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Brev av Jeremiah 

Brev [eller brev] Jeremias [Jeremy] 

{6:1} en kopi av et brev, som Jeremy sendt dem. 

som skulle bli ledet fanger til Babylon av kongen av 

Babylon, å bekrefte dem, som det var befalt ham 

Guds. 

{6:2} på grunn av synder som dere har begått 

Gud, skal dere bli ledet bort fanger til Babylon med 

Nabuchodonosor kongen av babylonerne. 

{6:3} slik når dere komme til Babylon, dere skal være 

mange år, og en lang tid, nemlig syv 

generasjoner: og etter at jeg vil gi deg bort fredelig 

derfra. 

{6,4} nå skal dere se i Babylon guder av sølv og 

gull, og tre, båret på skuldre, som forårsaker den 

nasjoner å frykte. 

{6:5} pass derfor at dere på ingen måte være å 



fremmede, verken skal dere og av dem, når dere ser på 

mangfold foran dem og bak dem, tilbe dem. 

{6:6} men sier dere i deres hjerter, O Herre, vi må dyrke 

deg. 

{6:7} for min angel er med deg, og jeg selv omsorg for 

deres sjeler. 

{6:8} som for deres tungen, er det polert av arbeideren, 

og de selv er forgylte og lagt med sølv; ennå 

er de men USANN, og kan ikke snakke. 

{6:9} og ta gull, som det var for en jomfru som elsker 

for å gå homofil, gjør de kroner for hodene til sine guder. 

{6:10} også prestene formidle gudene 

gull og sølv, og gi det til seg selv. 

{6:11} Ja, de vil gi dem til vanlige skjøgene 

og dekk dem som menn med klær, [er] guder av sølv, 

og guder gull og tre. 

{6:12} ennå ikke disse gudene redde seg selv fra rust 

og møll, selv om de dekkes med lilla klær. 

{6:13} de tørker ansiktene på grunn av støv på 

tempel, når det er mye på dem. 



{6:14} og han som ikke legger til døden en som offendeth 

Han har et septer, som om han var en dommer i 

land. 

{6:15} han har også i sin høyre hånd en dolk og en ax: 

men kan ikke levere seg fra krigen og tyver. 

{6:16} der de er kjent for ikke å bli guder: derfor 

frykt dem ikke. 

{6:17} for som som et fartøy som en mann useth intet er 

verdt når det er brutt. så det er med sine guder: Når 

de settes opp i templet, øynene være full av støv 

gjennom føter av dem som kommer. 

{6:18} og dørene er sørget for på hver side på 

som offendeth kongen, som blir begått å lide 

død: selv så prestene gjøre rask deres templer med 

dører, låser og barer, så deres guder bli bortskjemt med 

røvere. 

{6:19} de lys dem lys, ja, mer enn for 

selv, hvorav de ikke kan se en. 

{6:20} de er som en av bjelkene i templet, men 

de sier at deres hjerter er gnawed på av ting snikende 



ut av jorden. og når de spiser dem og klærne, 

de føler det ikke. 

{6:21} ansiktene er svarte gjennom røyken som 

kommer ut av templet. 

{6:22} på deres organer og hoder sitter ball, svalene, 

og fugler og katter også. 

{6:23} ved dette kan dere vite at de ikke er guder: 

Derfor frykt dem ikke. 

{6:24} uavhengig av gull som om dem 

gjøre dem vakre, bortsett fra de tørke av rust, vil de 

ikke skinne: for heller da de var smeltet ikke de føler det. 

{625} ting ligger flest er det ingen pust er kjøpt 

for en høyeste pris. 

{6:26} de blir båret på skuldre, har ingen føtter 

der de forkynne menn som de ikke noe verdt. 

{6:27} de også at tjene dem er skamme seg: Hvis de 

faller til bakken når som helst, de kan ikke stige opp igjen på 

selv: heller, hvis ett sett dem oppreist, kan de flytte 

av seg selv: heller, hvis de skal bøyes ned, kan de 

gjøre seg rett: men de gaver før dem som 



døde menneskene. 

{628} for tingene som er ofret dem, 

deres prester selge og misbruk; på samme måte lå sine koner 

opp del derav i salt; men de fattige og impotent de 

gir ikke noe av den. 

{6:29} menstruous kvinner og kvinner i childbed spise 

deres offer: ved dette kan dere vite at de er 

ingen guder: frykt dem ikke. 

{6:30} for hvordan kan de kalles guder? fordi kvinner 

Angi kjøtt foran gudene til sølv, gull og tre. 

{6:31} og prestene sitte i sine templer, har deres 

klær leie, og deres hoder og skjegg barbert, og ingenting 

over deres hoder. 

{6:32} de brøle og gråte før deres guder, som menn gjør på 

festen når man er død. 

{6:33} prestene også ta av sine klær og klær 

deres hustruer og barn. 

{6:34} ondt som en gjør dem, eller 

bra, de er ikke kjøpedyktig vederlag det: de kan verken 

definere en konge, heller sette ham ned. 



{6:35} på samme måte, de kan heller ikke gi rikdom eller 

penger: om en mann gjøre et løfte til dem, og holde det 

ikke, krever de ikke den. 

{6:36} de kan lagre ingen fra døden, verken levere 
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svake fra den. 

{6:37} de ikke kan gjenopprette en blind mann til synet, eller 

hjelpe noen mann i sin nød. 

{6:38} de kan vise ingen nåde til enken, ikke heller 

bra for de farløse. 

{6:39} sine guder av tre, og som er kledde med 

gull og sølv, er som steinene som bli hugget ut av det 

fjellet: de som tilber dem skal være forvirret. 

{640} hvordan skal en mann så tenke og si at de er 

guder, når selv kaldeerne selv dishonour dem? 

{6:41} som hvis de skal se en dum som ikke kan snakke, 

de bringe ham, og intreat Bel som han kan snakke, som om 

han kunne forstå. 

{6:42}, men de ikke kan forstå dette selv, og 

La dem: for de har ingen kunnskap. 



{6:43} kvinner også med ledninger om dem, sitter i 

måter, brenne kli parfyme: men hvis noen av dem trukket 

av noen som passeth av, ligge med ham, hun reproacheth 
henne 

Fellow, at hun var ikke som verdig som selv eller 

hennes ledningen ødelagt. 

{6:44} overhodet gjøres mellom dem er falske: Hvordan kan 

den så tenkte eller sa at de er guder? 

{6:45} de er laget av snekkere og gullsmeder: de 

kan være noe annet enn arbeidere vil ha dem til å være. 

{6:46} og de selv som gjorde dem kan aldri 

fortsette lenge; Hvordan bør så tingene som er laget av 

dem være guder? 

{6:47} for de venstre ligger og bebreider til dem som kommer 

etter. 

{6:48} for når kommer en krig eller pest på 

dem, prestene konsultere med seg selv, der de kan 

skjules med dem. 

{6:49} hvordan oppfatter menn at de være ingen 

guder, som verken kan redde seg selv fra krig, eller fra 



pest? 

{6:50} for å se de men tre og kledde med 

sølv og gull, det skal bli kjent senere at de er 

USANN: 

{6:51} og det åpenbart skal vises for alle folkeslag og 

Kings at de er ingen guder, men arbeider av menneskehender 

og at det er ingen verk av Gud i dem. 

{6:52} som deretter kanskje ikke vet at de ikke er guder? 

{6:53} for heller ikke kan de satt opp en konge i landet, eller 

gi regn til menn. 

{6:54} heller kan de dømmer sin egen sak, eller 

rette en feil, ikke: for de er som kråker 

mellom himmel og jord. 

{6:55} hvorpå når brann faller på hus 

guder av tre eller lagt over med gull eller sølv, sine prester 

vil flykte, og unnslippe; men de skal 

brent stykker som bjelker. 

{6:56} videre de tåler ikke noen konge eller 

fiender: Hvordan kan det deretter trodde eller sa at de 

guder? 



{6:57} verken er de gudene av tre, og lagt med 

sølv eller gull, kunne flykte fra tyver eller røvere. 

{6:58} som gull og sølv og klær som 

de er kledd, de som er sterk, og forsvinne 

withal: verken skal de kunne hjelpe seg selv. 

{6:59} derfor er det bedre å være en konge som sheweth hans 

makt, eller ellers en lønnsom fartøy i et hus som den 

eier skal ha bruk av enn slike falske guder; eller en 

døren i et hus å holde slike ting der, enn slik 

falske guder. eller en søyle av tre i en et palass, enn slik usann 

guder. 

{6:60} For solen, månen og stjernene, blir lyse og sendt til 

gjøre sine kontorer, lydig. 

{6:61} i like måte lyn når den bryter ut 

er lett å bli sett; og etter samme måte vinden 

blåser i alle land. 

{6:62} og når Gud befaler skyene gå over 

hele verden, de gjør som de er bidden. 

{6:63} og brannen sendt fra over å konsumere åser og 

Woods gjør som det blir befalt: men disse er lik 



dem verken i shew eller makt. 

{6:64} derfor det er verken antas eller sa at 

de er guder, se, de er i stand verken å dømme årsakene, 

eller for å gjøre godt for menn. 

{6:65} å vite derfor at de ikke er guder, frykte dem 

ikke, 

{6:66} For de kan verken forbanne eller velsigne konger: 

{6:67} heller kan de shew tegn i himmelen blant 

den hedenske eller skinner som solen, eller gi lys som månen. 

{6:68} dyrene er bedre enn: for de kan få 

under en cover og hjelpe seg selv. 

{6:69} det er da ikke manifestere oss at de 

er guder: Derfor frykt dem ikke. 

{6:70} For som et fugleskremsel i en hage slangeagurker 

holder ingenting: så er nå deres guder av tre og lagt over 

med sølv og gull. 

{6:71} og likeledes deres guder av tre og lagt over 

med sølv og gull, er som å en hvit torn i en frukthage, 

at enhver fuglen sitter på; så også for en død kropp, som er 

Øst i mørket. 



{6:72} og skal dere kjenne dem skal ingen guder av den 

lys lilla som rotteth på then1: og selv 

etterpå skal spises, og skal være en bebreidelse i den 

land. 

{6:73} bedre er derfor bare mannen som ingen har 

avguder: for han skal være langt fra bebreidelse. 
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