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Лист Єремії
Послання [або лист] Єремії [Джеремі]
{6:1} копію послання, яке Джеремі послав до них
які були бути під проводом полонених в Вавилоні цар
вавілоняни, засвідчити їх, як це було наказав йому
Бога.
{6:2} через свої гріхи, які ви взяли на себе зобов'язання
перед Богом ye повинен бути під проводом away полонених
в Вавилоні
Nabuchodonosor короля вавілоняни.
{6:3} так коли ввійдете до Вавилону, ye залишаються
чимало років і на довгий сезон, а саме, сім
поколінь: і після цього я приведу вас геть мирних
звідти.
{6:4} зараз Відтепер всі побачите в Вавилоні богів із срібла і
з
золото і з дерева, Борне на плечах, які викликають на
Націй боятися.

{6:5} остерігатися, тому що ви не бути, як
стороннім особам, ні ви Будьте та їх, коли ви бачите на
безліч перед ними а за ними, поклоніння їх.
{6:6} але сказати ви в ваших серцях, О Господи, ми повинні
поклонятися
тобі.
{6:7} для шахти ангел є з вами і я, турбота про себе
ваші душі.
{6:8} як для їх мовою, вона проводиться полірування
workman,
і вони самі gilded і поклав зі срібла; ще
вони але false і не можу говорити.
{6:9} і беручи золото, як це було для Діви, той
йти Гей, вони зробити коронки для керівників своїм богам.
{6:10} іноді також священики висловити від своїх богів
золото і срібло і поблагословлю себе.
{6:11} так, вони додадуть їх спільних розпусти,
і палуби їх як чоловіки з одяг, [що] богів із срібла,
і богів із золота і дерева.
{6:12} ще не можуть ці богів врятувати себе від іржі
і молі, хоча вони бути покриті purple одягу.

{6:13} вони стерти їх особи через пилу з на
Храм, коли існує так багато на них.
{6:14} і, той не може заподіяти смерть один що offendeth
йому holdeth жезл, як ніби він був суддя на
країни.
{6:15} він hath також в правій руці, кинджал і сокира:
але не може доставити себе від війни і злодіїв.
{6:16} якій вони як відомо, не бути богів: тому
не бійся їх.
{6:17} для як як судно що людина useth є не
Worth, коли воно розбито; Тим не менш, це з їх боги: коли
вони встановити вгору в храмі, їх очі бути повний пилу
через ноги з них що приходить.
{6:18} і як двері є переконалися, що забезпечив на
йому, що offendeth царя, як скоєних страждати
смерть: навіть так священики зробити швидко їх храми з
дверей, замки і барів, щоб не їх боги пригостять стравами
грабіжників.
{6:19} вони світло їх свічки, так, більше для
себе, про що вони не можуть бачити один.

{6:20} як одну з балок храму, ще є
вони кажуть, що їх серця є gnawed на речі повзучої
з-під землі; і коли вони їдять їх і їх одяг
вони вважають, що не.
{6:21} їхніх обличчях затемненими через дим,
приходить з храму.
{6:22} на їх тіла і голови сидіти кажанів, ластівки,
і птахів і кішок також.
{6:23} цим ви знали що вони не не боги:
тому їх не бійся.
{6:24} незважаючи на золото, що про них, щоб
зробити їх красивими, за винятком вони стерти іржі, вони
будуть
не світіть: Бо коли вони були розплавленого не вони
відчувають його.
{6:25} те, що wherein є купив немає дихання
для найбільш високу ціну.
{6:26} вони покриваються на плечах, необхідності не ноги
згідно з яким вони заявляють людям, що вони бути нічого
не варто.
{6:27} також, що служити їм це соромно: Бо коли вони

падіння на землю в будь-який час, вони не можуть
піднятися вгору знову з
себе: ні, якщо один набір їх прямостоячий, може вони
рухаються
про себе: ні, якщо бути з ним вклонився, вони можуть
зробити себе прямо: але вони поставили перед їх як
подарунки
до: мертва.
{6:28} як на речі, які пожертвували їм:
Продаємо священиків та зловживань; як ішов закласти їх
дружин
від частини їх у сіллю; але до бідних і в безсила вони
нічого не його дають.
{6:29} Єрусалимська жінкам та жінкам в childbed їдять
їхні пожертвування: за ці речі ви знали що вони є
не боги: не бійся їх.
{6.30} для як можуть вони бути під назвою богів? Оскільки
жінки
встановити м'ясом до богів, срібло, золото та дерева.
{6:31} і священики сидіти в їх храмах, маючи їх
одяг, оренда і їх головами і бородами наголо і нічого
на їх головами.

{6:32} вони шумлять і плакати перед їх боги, як і чоловіки в
свято, коли один мертва.
{6:33} священики також знімати свій одяг і одягнути
їх дружин і дітей.
{6:34} чи лихе, один хто робить їм, або
добре, вони нездатні його нагорода: вони може бути
Настроювання короля, а також поставити його вниз.
{6:35} як ішов, вони можуть дати ні багатства, ні
гроші: хоча людина обітницю їм і тримати його
ні, вони не вимагають.
{6:36} жодна людина не зможуть зекономити від смерті, ні
доставити
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слабкі від сильного.
{6:37} вони відновити людину сліпим зір, ні
будь-яка людина в його утиску Довідка.
{6:38} вони можуть покажи не помилує вдова, як і
добре, щоб доходить.
{6:39} їх боги з дерева, і що переглядаються в режимі
накладання з
Золото та срібло, такі, як камені які бути вирізані з на

Гора: вклонятися їм, хто несе плутати.
{6:40} як слід людина потім думати і сказати, що вони
богів, коли навіть самі халдеїв пожадливостях їх?
{6:41} хто якщо вони побачать, німий, яка не може говорити,
вони принести йому і силуй Bel, що він може говорити, наче
Він змогли зрозуміти.
{6:42}, але вони не можуть зрозуміти це самі, і
залишити їх: бо вони не мають знань.
{6:43} жінки також мотузками про них, сидячи в
способами, спалити висівки для парфумерії: але якщо будьякий з них, векторний
Деякі що відходить від брехні з ним, вона reproacheth її
співробітник, що вона не думали, як гідні як сама, ні
її шнуром, зламаною.
{6:44} все, що робиться, серед них є false: як може
це потім бути думали або сказав, що вони не боги?
{6:45} вони зроблені з теслярі та ювелірів: вони
може бути нічим іншим, ніж на штат працівників будуть
мати їм бути.
{6:46} і вони самі, які зробили їх і не може
Продовжити довго; Хіба може потім речі, які зроблені з

їх бути богів?
{6:47} для вони вліво лежить і докори до них, які приходять
після.
{6:48} бо, коли там приходить будь-якої війни або чуми на
їх священики проконсультуватися з себе, де вони можуть
приховати з ними.
{6:49} як то не можу й чоловіки сприймають те, що вони
бути не
богів, що не може врятувати себе від війни, ні від
чума?
{6:50} для бачачи, що вони бути, але з дерева й режимі
накладання з
срібло та золото, це повинно бути відомо, надалі вони є
false:
{6:51} і він явно з'явиться для всіх націй і
королі, що вони не боги, але роботи чоловічі руки,
і немає не діла Божі в них.
{6:52} які потім можуть не знаю, що вони не боги?
{6:53} для ні вони можна настроїти короля на землі, ні
дати людям дощ.
{6:54} ні вони судити своєї власної справи, ні

виправити неправильно, будучи не: бо вони як ворони
між небом і землею.
{6:55} після чого коли вогонь батьку на дому
богів з дерева або поклав над із золота або срібла, їх
священики
втече геть і уникнути; але вони самі повинні бути
спалили обосічного, як балки.
{6:56} більше того вони не можуть витримати будь-який
король або
вороги: як можна це потім подумав або сказав, що вони
будуть
боги?
{6:57} ні ті боги деревини і поклав з
срібні або золоті, здатна уникнути або з злодії або
грабіжників.
{6:58} якого золото і срібло та одягу вчиться
Вони одягнені, вони, що сильні, прийняти і піти
до того ж: ні, які вони здатні допомогти собі сам.
{6:59} тому краще, щоб бути королем цього виявлює його
влади, або ж вигідно судно в будинку, який на
власник не несе використання, ніж такі помилкові боги; чи
бути в

двері в будинок, щоб зберегти такі речі в ньому, ніж такі
помилкових богів. або стовп деревини в муніципалітет
палац, ніж такі false
богів.
{6:60} для сонця, місяця, зірок, будучи яскраві і надіслані
зробити свої офіси, слухняним.
{6:61} чином як блискавка, коли він breaketh назад
легко побачити; і після таким же чином вітер
вироблює зброю в кожній країні.
{6:62} і коли Бог наказав Господь: хмари перейти
весь світ, вони роблять, як вони bidden.
{6:63} і вогонь надсилається з вище споживати пагорбів і
Вудс чинить, як він наказав: але сюди теж відносяться до:
їм ні в покажи, ні харчування.
{6:64} Отже вона не повинна бути і не сказав, що
вони є богів, бачачи, вони вміють ні судити причини,
і не робити добро людям.
{6:65} знаючи, тому що вони не не боги, бояться їх
ні,
{6:66} бо вони можуть проклинати ні благословить царів:

{6:67} ні вони можуть показати ознаки на небесах серед
язичники, ні блиск як нд, ні дати легким, як місяць.
{6:68} звірі, краще, ніж вони: бо вони можуть отримати
у розділі покриття і допомогти собі сам.
{6:69}, він є потім аж ніяк не проявляти до нас щоб вони
боги: тому їм не бійся.
{6:70} для як опудало в саду огірків
нічого не пильнує: так їх боги деревини, і поклав над
золотом і сріблом.
{6:71} і так само їх боги деревини, і поклав над
золотом і сріблом такі як більмо на білий сад,
що кожний птах сидить на; а також мертве тіло, яка є
Схід в темряві.
{6:72} і пізнаєте їх необхідно не боги, що
яскраві пурпурного, який rotteth на then1: і вони самі
опосля повинно бути з'їдено, і повинна бути закид у в
країни.
{6:73} краще, тому є просто людина, хто має ні один
ідоли: він повинен бути далеко від докору.
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