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Scrisoarea lui Ieremia
Epistola [sau scrisoare] lui Ieremia [Jeremy]
{6:1} o copie de o epistolă, care Jeremy a trimis-le:
care ar fi condus captivi în Babilon lui
Babilonienii, să certifice ei, aşa cum a fost comandat-l
lui Dumnezeu.
{6:2} datorită păcatelor pe care voi au comis
înaintea lui Dumnezeu, veţi fi condus departe captivi în Babilon
de
Nabuchodonosor regele babilonienilor.
{6:3} astfel încât atunci când voi fi vin la Babilon, voi rămâne
Există mai mulţi ani, şi un sezon lung, şi anume, şapte
generaţii: şi după aceea am vă va aduce la pace
de acolo.
{6:4} acum voi vedea, în Babilon dumnezei de argint, şi de
aur, şi din lemn, borne pe umerii, care provoca
naţiuni să se teamă.
{6:5} Feriţi-vă, prin urmare, ca să nu fiţi ca să

strainii, nici nu voi fi şi de ei, atunci când veţi vedea
multitudinea înaintea lor şi în spatele ei, închinându-le.
{6:6} dar voi spune în inimile voastre, Doamne, noi trebuie să se
închine
tine.
{6:7} pentru mina angel este cu tine, şi eu însumi grija pentru
sufletele voastre.
{6:8} ca pentru limba lor, este lustruit de muncitor,
ei înşişi sunt aurite şi a pus cu argint; încă
sunt ei dar fals, şi nu pot vorbi.
{6:9} şi luând aur, aşa cum au fost pentru o fecioară iubeşte
pentru a du-te gay, ei a face coroane pentru capul de zeii lor.
{6:10}, uneori, de asemenea, preoţii transmite la zeii lor
aur şi argint, şi i-a acordat asupra lor.
{6:11} da, vor da acestora la curvele comune,
şi punte de le ca barbatii cu articole de îmbrăcăminte, [fiind]
dumnezei de argint,
şi zeii de aur, şi lemn.
{6:12} încă nu acestor zei se salveze din rust
şi molie, deşi ele se acoperă cu haine mov.
{6:13} ei Ştergeţi feţele lor din cauza prafului de

Templul, atunci când există mai mult asupra lor.
{6:14} şi el că nu poate pune la moarte unul care offendeth
El MentinΓnd un sceptru, ca şi cum el ar fi fost un judecător de
tara.
{6:15} are, de asemenea, în mâna dreaptă un pumnal şi un
topor:
dar nu pot oferi el însuşi la război şi hoţii.
{6:16} prin care acestea sunt cunoscute pentru a nu fi zei: prin
urmare,
nu se tem ei.
{6:17} pentru ca ca un vas ca un om useth este nimic
merită atunci când este rupt; chiar şi aşa este cu dumnezeii lor:
atunci când
ei stabilesc până în templu, ochii lor fie plin de praf
prin picioarele ei care vin în.
{6:18} şi ca usile sunt făcut-vă că fiecare parte la
El ca rege, ca fiind angajamentul de a suferi de offendeth
moarte: tot aşa preoţii face rapid templele lor cu
uşi, încuietori, şi baruri, ca nu cumva zeii lor fi rasfatata cu
tâlhari.
{6:19}, ei le lumina lumânări, da, mai mult pentru

ei înşişi, drept pentru care ei nu pot vedea unul.
{6:20} sunt ca unul dintre grinzi Templului, încă
Ei spun inimile lor sunt ros la de lucruri târâtor
din pământ; şi atunci când mănâncă ei şi hainele,
se simt nu.
{6:21} feţele lor sunt blacked prin fum care
vine din templu.
{6:22} la organismele şi şefii stau liliecii, înghiţit,
şi păsări şi pisici, de asemenea.
{6:23} prin aceasta să ştiţi că ei sunt zei nu:
prin urmare, nu se tem ei.
{6:24} indiferent de aur, care este despre ei la
a le face frumoase, cu excepţia le ştergeţi rugina, ei vor
nu straluceasca: de când ei s-au topit a făcut nici se simt.
{6:25} lucrurile unde e nici o respiraţie sunt cumpărate
pentru un pret mai ridicat.
{6:26} sunt suportate pe umerii, având picioarele nu
prin care se declara oamenilor că acestea fi nimic în valoare de.
{6:27}, de asemenea, care servesc ele sunt ruşine: căci, dacă
acestea

cădea la pământ în orice moment, ei nu se poate ridica din nou
de
ei înşişi: nici, în cazul în care unul le-a stabilit în poziţie verticală,
poate se misca
de la sine: nici, în cazul în care acestea fi închinat, ei pot
să se facă drepte: dar au stabilit daruri înaintea lor ca
oamenilor morţi.
{6:28} în ceea ce priveşte lucrurile pe care sunt sacrificate unto
ei,
preoţii lor vinde şi abuz; în mod asemănător se stabilească
soţiile lor
o parte din sare; dar slabă şi impotent ei
da nimic de ea.
{6:29} fumegă femei si femei din childbed
jertfele lor: prin aceste lucruri să ştiţi că acestea sunt
nici zeilor: ei nu se tem.
{6:30} pentru cum pot ele fi numit zei? deoarece femeile
Setaţi carne înainte de dumnezei de argint, aur, şi lemn.
{6:31} si preoti stau în templele lor, având lor
haine chirie, şi lor capete şi bărbi ras, şi nimic
la capetele lor.

{6:32} ele hohote şi plânge înainte de zeii lor, ca oamenii fac la
Sărbătoarea atunci când unul este mort.
{6:33} preoţilor, de asemenea, scoate hainele lor, şi să îmbrace
soţiile şi copiii lor.
{6:34} fie că este rău că o face unto ei, sau
bine, nu sunt în măsură să o recompensă: nici nu pot
înfiinţat de un rege, nici nu -l pune jos.
{6:35} în mod similar, ei pot da nici bogatii, nici
bani: deşi un om face un jurământ unto ei, şi păstraţi-l
nu, ei nu vor solicita aceasta.
{6:36} pot salva nici un om la moarte, nici livra
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cei slabi din cei puternici.
{6:37}, acestea nu se pot restaura un om orb la vederea lui, nici
ajuta orice om în primejdie lui.
{6:38}, acestea pot arăta nici o mila văduvă, şi nici nu
bun pentru orfani.
{06:39} dumnezeii lor de lemn, şi care sunt suprapuse cu
aur si argint, sunt ca pietrele care fi cioplite din
munte: ei că le-cult trebuie să fie confundat.

{6:40} cum ar trebui un om apoi cred si spun că sunt
zeii, atunci când chiar Haldeilor se renunța la ele?
{6:41} care dacă vor vedea unul prost care nu pot vorbi,
Acestea-l aduc, şi sfătuieşte Bel că el poate vorbi, ca şi cum
El ar fi fost capabil să înţeleagă.
{6:42} dar nu inteleg acest ei înşişi, şi
lăsaţi-le: pentru ei nu au cunoştinţe.
{6:43} femei, de asemenea, cu o sfoară despre ei, stând în
moduri, arde bran pentru parfum: dar dacă oricare dintre ele,
de unii care întrece de minciună cu el, ea şi ea
colegi, că ea nu a fost gândit ca vrednic ca ea, nici
ei cablul rupt.
{6:44} un fel se face printre ele este fals: cum poate
apoi fi crezut sau a spus că aceştia sunt dumnezei?
{6:45} sunt realizate de dulgheri şi aurari: ei
poate fi nimic altceva decât muncitori va trebui să fie.
{6:46} şi ei înşişi le poate niciodată
continua mult timp; cum ar trebui să apoi lucrurile care sunt
realizate din
le fi zei?

{6:47} pentru ei stânga se află şi reproşează la ele care vin
după.
{6:48} pentru atunci când vine cel ce este orice război sau
ciumă asupra
ei, preotii se consulte cu ei înşişi, în cazul în care acestea pot
fi ascunse cu ei.
{6:49} atunci cum nu bărbaţi percep că acestea fie nu
zei, care nici nu se poate salva din război, nici la
ciuma?
{6:50} pentru a vedea ei fi dar din lemn, şi suprapuse cu
argint şi aur, ar trebuie să se ştie în continuare că sunt
fals:
{6:51} şi acesta apare în mod evident tuturor popoarelor şi
regii că acestea sunt nici dumnezei, dar lucrările mâinilor
pentru bărbaţi,
şi că nu există nici o lucrare a lui Dumnezeu în ele.
{6:52} care apoi poate nu ştiu că acestea sunt nici dumnezei?
{6:53} pentru nici nu au înfiinţat un rege în ţară, nici
da ploaie oamenilor.
{6:54} nu pot ei judeca propria lor cauza, nici
redresarea o greşit, nu: pentru că ei sunt ca ciorile

între cer şi pământ.
{6:55} atunci când cade foc la Casa
zeii din lemn, sau stabilite peste cu aur sau argint, preoţii lor
va fugi, şi scăpa; dar ei înşişi trebuie să fie
ars despărţit ca grinzi.
{6:56} în plus acestea nu pot rezista orice Popă sau
duşmani: cum poate apoi fi crezut sau a spus că acestea se
zei?
{6:57} nu sunt acei zei din lemn şi pus cu
argint sau de aur, putea scăpa fie la hoţi sau hoţi.
{6:58} a cărui aur, şi argint şi hainele cu care
sunt imbracata, care sunt puternic ia, şi merge mai departe
deasupra: nici nu sunt capabili să se ajute singuri.
{6:59} de aceea este mai bine să fie un rege că sheweth lui
puterea, altfel o navă profitabile într-o casă, care
proprietarul se pot folosi, decât astfel dumnezei falşi; sau
pentru a o
uşă într-o casă, să ţină astfel de lucruri acolo, decat astfel
zeii falşi. sau un stâlp de lemn într-un un palat, decât aceste
false
zeii.

{6:60} pentru soare, lună şi stele, fiind luminoase şi trimise
face birourile lor, sunt ascultători.
{6:61} în mod ca fulgerul când se topeşte mai departe
este uşor să fi văzut; şi după acelaşi mod vântul
suflă în fiecare ţară.
{6:62} şi când Dumnezeu porunceşte nori pentru a trece peste
toată lumea, fac ca acestea sunt bidden.
{6:63} şi focul a trimis de sus să consume dealuri şi
Woods face ca este poruncit:, dar acestea sunt ca
ei nici în arăta nici putere.
{6:64} de aceea nu este nici pentru a se presupune şi nici nu a
spus că
Acestea sunt dumnezei, văzând, ei sunt capabili nici să judece
cauze,
nici pentru a face bine oamenilor.
{6:65} ştiind, prin urmare, că acestea sunt nici dumnezei, frica le
nu,
{6:66} pentru ei pot blestem şi nici să binecuvânteze regi:
{6:67} nici ele pot arăta semne în ceruri printre
păgâni, nici stralucire ca soarele, şi nici nu dă lumină ca luna.
{6:68} fiarele sunt mai bune decât acestea: ei pot obţine

sub un capac şi ajutor pe ei înşişi.
{6:69}, acesta este apoi deloc manifesta ni ca ei
sunt zei: prin urmare, nu se tem ei.
{6:70} pentru ca o sperietoare într-o grădină de castraveti
păzeşte nimic: deci sunt dumnezeii lor de lemn, şi a pus peste
cu aur şi argint.
{6:71} şi, de asemenea, zeii lor de lemn, şi a pus peste
cu argint şi aur, sunt ca un ghimpe alb într-o livadă,
că fiecare pasăre şade pe; asemenea, ca un corp mort, care este
Est în întuneric.
{6:72} şi trebuie să ştiţi că acestea sunt nici dumnezei de
violet stralucitor, care rotteth la then1: şi ei înşişi
după aceea trebuie să fi mâncat, şi trebuie să fie un reproş în
tara.
{6:73} mai bine, prin urmare, este doar omul care n-are nici
unul
idolii: Căci El vor fi departe de ocara.
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