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List Jeremiáš
Jánov list [alebo list] Jeremiáš [Jeremy]
{6:1} kópia list, ktorý Jeremy poslal im
ktoré mali byť led zajatcov do Babylonu kráľom
Babylončania, osvedčovanie, ako to bolo mu prikázal
Boha.
{6:2} kvôli hriechy, ktoré ste spáchali
pred Bohom, tie sa viedol preč zajatcov do Babylonu podľa
Nabuchodonosor kráľ Babylončania.
{6:3}, tak keď sa vy Poďte k Babylon, ye zostávajú
tam mnoho rokov, a pre dlhú sezónu, a to sedem
generácie: a potom som sa dostanete preč pokojne
odtiaľ.
{6:4} teraz sa vidíte v Babylone bohov striebra a z
zlato, a dreva, nesie na pleciach, ktoré spôsobujú
národy sa obávajú.
{6:5} pozor preto, že vy nie je múdre byť ako

cudzinci, ani byť vy a z nich, keď vidíte
zástup pred nimi a za nimi, ich uctievať.
{6:6} ale povedať ye vo vašich srdciach, Ó pane, uctievame musí
tebe.
{6:7} pre môj anjel je s vami, a ja sám starať sa o
vaše duše.
{6:8}, ako pre ich jazyka, to je leštený robotník,
a oni sami sú pozlátené a položí sa striebro; zatiaľ
sú oni, ale falošné, a nemôže hovoriť.
{6:9} a pričom zlato, ako to bolo pre panna, miluje
ísť gay, robia korún pre hlavy svojich bohov.
{6:10} niekedy aj kňazi sprostredkovať od svojich bohov
zlato a striebro, a prepožičal sami.
{6:11} Áno, budú dávať ich do spoločnej smilstva,
a im na palube ako muži s odevy, ktoré [sú] bohovia striebra,
a gods zlatých a drevo.
{6:12} zatiaľ nemôže tieto gods zachrániť seba od hrdze
a můra, hoci byť pokrytá fialové rúcho.
{6:13} utrite ich tváre kvôli prachu
chrámu, keď nie je moc na ne.

{6:14} a on, že nemôžem dať na smrť, jeden offendeth
mu holdeth žezlo, akoby mu sudca
krajiny.
{6:15} jest aj v pravej ruke, dýka a sekeru:
ale nedokáže sám pred vojnou a zlodeji.
{6:16} pričom sú známe nebyť bohov: preto
Neboj.
{6:17} ako ako plavidlo človek useth je nič
stojí pri prerazení; aj tak je to s ich bohovia: pri
možné nastaviť až v chráme, ich oči sa plná prachu
prostredníctvom nohy z nich, ktoré prídu.
{6:18} a dvere sú vyrobené či na každej strane na
mu, že offendeth kráľa, ako sa dopustil trpieť
smrť: aj tak kňazi rýchlo ich chrámy s
dvere, zámky a baroch, inak ich bohovia sa hýčkať s
lupiči.
{6:19} oni ich svetlo sviečky, áno, viac ako na
seba, dolupodpísaní nemôžu vidieť jeden.
{6:20} sú ako jeden z trámov chrámu, ešte
hovoria, že ich srdcia sú hryzal na veci plazivej

zo Zeme; a keď oni jedia ich a ich oblečenie,
sa domnievajú, že nie.
{6:21} ich tváre sú černený cez dym,
prichádza z chrámu.
{6:22} na ich tela a hlavy sedieť netopierov, lastovičky,
a vtáky, a mačky aj.
{6:23} to spoznáte, že sú bohov:
preto im Neboj sa.
{6:24} napriek zlata, ktoré sa o nich
ich krásne, s výnimkou ich utrite hrdzu, budú
lesk: ani keď boli roztavené sa cítia to.
{6:25} veci pričom neexistuje žiadny dych sú kúpil
za najviac vysokú cenu.
{6:26} sú hradené na ramená, ktoré žiadne nohy
pričom ich Declaro mužov, že sa nič stojí za to.
{6:27} oni, tiež to, že im slúžia sa hanbia: Ak sa
spadnúť na zem kedykoľvek, im nemôže povstať znova z
seba: ani, ak ich vo zvislej polohe, môže sa pohybovať
o sebe: ani, ak oni sa poklonili sa, môžu
Vyrovnajte sami: ale oni nastaviť darčeky pred nimi ako

ľuďom mŕtve.
{6:28} Pokiaľ ide o veci, ktoré sú obetované im:
ich kňazi predaj a zneužívanie; podobným spôsobom ich
manželky ležal
časť jej v soli; ale slabý a bezmocný oni
dať nič z toho.
{6:29} menstruous žien a žien na pôrod jesť
svoje obete: tieto veci, aby ste vedeli, že sú
bohov: Neboj sa.
{6:30} pre ako sa voláme bohov? pretože ženy
nastaviť mäso pred Bohom zo striebra, zlata a drevo.
{6:31} a kňazi sedieť v ich chrámoch, majú ich
oblečenie nájomné, a ich hlavy a fúzy oholený a nič
na ich hlavy.
{6:32} revať a plakať pred ich bohov, ako muži, v
sviatok, keď je človek mŕtvy.
{6:33} kňazi aj sundat svoje rúcha, a obliekli
ich ženy a deti.
{6:34} či byť zlé že jeden robí im, alebo
dobré, nie sú schopní ho odmeniť: môžu ani

nastaviť kráľ, ani ho nadol.
{6:35} podobným spôsobom, môžu dať ani bohatstvo, ani
peniaze: keď človek robiť sľub im a udržať ju
nie, nebudú požadovať to.
{6:36} môže zachrániť nikoho od smrti, ani dodať
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slabé z mocných.
{6:37} nemôže obnoviť slepec zrak, ani
Pomocník pre každého človeka v jeho núdzi.
{6:38} môžete ukážem žiadne mercy vdove, ani robiť
dobré sirôt.
{6:39} svojich bohov z dreva, a ktoré sú prekryté
zlato a striebro, sú ako kamene, byť vytesaná z
Horský: ktoré klanět sa im budú zahanbení.
{6:40} ako by človek potom premýšľať a jeho povedať, že sú
bohovia, keď ešte Chaldejov, sami zneuctenie ich?
{6:41} ktorí vidia sa jedna blbá, že nemôžem hovoriť, ak
Priveďte ho a intreat Bel, ktorý môže hovoriť, ako keby
on bol schopný pochopiť.
{6:42} ešte nemôžu pochopiť sami, a

nechať: pretože nemám žiadne vedomosti.
{6:43} ženy aj s káblami o nich sedí v
ako napáliť otrúb pre parfum: ale ak niektorý z nich, vyvodiť
Niektorí, že pôjde o, ležať s ním, ona reproacheth jej
kolega, že ona bola nemyslel ako hodný, ako sama, ani
jej kábel rozbité.
{6:44} vôbec prebieha medzi nimi je nepravdivé: ako môže
to potom myslel, alebo povedal, že sú bohovia?
{6:45} sú vyrobené z tesárov a zlatníci: oni
môže byť nič iného než robotníci sa mohli byť.
{6:46} a oni sami, že sa im nikdy nemôže
pokračovať dlho; ako by potom veci, ktoré sú vyrobené z
im byť bohmi?
{6:47} lebo vľavo leží a vytýka im, ktoré prichádzajú
po.
{6:48} keď tam prišiel vojna alebo epidémia na
ich kňazi konzultovať so sebou, kde môžu
skryté s nimi.
{6:49} ako potom nemôže muži vnímajú, že sa žiadne
bohmi, ktorých ani zachrániť seba, z vojny ani z

mor?
{6:50} vidieť, budú ale drevo a prekryté s
striebro a zlato, to sú známe ďalej, že sú
FALSE:
{6:51} a zjavne sa zdajú všetky národy a
králi sa bohov, ale pracuje sa rukami,
a že neexistuje žiadna práca Božej v nich.
{6:52} kto potom môže vedieť, že sú bohov?
{6:53} pre ani oni nastaviť kráľ v zemi, ani
dať dážď k ľuďom.
{6:54} ani oni súdiť ich vlastné príčine ani
napraviť zlé, že nemôže: lebo sú vrany
medzi nebom a zemou.
{6:55} načo keď oheň falleth na dom
Gods z dreva, alebo s zlato alebo striebro, ich kňazi sú
stanovené cez
utekajú, a uniknúť; ale oni sami budú
spálené kusy ako trámy.
{6:56} navyše nemožno odolať žiadny kráľ alebo
nepriatelia: ako si to potom myslel alebo povedal, že sa

bohovia?
{6:57} ani sú tí bohovia dreva a položí s
Silver alebo gold, schopný uniknúť z zlodeji alebo lupiči.
{6:58} ktorého zlato, striebro a odevy scheduled
sú oblečené, berú to sú silné, a ísť preč
pritom: ani oni sú schopní pomôcť sami.
{6:59} preto je lepšie byť kráľom že sheweth jeho
energie, inak ziskové plavidla v dome, ktorý
majiteľ bude mať použitie, než takéto falošných bohov; alebo sa
dvere v dome, aby takéto veci v ňom, ako napríklad
falošných bohov. alebo piliera dreva v paláci, než takéto
nepravdivé
bohov.
{6:60} pre slnko, mesiac a hviezdy, sú svetlé a zaslané
urobiť svoje kancelárie, poslušný.
{6:61} sa rovnakým spôsobom blesk, keď to láme ďalej
je ľahké byť videný; a po rovnakým spôsobom vietor
bloweth v každej krajine.
{6:62} a keď Boh prikazuje mraky ísť cez
celý svet, robia sa pokyn.

{6:63} a oheň poslal zhora konzumovať kopce a
Woods robí, ako to prikázal: ale toto je podoben
im ani v ukážem ani moc.
{6:64} preto nie je ani potrebné predpokladať ani povedal, že
sú bohovia, vidí, sú schopní ani posúdiť príčiny,
ani preukazujme.
{6:65} im vedieť preto, že nie sú žiadne bohov, strach
nie,
{6:66} pre nemôže nadávať ani žehnaj kings:
{6:67} ani môžu ukážem znamenia na nebi medzi
pohanov, ani žiariť ako slnko, ani dať svetla ako mesiac.
{6:68} zver sú lepšie ako oni: môžete dostať
pod krytom a pomôcť sami.
{6:69}, to je potom v žiadnom prípade zjavne nám, že
sú bohovia: žiadne obavy.
{6:70} pre ako strašiak v záhrade uhorky
nič ostrihá: takže sú ich bohovia dreva a položili nad
striebro a zlato.
{6:71} a podobne svojich bohov z dreva a položili nad
striebro a zlato, sú ako biely tŕň v sade,

každý vták jestiť ako aj mŕtve telo, ktoré je
východu do tmy.
{6:72} a spoznáte ich bohov, ktoré
svetlé purpurovej, ktoré rotteth na then1: a oni sami
potom budú jesť, a budú výčitkou v
krajiny.
{6:73} lepšie, preto je len človek, to jest nikto
idoly: on sa ani zďaleka výčitky.
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