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איגרת ירמיהו
האיגרת [או מכתב] ירמיהו [ג'רמי]
}{6:1עותק של האיגרת ,אשר ג'רמי נשלח להם
אשר היו השבויים הוביל אל בבל על ידי המלך
הבבלים ,כדי לאשר אותם ,כפי שהיה ופיקדתי עליו
.אלוהים.
}{6:2בגלל החטאים אשר ביצעו יה
לפני אלוהים ,כן תהיה הוביל שבויים משם לתוך בבל על ידי
Nabuchodonosorמלך הבבלים.
}{6:3אז כאשר  yeלהיות מתקרב בבילון ,יה יישאר
רבים שם שנים ,ולכל עונה ארוכה ,כלומר ,שבע
דורות :אחרי זה אני יביא אותך משם בשלום
משם.
}{6:4עכשיו יה נראה ב - Babylonהאלים של כסף ושל
זהב ,ולא מעץ ,נישא על כתפיים ,הגורמים
האומות לפחד.
}{6:5להיזהר לכן כי אתם כלל לא יהיה
זרים ,גם לא יה ו מהם ,כאשר אתה רואה

ריבוי לפניהם ואחריהם ,לסגוד להם.
}{6:6אבל אומר  yeבליבכם ,הו ,אלי ,אנחנו חייבים סוגדים
לך.
}{6:7על המלאך שלי יש לך עם ,אני עצמי אכפתיות
והנשמות שלכם.
}{6:8כפי על הלשון שלהם ,הוא מלוטש על ידי הפועל,
והם עצמם הם מוזהב ,הניח עם כסף ;עדיין
הם הם אך שווא ,לא יכול לדבר.
}{6:9לקחת זהב ,כמו היו עבור בתולה כי בו.
ללכת הומואים ,הם עושים כתרים על ראשי האלים שלהם.
}{6:10לפעמים גם הכמרים להעביר של האלים שלהם
זהב וכסף ,ולא העניקו לך את זה על עצמם.
}{6:11כן ,יתנו הימנו פרוצות נפוצים,
לקשט אותם כאנשים עם בגדים[ ,להיות] האלים של כסף,
האלים של זהב ,ועץ.
}{6:12עדיין לא האלים האלה להציל עצמם מפני חלודה
ועש ,אף הם להיות מכוסה לבוש סגול.
}{6:13הם לנגב את הפנים שלהם בגלל האבק של
מקדש ,כאשר יש הרבה עליהם.
{6:14},הוא לא יכול לשים למוות אחד זהoffendeth

אותו ואלוהית שרביט ,כאילו היה שופט של
המדינה.
}{6:15הוא הציע גם בידו הימנית פגיון לבין גרזן:
אבל לא יכול לספק לעצמו מלחמה ,גנבים.
}{6:16לפיה הם ידועים לא להיות אלים :לכן
אל תירא מהם.
}{6:17כמו ככלי כי אדם ,השתמשו הוא כלום
שווה כשהוא שבור ;למרות זאת זה עם אלהיו :כאשר
הם ניתן להגדיר את בבית המקדש ,העיניים שלהם להיות מלא אבק
דרך כפות הרגליים מהם שנכנסים.
}{6:18כמו הדלתות עשויות בטוח בכל צד על
לו  offendethהמלך ,כמו להיות מחויבת לסבול
מוות :אפילו כך הכהנים לעשות מהר מקדשיהם עם
דלתות ,עם מנעולים ,ברים ,שמא האלים שלהם תהיה מפונק עם
שודדים.
}{6:19הם הדליקו אותם נרות ,כן ,יותר מאשר עבור
עצמם ,ולראיה בזאת הם לא יכולים לראות אחד.
}{6:20שהם עדיין נחשב לאחד הקורות של בית המקדש,
הם אומרים שליבם מכורסמת לגמרי זה על זה על ידי דברים מפחיד
מתוך האדמה ;וכאשר הם אוכלים אותם ואת הבגדים שלהם,

הם אינם מרגישים אותו.
}{6:21פניהם הם ההכרה מבעד לעשן את זה
יבוא מחוץ למקדש.
}{6:22על הגופות שלהם וראשי לשבת עטלפים ,סנוניות,
הציפורים ואת החתולים גם.
}{6:23על ידי זה יה אולי יודעים כי הם לא אלים:
לכן אל תפחד מהם.
}{6:24על אף האמור הזהב זה עומד בפניהם
לגרום להם יפה ,חוץ מזה שהם .תנגב את החלודה ,שכן
זורחת :כי כאשר הם היו מותכת וגם הם מרגישים את זה.
}{6:25הדברים  whereinיש נשימה לא נקנים
מחיר גבוה ביותר.
}{6:26הם אלה נישאים על הכתפיים ,בעלת אין רגליים
לפיה הם מכריזים בפני גברים הם להיות שום דבר ששווה.
}{6:27גם שישרתו אותם הם מתביישים :אם הם
ליפול לקרקע בכל עת ,הם לא מתרוממים שוב של
עצמם :אף אחד מהם ,אם אחד מגדיר אותם זקוף ,יכולים הם זזים
על עצמם :אף אחד מהם ,אם להיות וכנועים השתחוו ,הם יכולים
להפוך את עצמם ישר :אך גם הם קבעו מתנות לפניהם בתור
בפני אנשים מתים.

}{6:28לגבי הדברים הם הקריבו להם מנוחת עולם,
הכמרים שלהם מוכרים ,התעללות ;באופן דומה את נשותיהם שכב
חלק הימנו במלח ;אבל אשא עני ואימפוטנט הם
.בסדר ,זה שום דבר
{6:29} menstruousנשים ונשים הלידה לאכול
הקרבות שלהם :על ידי הדברים האלה  yeאולי יודעים שהם
אין האלים :אל תפחד מהם.
}{6:30כי איך יכול להיות קראו אלים ?כי נשים
הגדר בשר לפני האלים של כסף ,זהב ועץ.
}{6:31הכהנים לשבת במקדשים שלהם ,נתקל שלהם
בגדים להשכרה ,ולא מגולח זקן וראשים שלהם ,ולא שום דבר
על ראשם.
}{6:32הם שואגים ,בוכה לפני האלים ,כמו גברים
המשתה כאשר אחד מת.
}{6:33הכהנים גם להוריד את הבגדים שלהם ,ולהלביש
נשותיהם וילדיהם.
}{6:34אם זה יהיה הרע הזה כשפים אחת להם ,או
.טוב ,הם לא מסוגלים פיצוי זה :הם יכולים לא
להגדיר את המלך ,ולא תניח אותו.
}{6:35באופן דומה ,הם יכולים גם לתת עושר ולא

כסף :אף אדם יעשה מצווה ,וידאג להם לשמור את זה
.לא ,הם לא ידרשו זאת.
}{6:36הם יכולים לחסוך איש ממוות ,גם לספק
המכתב של ירמיהו עמוד 640
חלשה האדיר.
}{6:37הם לא יכולים לשחזר עיוור מטווח הראייה שלו ,וגם לא
לעזור לאדם במצוקה שלו.
}{6:38הם יכולים שהשמן רחמים לאלמנה ,ולא לעשות
טוב יתומים מאב.
}{6:39האלים של עץ ,אשר הערוכים בשכבות עם
זהב וכסף ,הם כמו האבנים זה להיות חצוב מתוך
ההר :שהם סוגדים להם יהיה ארור.
}{6:40איך צריך אדם חושב ואז אומרים שהם
.אלים ,כאשר אפילו הבבלים עצמם בכבודי אותם?
}{6:41מי אם הם יראו את אחד טיפש .לא יכול לדבר,
.תביא אותו והם  intreatבל שהוא יוכל לדבר ,כאילו
הוא היה מסוגל להבין.
}{6:42אך הם לא יכולים להבין את עצמם ,ואת
להשאיר אותם :כי יש להם שום ידע.
}{6:43הנשים גם עם כבלי עליהם ,יושב.

הדרכים ,לצרוב סובין בושם :אבל אם כל אחד מהם,
על ידי כמה כי הלך לו על ידי ,שקר איתו ,היא  reproachethלה
בחור ,היא לא נחשבת כמו שהעשייה עצמה ,ולא
כבל שלה שבור.
}{6:44בכלל נעשה ביניהם הוא שקר :איך ייתכן
זה ואז להיות חשב או אמר כי הם אלים?
}{6:45הם עשויים נגרים מקצועיים :הם
יכול להיות שום דבר אחר מאשר העובדים יהיו להם להיות...
}{6:46הם עצמם שהפכו אותם יכולים אף פעם לא
המשך זמן ;איך כדאי אז הדברים עשויים
אותם להיות אלים?
}{6:47עבור הם שקרים ושמאלה ינזוף אליהם מגיעים
לאחר.
}{6:48עבור מתי יבוא כל מלחמה או מגיפה על
אותם ,הכוהנים להתייעץ עם עצמם ,שבו הם עשויים
יהיה איתם...
}{6:49איך אז לא גברים תופסים שהם לא
האלים ,אשר תוכל גם להציל את עצמם מן המלחמה ,ולא דרך
מגפה?
}{6:50שנפגשת הם להיות אבל של עץ ,הלשונית עם

זהב וכסף ,זה תצא לאור להלן כי הם
שקר:
}{6:51האם בעליל להופיע על כל האומות,
מלכים כי הם לא אלים ,אבל העבודות של הידיים של גברים,
זה שאין עבודה של אלוהים בהם.
}{6:52אז שאולי לא יודע כי הם לא אלים?
}{6:53כי גם הם יכולים להגדיר את מלך בארץ ,וגם לא
תן גשם בפני גברים.
}{6:54וגם הם יכולים לשפוט והמטרה שלהם ,ולא
באים לתקן עוול ,חוסר אפשרות :כי אלה הן כמו עורבים
בין שמיים וארץ.
}{6:55ואז כאשר אש  fallethעל הבית של
האלים של עץ ,או נפל מעל עם זהב או כסף ,הכמרים שלהם
לברוח משם ,ולא לברוח ;אבל הם עצמם יהיו
שרפה לגזרים כמו קורות.
}{6:56יתר על כן הם לא יכולים לעמוד מלך או
אויבים :איך ניתן זה אז חשבתי או אמרו שהם יהיו
האלים?
}{6:57לא הם אלה אלים של עץ ,והניחה עם
כסף או זהב ,הצליחה לברוח או גנבים או שודדים.

}{6:58של מי זהב ,כסף ,בגדים שבעזרתו
הם לבושים ,הם כי הם חזקים לקחת ,לך מכאן
ומצלצל :גם הם מסוגלים לעזור לעצמם.
}{6:59ולכן עדיף להיות מלך  shewethהזה שלו
כוח ,או אחר כלי רווחי בבית ,אשר
הבעלים יהיה השימוש ,מאשר כזה אלים כוזבים ; .או
הדלת בבית ,כדי לשמור על דברים כאלה המצוי בו ,מאשר כאלה
אלי שקר .או מעמודי התווך של העץ ארמון ,מאשר כאלה שווא
האלים.
}{6:60על השמש ,הירח והכוכבים ,להיות מוארים ,שלח ,כדי
לעשות את משרדיהם ,ממושמעים.
}{6:61באופן דומה הברק כאשר זה  breakethהלאה
קל לראות ;ואחרי באותו אופן הרוח
blowethבכל מדינה.
{6:62},כאשר אלוהים  commandethהעננים לעבור
בכל העולם ,הם עושים כאשר הם נמצאים בקשה להסב.
{6:63},האש שלחה מלמעלה לצרוך גבעות ו
וודס כשפים כמו זה נצטווה :אבל אלו כמו בפני
אותם לא שהשמן ולא כוח.
}{6:64מה זה הוא לא אמור להיות ולא אמר את זה

.הם אלים ,לראות ,הם מסוגלים גם לשפוט מטרות.
ולא לעשות טוב בפני גברים.
}{6:65בידיעה לכן כי הם לא אלים ,שנפחד מהם
.לא.
}{6:66כי הם יכולים לא לקלל ולא יברך מלכים:
}{6:67לא יכול הם סימנים שהשמן בשמים בין
עובד אלילים ,ולא לזרוח כמו השמש ,ולא לתת אור כמו הירח.
}{6:68החיות טובים יותר הם :משום שהם יכולים לקבל
תחת כיסוי לעזור לעצמם.
}{6:69זה הוא אז בהחלט לא מניפסט אלינו כי הם
הם אלים :ולכן אל להם פחד.
}{6:70עבור כמו דחליל בגן של מלפפון
keepethכלום :גם את האלים שלהם של עץ ,והניח על
עם זהב וכסף.
{6:71},כמו כן האלים של עץ ,והניח על
עם זהב וכסף ,הם כמו קוץ לבנים במטע,
כל ציפור  sittethעליה ;כמו גם על גופה ,בגלל זה
מזרח לתוך החשכה.
}{6:72ולא תדע שהם יהיו לא אלים על-ידי
סגול בהיר זה  rottethעל  then1:והם בעצמם

לאחר מכן יהיה ניתן לאכול ,וכך אהיה ביקורת ב-
המדינה.
}{6:73טוב יותר ולכן הוא האיש פשוט תחפצי אף אחד
אלילים :כי הוא רחוק מלהיות תוכחה.
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