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Carta de Jeremias
A Epístola [ou carta] de Jeremias [Jeremy]
Uma cópia de uma epístola, que Jeremy enviou-lhes {6:1}
que estavam a ser conduzidos cativos em Babilônia, o rei do
os babilônios, para certificar a eles, como foi lhe ordenara.
de Deus.
{6:2} por causa dos pecados que vocês cometeram
diante de Deus, vós sereis conduzida levem em cativeiro na
Babilônia por
Nabuchodonosor rei dos babilônios.
{6:3} assim quando vos ser Vinde a Babylon, vós permanecerá
Há muitos anos e para uma longa temporada, ou seja, sete
gerações: e depois disso vou trazer embora pacificamente
dali.
{6:4} agora vos verei em deuses de Babilônia, de prata e de
ouro e de madeira, suportado nos ombros, que causam a
Nações a temer.

{6:5} cuidado, portanto, que em nenhum sábio sejais como
para
estranhos, nem ser vós e deles, quando virdes o
multidão antes deles e atrás deles, adorando-os.
{6:6} mas dizeis no vosso coração, Ó Senhor, nós deve adorar
ti.
{6, 7} por anjo de Minas é com você e eu cuidando de mim
vossas almas.
{6:8} como para sua língua, ele é polido pelo trabalhador,
eles próprios são a dourada e a colocou com prata; Ainda
são eles, mas falso e não consegue falar.
{6:9} e tirar ouro, pois foram para uma virgem que ama
pra gay, eles fazem coroas para as cabeças de seus deuses.
{06:10} às vezes também os sacerdotes transmitem seus deuses
ouro e prata e concede-se.
{06:11} Sim, eles vão dar suas para as meretrizes comuns,
e deck-los como homens com vestuários, [sendo] deuses de
prata,
e os deuses de ouro e a madeira.
{06:12} ainda não esses deuses salvarem-se da oxidação
e a mariposa, embora eles ser coberto com vestes roxas.

{06:13} limpam seus rostos por causa da poeira da
Templo, quando há muito sobre eles.
{06:14} e ele que não pode colocar a morte de um que ofende
Ele encobre um cetro, como se ele fosse um juiz do
país.
{06:15} ele também tem em sua mão direita, uma adaga e um
machado:
Mas não pode se entregar de guerra e ladrões.
{06:16} pelo qual eles são conhecidos por não ser deuses: por
conseguinte,
Não tenho medo deles.
{06:17} para como como uma embarcação que usem de um
homem é nada
vale a pena quando for quebrado; mesmo assim é com seus
deuses: quando
Eles ser definidos acima no templo, seus olhos estar cheio de
poeira
através dos pés dos que entram.
{06:18} e como as portas são feitas de certeza por todos os
lados em cima
-o que ofende o rei, como sendo comprometeram-se a sofrer

morte: mesmo assim os sacerdotes fazem rápido seus templos
com
portas, com fechaduras e barras, para que seus deuses ser
mimados com
ladrões.
{06:19} eles acendem velas, sim, mais do que para
próprios, do qual eles não podem ver um.
{06:20} ainda estão como uma das vigas do templo,
Dizem que seus corações são roídos em cima por coisas
rastejando
fora da terra; e quando eles comem eles e suas roupas,
Eles não sentem isso.
{06:21} seus rostos são sentidos através da fumaça que
vem fora do templo.
{06:22} em cima de seus corpos e cabeças sentar morcegos,
andorinhas,
e pássaros e os gatos também.
{06:23} por isto podeis saber que eles estão sem deuses:
Portanto, não tenha medo deles.
{06:24} não obstante o ouro que está sobre eles para
torná-los bonito, exceto eles limpam a ferrugem, que vão

Não brilha: para quando eles estavam fundidos tampouco eles
sentem isso.
{06:25} as coisas onde não há nenhuma respiração são
comprados
por um preço mais alto.
{06:26} eles são suportados nos ombros, tendo sem pés
pelo qual eles declaram aos homens que não ser nada vale a
pena.
{06:27} também que os servem são vergonha: se eles
cair no chão a qualquer momento, eles não podem subir
novamente de
se: Eu também, se um defini-las na posição vertical, pode
movem-se
de si mesmos: Eu também, se eles ser inclinada para baixo, eles
podem
tornar-se em linha reta: mas eles definidos presentes diante
deles como
aos homens mortos.
{06:28} quanto as coisas que são sacrificadas-lhes,
seus sacerdotes vendemos e abuso; da mesma forma que suas
esposas leigos
parte de sal; Mas aos pobres e impotente eles
dá nada disso.

{06:29} Menstruous mulheres e mulheres em parto comeram
seus sacrifícios: por estas coisas, sabereis que eles são...
Não há deuses: não tenha medo deles.
{06:30} para como eles podem ser chamados deuses? Porque
as mulheres
definir a carne diante dos deuses de prata, ouro e madeira.
{06:31} e os sacerdotes se sentar em seus templos, tendo sua
roupas, carros e sua cabeças e barba raspada e nada
sobre as suas cabeças.
{06:32} eles rugido e chorar antes de seus deuses, como os
homens em
a festa quando um está morto.
{06:33} os sacerdotes também tirar suas vestes e vestir
suas esposas e filhos.
{06:34} seja mal que um faça-lhes, ou
Bom, eles não são capazes de recompensá-lo: que não podem
configurar um rei, nem colocá-lo para baixo.
{06:35} da mesma forma, também não podem dar riquezas
nem
dinheiro: se um homem prometer-lhes e mantê-lo
Não, eles não exigirão isso.

{06:36} eles podem salvar ninguém da morte, nem entregar
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os fracos dos poderosos.
{06:37} eles não é possível restaurar um cego para a visão, nem
Ajude qualquer homem em sua aflição.
{06:38} eles podem shew sem piedade para a viúva, nem fazer
bom para os órfãos.
{06:39} seus deuses de madeira, e que são revestidas com
ouro e prata, são como as pedras que ser talhados do
montanha: que adorá-los a serem confundidos.
{06:40} como um homem então pensar e dizer que eles são...
deuses, quando nem os caldeus se desonram-los?
{06:41} que se eles verão um burro que não consegue falar,
trazem-lhe e implora a Bel que ele pode falar, como se
Ele era capaz de entender.
{06:42} ainda não compreendem isto eles, e
deixá-los: para que eles não têm conhecimento.
{06:43} as mulheres também com cordas sobre eles, sentado na
as formas, queimar o farelo para perfume: mas se qualquer um
deles, desenhado

por alguns que passa por, mentira com ele, que ela lhe
vituperar
cara, que ela não foi pensada como digno como ela mesma,
nem
seu cabo quebrado.
{06:44} qualquer é feito entre eles é falso: como pode
em seguida ser pensou ou disse que eles são deuses?
{06:45} são feitos de carpinteiros e ourives: eles
pode ser nada mais do que os trabalhadores terão que ser.
{06:46} e eles próprios que fez deles podem nunca
Continue por muito tempo; como deve ser então as coisas que
são feitas
Eles ser deuses?
{06:47} para eles esquerda encontra-se e repreender-lhes que
vêm
depois...
{06:48} para quando lá vem qualquer guerra ou uma praga em
cima
Eles, os sacerdotes consultar com eles mesmos, onde eles
podem
estar com eles.
{06:49} então, como não podem homens percebem que ser não

deuses, o que também não podem salvar-se da guerra, nem de
Praga?
{06:50} para ver eles ser mas de madeira e sobrepostas com
prata e ouro, ele será conhecido daqui em diante que eles são
false:
{06:51} e manifestamente parecer a todas as nações e
Reis que são não há deuses, mas as obras das mãos dos
homens,
e que não há nenhuma obra de Deus no-las.
{06:52} que então não pode saber que eles estão sem deuses?
{06:53} para também não pode configurar um rei na terra, nem
Dá chuva aos homens.
{06:54} nem eles podem julgar sua própria causa, nem
corrigir um erro, sendo incapaz: para eles são como os corvos
entre o céu e a terra.
{06:55} Whereupon quando fogo cai sobre a casa de
Deuses de madeira, ou colocado sobre com ouro ou prata, seus
sacerdotes
Será que fogem e escapar; Mas eles próprios devem ser
queimado em pedaços como vigas.
{06:56} além disso não podem resistir a qualquer rei ou

inimigos: como pode em seguida ser pensou ou disse que eles
ser
deuses?
{06:57} nem são esses deuses de madeira e colocada sobre com
prata ou ouro, capaz de escapar de ladrões ou assaltantes.
{06:58} cujo ouro e prata e artigos de vestuário com o qual
Eles estão vestidos, eles são forte leve e vão embora
Withal: nem eles são capazes de ajudar a próprios.
{06:59} portanto é melhor ser um rei que manifesta sua
poder, ou então um vaso rentável em uma casa, que o
proprietário deve ter o uso de, do que esses falsos deuses; ou
para ser um
porta de uma casa, para manter essas coisas aí, que tal
falsos deuses. ou um pilar de madeira em um palácio, do que
de tão falso
deuses.
{6:60} para o sol, lua e estrelas, sendo brilhante e enviado para
Faça seus escritórios, são obedientes.
{6:61} na maneira como o relâmpago quando ele quebra para
trás
é fácil de ser visto; e depois da mesma maneira que o vento

assopra em cada país.
{6:62} e quando Deus ordena as nuvens para repassar
o mundo inteiro, fazem o que eles estão ordenados.
{6:63} e o fogo enviado de cima para consumir colinas e
madeiras faz, como ele é ordenado: mas estas são como
Eles nem no shew nem poder.
{6:64} portanto não é nem para ser suposto, nem disse que
Eles são deuses, vendo, eles são capazes para julgar causas,
nem
Nem para fazer o bem aos homens.
{6:65} sabendo, portanto, que eles são sem deuses, temo-los
Não,
{6:66} para que eles podem amaldiçoar nem abençoe reis:
{6:67} nem podem eles farão sinais nos céus entre
o pagão, nem a brilhar como o sol, nem dar luz como a lua.
{6:68} as bestas são melhores do que eles: para conseguirem
sob uma tampa e ajuda se.
{6:69}, que é então de nenhuma maneira se manifestar a nós
que eles
são deuses: portanto, não tenha medo deles.
{6:70} para como um espantalho em um jardim de pepinos

guarda a nada: Então são seus deuses de madeira e
estabelecidas sobre
com prata e ouro.
{6:71} e da mesma forma seus deuses de madeira e
estabelecidas sobre
com prata e ouro, são como a um espinho branco em um
pomar,
que todas as aves se assenta em cima; como também para um
corpo morto, que é
Oriente para a escuridão.
{6:72} e conhecereis sem deuses pelo
roxo brilhante que rotteth em cima then1: e eles próprios
Depois deve ser devorado, e será uma reprovação na
país.
{6:73} é melhor, portanto, é o homem que tem nenhum
ídolos: para ele, deve ser muito longe de qualquer suspeita.
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