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Pismo Jeremija
Sporočil [ali črka] Jeremija [Jeremy]
{6:1} kopijo je pismo, ki Jeremy poslal služili
ki bi se pod vodstvom ujetniki v Babilon, ki ga je kralj
Babilonci, da zavarujete, kot je bil ukazal
Boga.
{6:2} zaradi grehov, ki ste jih zagrešile
pred Bogom, vi se pod vodstvom proč ujetniki v Babilon z
Nabuchodonosor kralj Babilonci.
{6:3} tako ko vi mogoče priti k Babilon, vi ostane
tam mnogo let, in za dolgo sezono, in sicer sedem
generacije: in po tem sem vas bo popeljal stran miroljubiv
od tam.
{6:4} sedaj vi videli v bogovi Babilon srebra, in od
zlato, in lesa, ki nosijo na ramenih, ki povzročajo v
narodov za strah.
{6:5} zato pazite, da boste na noben način kot za

tujci, niti se vi in od njih, ko ste videli na
množico pred njimi in za njimi, jih častili.
{6:6} ampak recimo, vi v srcu, O Gospod, častimo mora
tebi.
{6:7} za rudnik angel je z vami, in sam skrbi za
svoje duše.
{6:8} kot za njihov jezik je poliran z workman,
in sami so pozlačeni in iz več kot s srebrom; še
so se pa drži, in ne morem govoriti.
{6:9} in pridobivanja zlata, saj so bili za devica, ki ljubezen
da bi šel gej, oni izdelovanje kron za vodje svoje bogove.
{6:10} včasih tudi duhovniki prenesti iz svoje bogove
zlata in srebra, in nagni nase.
{6:11} ja, se bodo pogodbe za skupno bludnicama,
in jih krova kot moški z oblačila, [ki] bogovi srebra,
in bogov zlatom in lesa.
{6:12} še ne morejo ti bogovi rešiti sami pred rjo
in vešča, čeprav so pokrite z vijolično oblačil.
{6:13} jih obrišite obrazih zaradi prah, ki je
tempelj, ko je veliko na njih.

{6:14} in je, da ne morete postaviti na smrt, eden ki offendeth
mu holdeth sceptre, kot da bi bil sodnik v
državi.
{6:15} je ležal tudi v desnici bodalo in sekiro:
vendar ne more sam dostaviti od vojne in tatovi.
{6:16} pri čemer je znano, da niso bogovi: zato
jih ne bojijo.
{6:17} za kot kot a Posoda da človek useth ni nič
vredno, ko je zdrobljen; Kljub temu je z svoje bogove: ko
jih določi gor v templju, oči se poln prahu
skozi noge od njih, ki prihajajo iz.
{6:18} in kot vrata so prepričani na vsaki strani na
mu, ki offendeth kralj, kot storjene trpeti
smrti: celo tako da duhovniki hitro svoje templje z
vrata, ključavnice in barov, da svoje bogove razvajen z
roparji.
{6:19}, da jih svetlobo sveč, ja, bolj kot za
sami, tega ne vidijo eno.
{6:20} so kot eden od nosilcev templja, še
pravijo, da njihova srca so grizli na stvari, ki se plazi

iz zemlje; in ko jedo njih in svojo obleko,
menijo, da ne.
{6:21} obrazih so Stemnilo skozi dim ki
prihaja iz templja.
{6:22} na telesa in glave sedel netopirji, lastovke,
in ptice, in mačke tudi.
{6:23} s tem lahko veste, da so brez bogov:
zato jih ne bojte.
{6:24} ne glede na zlato, ki je o njih v
da so lepe, razen jih obrišite rje, bodo
sije: za niti, ko so bili staljenega ni menijo, da.
{6:25} stvari wherein je kupil št dih
za najbolj visoko ceno.
{6:26} jih nosi na ramena, imajo brez noge
s katerim se razglasi reče moški, ki bodo nič vredno.
{6:27} tudi, da jim služijo so sram: če so
v vsakem trenutku pade na tla, jih ne more spet dvignil od
sami: ne, če ena jih postavimo pokonci, lahko se premikajo
o sebi: niti, če se upognjene, lahko so
bi sami naravnost: ampak določajo darila pred njimi kot

reče mrtev moški.
{6:28} kot za stvari, ki so žrtvovali im,
njihovi duhovniki prodati in zlorabe; na podoben način postaviti
svoje žene
del v soli; vendar reče slaba in impotenten so
da nič od tega.
{6:29} menstruous ženske in ženske v rodilje jesti
svoje žrtve: te stvari lahko veste, da so
ne bogov: jih ne bojijo.
{6:30} za kako lahko so ti bogovi? ker ženske
nastavite meso pred bogov iz srebra, zlata in lesa.
{6:31} in duhovniki sedel v templjih, imajo svoje
oblačila, najem, in njihove glave in brade obrito, in nič
na njihove glave.
{6:32} bučanje in jokati pred svoje bogove, kot moški v
praznik, ko je eden je mrtev.
{6:33} duhovniki tudi vzlet svojih oblačil, in obleko
njihove žene in otroke.
{6:34} ali je zlo da en naredi im, ali
dobro, da niso sposobni nagraditi to: lahko niti

nastavite kralj, niti ga odložil.
{6:35} na podoben način, ki jih lahko niti bogastvo niti
denar: čeprav človek make zaobljube služili, ter ne odnehaj
ne, ne bodo potrebna za to.
{6:36} lahko shranite nihče od smrti, niti poda
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nemočne od mogočni.
{6:37} ni mogoče obnoviti slepec v njegovih očeh, niti
pomoč človek na svojo stisko.
{6:38} lahko pokazal nobenega usmiljenja za vdovo, niti ne
dobro siroti.
{6:39} svoje bogove in lesa, ki so prekriti z
zlata in srebra, so kot kamni ki bodo kamnu v se
gora: ki jih častili se zmesti.
{6:40} kako človek potem misliti in pravijo, da so
bogovi, ko celo sami Kaldejci sramote jih?
{6:41} ki če se vidijo ena neumna, da ne morem govoriti,
Pripelji, in intreat Bel, ki je lahko govorijo, kot da
da so bili sposobni razumeti.
{6:42} še ne morejo razumeti, da to sami, in

pustite: saj imajo brez znanja.
{6:43} ženske tudi z vrvi o njih sedi
načine, opeklina otrobi za parfum: ampak če kateri koli od njih,
ki
Nekateri da hodi z laž z njim, ona reproacheth ji
sodelavec, ki je bil ne misli kot vreden kot sama, niti
njen kabel zdrobljen.
{6:44} sploh poteka med njimi je napačen: kako lahko
je nato mislil ali rekel, da so bogovi?
{6:45} so tesarji in zlatarji: so
more biti nič drugega kot workmen bo imel, jih je treba.
{6:46} in sami, ki jih ni mogoče nikoli
še dolgo; kako naj potem stvari, ki so jih naredili
jih je bogov?
{6:47} so levi leži in očitki nanje, ki prihajajo
po.
{6:48} za ko tam prihaja vse vojne ali kuga, ko
jim, duhovnike posvetuje s seboj, kjer so lahko
skriti z njimi.
{6:49} kako potem ni moški menijo, da se ne

bogovi, ki lahko niti rešiti sami, od vojne, niti iz
kuga?
{6:50} za videnje jih vendar lesa in obdelane s
srebro in zlato, to se imenuje v nadaljevanju se
FALSE:
{6:51} in se očitno zdi, da vsi narodi in
kralji, da so brez bogov, ampak dela moške roke,
in da je delo Boga v njih.
{6:52} ki potem lahko vedeli, da so brez bogov?
{6:53} za niti jih nastavite kralj v deželi, niti
Daj dež reče moški.
{6:54} niti lahko sodnik svoje vzrok, niti
odpravo narobe, da ne more: saj so kot vrane
med nebom in zemljo.
{6:55} nakar kdaj ogenj falleth ob hiši
bogovi iz lesa ali iz nad z zlato ali srebro, njihovi duhovniki
bo zbežati proč, in pobegniti; vendar sami se
rastavlja zažgana tramovi.
{6:56} poleg ne morejo vzdržati vse kralj ali
sovražniki: kako lahko to potem mislil ali rekel, da bodo

bogovi?
{6:57} niti so ti bogovi lesa, in iz
srebro ali zlato, uspelo pobegniti iz tatovi ali roparji.
{6:58} katerih zlato in srebro in oblačila wherewith bi
so oblečeni, so močni, da sprejmejo, in oditi
usta: niti so sposobni pomagati sami.
{6:59} zato je bolje, da se kralj, da sheweth svoje
moč, ali pa dobičkonosne plovila v hiši, ki je
lastnik ima uporaba, od teh lažnih bogov; ali se je
vrata v hiši, da take stvari v njem, kot tak
lažni bogovi. ali steber lesa v a palačo, od teh lažnih
bogovi.
{6:60} za soncem, luno in zvezde, da svetlo in pošlje
ne svojih pisarn, ubogljiv.
{6:61} kot način strela, ko je breaketh tja
je enostavno obravnavati; in po isti način veter
bloweth v vsaki državi.
{6:62} in kdaj Bog commandeth iti oblaki
ves svet, pa kot so ponujen.
{6:63} in ogenj pošljejo od zgoraj porabijo hribih in

Woods naredi, kot je ukazal: ampak to so kot reče
jih niti v pokazal niti moči.
{6:64} zakaj to ni niti, da se naj niti dejal, da
so bogovi, videnje, so sposobni niti za presojo vzrokov,
niti dobro Delaj moških.
{6:65} zato vedo, da so brez bogov, jih bojijo
ne,
{6:66} za so lahko prekletstvo niti blagoslovi kraljev:
{6:67} ne more jih Pokaži znamenja na nebu med
narodi, niti sijaj, kot sonce, niti dati svetlobo kot luna.
{6:68} zveri so boljši, kot so: zakaj lahko dobijo
pod pokrov in pomoč sami.
{6:69} da je nato nikakor ni očitno k nam da
so bogovi: zato jih ne bojijo.
{6:70} za kot strašilo na vrtu kumare
nič drži: tako so svoje bogove lesa, in jih v
s srebrno in zlato.
{6:71} in prav tako svoje bogove lesa, in jih v
s srebrno in zlato, so kot beli trn v sadovnjaku,
da vsaka ptica sedi na; kot tudi na mrtvo telo, ki je

vzhodu v temi.
{6:72} in vi jih biti ne bogovi, ki jih poznajo v
svetlo vijolična, ki rotteth na then1: in sami
Zatem se jedo, in se sramoti v v
državi.
{6:73} bolje zato je samo človek, ki dade nihče
Maliki: on se daleč od sramoti.
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