, ούτε
να κάνω
είναι καλό να τα ορφανά.
{6:39} τους θεούς του ξύλου, και τα οποία επικαλύπτονται με
χρυσό και ασήμι, είναι σαν τις πέτρες που είναι λαξευμένη από
το
βουνό: αυτοί που λατρεύουν τους θα πρέπει να συγχέεται.
{6:40} τρόπο θα πρέπει ένας άνθρωπος στη συνέχεια
σκέφτονται και λένε ότι είναι
θεοί, όταν ακόμη οι Χαλδαίοι, οι ίδιοι ατιμάζουν τους;
{6:41} που αν θα δουν μια χαζή που δεν μπορεί να μιλήσει,
να τον φέρει, και intreat Bel που μπορεί να μιλήσει, όπως και
αν
ήταν σε θέση να κατανοήσουν.
{6:42}, αλλά δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό οι ίδιοι, και
Αφήστε τους: γιατί δεν έχουν καμία γνώση.
{6:43} οι γυναίκες επίσης με σκοινιά γι ' αυτούς, κάθεται σε
τους τρόπους, καίνε πίτουρο για άρωμα: αλλά εάν
οποιαδήποτε από αυτές, που προέρχονται
από κάποιους πέρα από, ψέμα μαζί του, της reproacheth της

τους συναδέλφους, ότι αυτή δεν θεωρήθηκε ως άξιος ως τον
εαυτό της, ούτε
το καλώδιο σπασμένα.
{6:44} ό, τι γίνεται μεταξύ τους είναι ψευδής: πώς μπορεί να
στη συνέχεια, να σκέφτηκε και είπε ότι είναι θεοί;
{6:45} είναι κατασκευασμένα από ξυλουργούς και Χρυσοχοΐας
Εργαστήρια: αυτοί
μπορεί να είναι τίποτε άλλο από ό, τι οι εργάτες θα πρέπει να
είναι.
{6:46} και οι ίδιοι που τους έκανε να μπορεί ποτέ
συνεχίσει καιρό? Πώς θα πρέπει, στη συνέχεια, τα πράγματα
που είναι κατασκευασμένα από
αυτά να είναι θεοί;
{6:47} για τους αριστερά βρίσκεται και κατηγορεί τους που
έρχονται
μετά.
{6:48} όταν υπάρχει ΕΡΧΕΤΑΙ κάθε πόλεμος ή πανούκλα
κατόπιν
τους, οι ιερείς διαβουλεύεται με τους εαυτούς τους, όπου
μπορούν
είναι κρυμμένη μαζί τους.
{6:49} Πώς στη συνέχεια δεν άντρες αντιλαμβάνονται ότι είναι
καμία

θεών, η οποία μπορεί να σώσει ούτε τον εαυτό τους από τον
πόλεμο, ούτε από
πανούκλα;
{6:50} για να δει ότι είναι, αλλά το ξύλο και υπέρθεση με
ασήμι και χρυσό, θα θα είναι γνωστή εφεξής ότι έχουν
ΛΑΘΟΣ:
{6:51} και αυτό πρέπει προδήλως να αναγράφονται σε όλα τα
έθνη και
βασιλιάδες ότι έχουν όχι θεούς, αλλά τα έργα των χεριών των
ανδρών,
και ότι δεν υπάρχει καμία εργασία του Θεού σε αυτούς.
{6:52} που στη συνέχεια δεν μπορεί να γνωρίζει ότι είναι όχι
θεούς;
{6:53} για ούτε μπορούν να ιδρύουν ένα βασιλιά στη γη, ούτε
δώσει βροχή εις τους άνδρες.
{6:54} ούτε να κρίνουν την αιτία τους, ούτε
αποκατάσταση λάθος, να είναι σε θέση: γιατί είναι σαν
κοράκια
μεταξύ ουρανού και γης.
{6:55} οπότε όταν πυρκαγιά που falleth από την οικία του
Θεοί του ξύλου, ή τοποθετούνται πάνω με χρυσό ή ασήμι, τους
ιερείς

θα φύγουν μακριά, και να ξεφύγουν? αλλά και οι ίδιοι θα
έκαψαν χωρίζουν όπως δοκάρια.
{6:56} Εξάλλου δεν μπορούν να αντισταθούν οποιοδήποτε
βασιλιάς ή
εχθροί: πώς μπορεί στη συνέχεια να σκέφτηκε ή είπε ότι είναι
θεούς;
{6:57} ούτε είναι οι θεοί του ξύλου και που πάνω από με
Silver ή gold, σε θέση να ξεφύγουν από τους κλέφτες ή ληστές.
{6:58} των οποίων χρυσός, και ασήμι, και ενδύματα wherewith
είναι ντυμένη, που είναι ισχυρό λαμβάνουν, και πάει μακριά
προσέτι: ούτε είναι σε θέση να βοηθήσουν τους εαυτούς τους.
{6:59} ως εκ τούτου, είναι καλύτερο να είναι ένας βασιλιάς που
sheweth του
δύναμη, ή αλλιώς ένα κερδοφόρο σκάφος σε ένα σπίτι, που το
ιδιοκτήτης έχει χρήση του, από μια τέτοια ψεύτικους θεούς. ή
να είναι ένα
πόρτα σε ένα σπίτι, για να κρατήσει τέτοια πράγματα σ ' αυτό,
από τέτοια
ψευδείς θεούς. ή ένας πυλώνας της ξυλείας σε ένα παλάτι,
από αυτά τα ψευδή
θεοί.

{6:60} για ήλιο, φεγγάρι και αστέρια, είναι φωτεινό και
αποστέλλεται στην
τα γραφεία τους, είναι υπάκουο.
{6:61} τρόπο τους κεραυνούς όταν το breaketh εμπρός
είναι εύκολο να δει? και μετά με τον ίδιο τρόπο ο άνεμος
bloweth σε κάθε χώρα.
{6:62} και όταν ο Θεός commandeth τα σύννεφα για να πάει
πάνω από
ολόκληρο τον κόσμο, κάνουν όπως αυτοί είναι bidden.
{6:63} και η φωτιά έστειλε από τον ουρανό να καταναλώνουν
λόφους και
δάσος κάμνει όπως το πρόσταξε: αλλά αυτά είναι σαν εις
τους ούτε shew ούτε δύναμη.
{6:64} διατί δεν είναι ούτε έπρεπε ούτε είπε ότι
είναι θεοί, βλέποντας, είναι σε θέση ούτε να κρίνει αιτίες,
ούτε για να κάνουμε καλό εις τους άνδρες.
{6:65} γνωρίζοντας λοιπόν ότι έχουν καμία θεών, φοβούνται
τους
όχι,
{6:66} για δεν μπορεί ούτε να κατάρα ούτε να ευλογεί
Βασιλέων:

{6:67} ούτε μπορούν να φαίνομαι σημάδια στους ουρανούς
μεταξύ των
τους ειδωλολάτρες, ούτε λάμπει όπως ο ήλιος, ούτε δίνουν
φως ως το φεγγάρι.
{6:68} τα θηρία είναι καλύτερη από ό, τι: για να μπορούν να
πάρουν
κάτω από ένα κάλυμμα και οι ίδιοι βοήθεια.
{6:69} αυτό είναι τότε καθόλου πρόδηλη εις ημάς ότι
είναι θεοί: ως εκ τούτου, δεν φοβούνται τους.
{6:70} για ως ένα σκιάχτρο σε έναν κήπο αγγούρια
φυλάττει τίποτα: είναι έτσι τους θεούς του ξύλου, και που
πάνω από
με ασήμι και χρυσό.
{6:71} και επιπλέον τους θεούς του ξύλου, και που πάνω από
με ασήμι και χρυσό, είναι σαν να άσπρο αγκάθι στο Περιβόλι,
ότι κάθε πτηνό καθήμενος επί? όπως επίσης σε ένα νεκρό
σώμα, που είναι
Ανατολή στο σκοτάδι.
{6:72} και το ye θα ξέρει να είναι όχι θεούς από την
Φωτεινή μοβ που rotteth κατά το then1: και οι ίδιοι
αργότερα πρέπει να καταναλωθούν και θα είναι μια μομφή για
το

χώρα.
{6:73} καλύτερα ως εκ τούτου, είναι το μόνο άτομο που hath
κανένας
είδωλα: για αυτός πρέπει να είναι μακριά από τη μομφή.
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