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Писмо од Јеремија
Посланица [или писмо] Јеремија [Јеремy]
{6:1 } копију посланица, коју је Јеремy послао им
а то је да будем које предводе заробљенике у Бабилон
стране краља
Вавилонци , да потврди их, као што је био му је
командовао.
од Бога.
{6:2 } због грехе које је починио yе
пред Богом, се које предводе складиштење заробљенике у
Бабилон од стране
Набуцходоносор краљ Вавилонци.
{6:3 } тако да када yе бити допре до Бабилона, yе морају
остати
тамо више година, а за дуге сезоне, Наиме, седам
генерација : и након тога повести вас далеко мирним путем
од онда.
{6:4 } сада yе видети у Бабилон богове од сребра, а од
злато , и од дрвета, носио на раменима, што узрокује на

нације за страх.
{6:5 } Пазите се због тога да будем yе у нема мудар као да
странци , нити бити yе и од њих, кад вас видим у
масе пред њима и иза њих, како их обоћавају.
{6:6 } али yе је рекао у својим срцима, О Господе,
обоћавамо мора
тебе.
{6:7 } за мој анђео је са тобом, и ја сам брине о
васе дусе.
{6:8 } као за њихов језик, полирано је од стране радника,
и сами су позлаћени и поставио сребрним; још
су они, али погрешно, и могу да говорим.
{6:9 } и узимање злато, као да су били за Девицу љуби
Браво геј, праве круне за главе са њиховим боговима.
{6:10 } понекад такође свељтеници пренесе од њихових
богова
злато и сребро, и сами то дарујем.
{6:11 } да, дали би уочи да заједнички дрољама,
и да их као људи са одежа, [постане] богове од сребра,
и богови златом, и дрва.
{6:12 } још могу да ти богови се спасу од рдје

и лептира, иако су била затрпана пурпурне одело.
{6:13 } се пењу на њихова лица због прах на
храм , када има много тога на њих.
{6:14 } и он то не могу ставити на смрт један то увреде
холдетх га и ћезло, као да је био судија у
земља.
{6:15 } он је такође у десној руци, бодеж и секира:
Али не могу да избави себе од рата и лопови.
{6:16 } Северноамериики они су познати да се богови не:
због тога
Не бојим их се.
{6:17 } за као као посуда да искористите је човек је ништа
вреди када је сломљен; чак и тако је и са својим боговима:
када
Запалили су се горе у храму, њихове очи бити пун прашине
преко њихових стопала који су долазили.
{6:18 } и као да је направљена су сигурни са сваке стране на
њега то увреде краља, као почињен да пати
смрт : чак и тако да свељтеници да брзо њихових храмова
са

врата, са браве и барова, да не би њихови богови покварит
са
пљачкаши.
{6:19 } их пале свеће, да, више од за
саме , правоснаћно не виде један.
{6:20 } су још увек као један од греда храма,
Они кажу да је њихова срца су глору од стране ствари
полако иде
из земље; а када једу их и њихове одеце,
мисле да то није.
{6:21 } им лица помрацење кроз дим то
долази из храма.
{6:22 } над њиховим телима и главе седи палице, ласте,
и птице и мачке такође.
{6:23 } под овим yе не могу да знају да су нема богова:
Стога не бојте се њих.
{6:24 } без обзира на злато које је за њих да
Нека лепа, осим што се пењу на зарралости, они ће
не сија: за нити када су били истопљени је то осете.
{6:25 } ствари којим је без даха су купили
за врло високу цену.

{6:26 } Они сносе на раменима, имати без стопала
према којем су прогласити за људе који су бити ништа
вредно.
{6 :27 }, и то им служе су срамота: јер, ако су
падне на земљу у било ком тренутку, они не могу устати
поново од
сами себе: ни, ако један их поставите усправно, може се
сами о себи:, ако су се клањали, не могу ни они
исправи себе: али они поставе поклоне пред њима као
к мртваци.
{6:28 } када су у питању ствари које су жртвовани им
Њихови свестеници продати и злоупотреби; у том смислу
стави своје жене
се део исте у соли; Али јадни и импотентан су
Дај , нема проблема.
{6:29 } менструоус зене и зене у породјајној постељи јести.
њихове жртве: тих ствари yе нека знају да су
Нема богова: не бој се њих.
{6:30 } јер како могу бити звали су богови? Зато што жене
Поставите месо пред боговима од сребра, злата и дрвета.
{6:31 } и свељтеници да седим у храмовима, имају своје

одецу изнајмити, и њихове главе и браде обријана, а не на
на њихове главе.
{6:32 } су урликати и плакати пред њиховим боговима, као и
људи у
гозба кад си мртав.
{6:33 } свељтеници Скини своје хаљине, и обуиељ
њихове жене и децу.
{6:34 } било зло тај један има.демократија је, зар им, или
Добро , они нису у стању да ми се захвали то: могу
подесите краљ, нити га спусти.
{6:35 } у том смислу, нити могу да дају богатство нити
новац : иако мушкарца да се закуне им, и нека буде
Не , они ће то не захтева.
{6:36 } нико не могу сачувати од смрти, ни однесељ
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То је слаба од су моцни.
{6:37 } их није могуће вратити слепац на вид, нити
Помози свако у његовом невољом.
{6:38 } они могу љта ми то имамо нема милости за удовицу,
као и
Добро је без оца.

{6:39 } својим боговима од дрвета, и које су прекривене
злато и сребро, су као камење које се исклесаним од на
планина : они који их обожаваш бити збуњени.
{6:40 } како би требало да човек онда мислим да и кажу да
су они
Богови , када их је чак и Цхалдеанс себе срамоти?
{6:41 } ко ако виде да једна глупа која не говори,
доводе га, и интреат Бел то он говори, као да
Био је способан да разуме.
{6:42 } а ипак не могу да прихвате овај себе, и
Остави их: јер немају информације.
{6:43 } жене и са врпцама о њима, у
путеви , спалити мекиње за парфем: али ако неки од њих,
нацртана
Неки то надилази од стране, лаж с њим, она репроацхетх је
момак , који јој се није мислило као вриједни саму себе,
нити
Њена врпца је сломљена.
{6:44 } ни да је готово међу њима је фалсе: Како могу
То онда бити мисли или говори да су богови?
{6:45 } Израђују се од столари и златара: они

може бити ништа друго него радници ће морати да буду.
{6:46 } и оне саме, што их чини никада не може
наставити дуго; Како да онда треба да ствари које су
направљене од
да их боговима?
{6:47 } за су лево лежи и прекорева онима који долазе
после.
{6:48 } када тамо долази сваки рат или је куга
их , свељтеници се консултује са себе, где могу
скривена са њима.
{6:49 } како онда могу да људи доживљавају да буду без
Богови , као ни штеде себе из рата, нити из
куга?
{6:50 } примили су се, али од дрвета и прекривени са
сребра и злата, то це бити позната убудуже да су
ФАЛСЕ:
{6:51 } и првенствено ће се појавити у свим нацијама и
краљеви , да им се нема богова, али у радовима у људима,
и да је тамо нема посла од Бога у њима.
{6:52 } ко онда можда не знају да су нема богова?

{6:53 } јер ни они подесити краљ у земљи, нити
Дај кише к људи.
{6:54 } ни они могу да судим властитог циља, нити
повратим греску, сто не мозе: оне су као вране
између неба и земље.
{6:55 } однесени када ватра кад падне на кућу
боговима од дрвета, или најболи преко са злато или сребро,
њихови свестеници
ће побегнем, и побегне; Али они сами бити
спалили раздваја као греде.
{6:56 } Штавише они могу да издрже било који краљ или
непријатељи : Како могу то тада мислио или рекао да буду
Богови?
{6:57 } ни да су ти богови од дрвета, и пренели са
сребро или злато, успео да побегне или из лопови или
лопови.
{6:58 } чије има злата, сребра, и одора звијерин
Они су обуиене, то су јаке узму, и одлази
Упркос свему: нису ни они могу да помогну сами себи.
{6:59 } због тога је боље да буде краљ тог схеwетх његове

напајање или у супротном профитабилан пловило у кужи,
који је
власник имати користи од, него такав лаћне богове; или да
буде на
врата у кужи, у томе, него тако да такве ствари
лаћне богове. или стуб од дрвета у је палата, него тако
погрешно
Богови.
{6:60 } за сунце, месец и звезде, бити бистар и упућени
ради своје канцеларије, покорна.
{6:61 } као начин муње кад то бреакетх напред-назад
лако је да се не види. а после на исти начин ветар
прекрива ливаде у свакој земљи.
{6:62 } и када је Бог заповеди да иде облака
цео свет, они раде како им зовем.
{6:63 } и ватре је послао одозго да конзумира брда и
Wоодс има.демократија је, зар је то нареде: али то су као к
их ни у љта ми то имамо ни власт.
{6:64 } заљто то ниједно од тога да буде требало, нити је то
рекао
Они су богови, види, они су у стању ни да судим узрока,

нити да урадим добро за људе.
{6:65 } стога знајући да су нема богова, бојим их се.
Не,
{6:66 } јер су могу ни псовати, ни благослови краљеви:
{6:67 } Не могу ни они љта ми то имамо знакове на небу
међу
дивљака , нити сија као сунце, нити дају лака као месец.
{6:68 } звери су боље него они: јер могу да добију
под заклон и да си сами помогну.
То је онда свакако није манифестује нам ту су {6:69}
Да ли сте богови: стога не бојте се њих.
{6:70 } за као страшило у врту краставце
ништа грељи: тако да су њихови богови од дрвета, а најболи
преко
златом и сребром.
{6:71 } и исто тако својим боговима од дрвета и најболи
преко
златом и сребром, су као да бели трн у воћњак,
да свака птица његовијех над; као и у мртво тело, то је
исток је у мраку.
{6:72 } и спознати да буду нема богова које је

светло Љубицаста то роттетх на тхен1: и оне саме
После тога ће бити поједен и бити прекора у на
земља.
{6:73 } је боље због тога је само онај ко је нема
идоли : јер се он далеко прекора.
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