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List [lub list] Jeremiasza [Jeremy] 

{6:1} kopię listu, który Jeremy wysyłane do nich 

które miały być led jeńców do Babilonu przez króla 

Babilończycy, aby certyfikować je, jak to było mu rozkazał 

Boga. 

{6:2} z powodu grzechów, które dopuściły się wy 

przed Bogiem wy będziecie led stąd więźniów do Babilonu przez 

Nabuchodonosor król z Babilonu. 

{6:3} tak Kiedy wy być się Babilonu, ye pozostają 

tam wiele lat, a na długi sezon, a mianowicie, siedem 

pokoleń: i po co przyniesie Ci od spokojnie 

stamtąd. 

{6:4} jest teraz widzicie w bogów Babilonu srebra i z 

złota i drewna, ponoszone na ramiona, które powodują 

narody się obawiać. 

{6:5} Uważaj w związku z tym, że wy w żaden być podobny do 



obcych, nie bądźcie i z nich, gdy widzicie 

tłum przed nimi i za nimi, oddawanie im czci. 

{6:6} ale powiedzcie w waszych sercach, O Panie, czcimy musi 

Tobie. 

{6:7} dla kopalni angel jest z Tobą i sam opiekujących 

wasze dusze. 

{6:8} jak dla ich języka, jest dopracowany przez robotnika, 

a oni sami są pozłacane i ułożona z srebra; jeszcze 

są one, ale false, a nie mówić. 

{6:9} i podejmowania złota, jak to było dla virgin, który miłuje 

Aby go gejów, oni korony na głowach ich bogów. 

{6:10} czasami również kapłani przekazać od swoich bogów 

złota i srebra i obdarzyć go sami. 

{6:11} tak, dadzą jej do wspólnego nierządnic, 

i wystrój ich jak ludzi z odzieży, [jest] bogów srebrnych, 

i bogów złota i drewna. 

{6:12} jeszcze nie tych bogów Zapisz sobie z rdzą 

i ćma, choć one być pokryte purpurowe szaty. 

{6:13} wipe ich twarze z powodu pyłu 

świątyni, gdy istnieje wiele na nich. 



{6:14} i on, że nie można umieścić na śmierć, jeden, że 
offendeth 

go trzyma berło, jakby sam był sędzią 

kraju. 

{6:15} ma również w prawej ręce, sztylet i siekierą: 

ale nie uwolni się od wojny i złodziei. 

{6:16} przy czym są one znane nie może być bogów: w związku z 
tym 

nie bójcie się ich. 

{6:17} jak jako statek że człowiek useth jest niczym 

wartość, jeśli jest uszkodzony; nawet tak samo jest z ich bogów: 
gdy 

one ustawić się w świątyni, ich oczy być pełne kurzu 

przez stopy z nich, które są dostępne w. 

{6:18} a jak drzwi są wykonane się z każdej strony na 

mu, że offendeth króla, jako są zobowiązane do cierpieć 

śmierć: nawet tak kapłani szybkie ich świątynie z 

drzwi, zamki i barów, zeby ich bogów można odpocząć 

złodziei. 

{6:19} zapalają je świece, tak, bardziej niż dla 

sobą, czego nie widzą jeden. 



{6:20} są jako jeden z belki świątyni, jeszcze 

mówią, że ich serca są gryzł po przez rzeczy pełzanie 

z ziemi; i kiedy jeść je i ich ubrania, 

nie to czują. 

{6:21} ich twarze są emitowane przez dym który 

przychodzi ze świątyni. 

{6:22} na ich ciała i głowy siedzą nietoperzy, jaskółki, 

ptaki i koty również. 

{6:23} przez to możecie wiedzieć, że są one nie bogów: 

Dlatego nie bójcie się ich. 

{6:24} niezależnie od złota, które jest o nich do 

ich piękne, z wyjątkiem wipe off rust, będą one 

nie świecą: dla ani kiedy byli stopionego nie to czują. 

{6:25} rzeczy którym jest nie oddechu są kupowane 

Większość wysokiej cenie. 

{6:26} są one ponoszone na ramiona, o nie stopy 

przy czym deklarują oni ludziom, które one nic nie warte. 

{6:27} wstydzą się również, że służyć im: Jeśli oni 

spadają na ziemię w każdej chwili, nie wznoszą się ponownie z 

sobie: nie, jeśli zestaw je pionowo, mogą one przenieść 



o sobie: nie, jeśli się pokłonił oni mogą one 

prostujcie siebie:, ale one zestaw prezenty przed nimi jako 

martwe ludziom. 

{6:28} Jeśli chodzi o rzeczy, które są poświęcać im, 

ich sprzedaż kapłanów i nadużycia; w podobny sposób położyć 
swoje żony 

część ich w soli; ale do biednych i bezsilny one 

nic to nie daje. 

{6:29} miesiączkowego kobiet i kobiet w połogu jeść 

ich ofiary: przez te rzeczy możecie wiedzieć, że są one 

nie bogowie: nie bójcie się ich. 

{6:30} jak mogą one być nazywana bogów? ponieważ kobiety 

zestaw mięsa przed bogami srebra, złota i drewna. 

{6:31} i kapłani siedzieć w swoich świątyń, po ich 

ubrania, wynajem, a ich głowy i brody ogolony i nic 

na głowach. 

{6:32} ryk i płacz przed ich bogów, jak i mężczyzna w 

Święto, gdy jeden jest martwy. 

{6:33} kapłani również zdjąć swoich szat i ubrać 

ich żony i dzieci. 



{6:34} czy to będzie zła że jeden czyni im, lub 

dobra, nie są w stanie zrekompensować to: oni nie mogą 

Konfigurowanie króla, ani umieścić go w dół. 

{6:35} w podobny sposób, nie mogą dać bogactwa, ani 

pieniądze: choć człowiek ślubować unto i zachować ją 

nie one nie wymagają go. 

{6:36} żaden człowiek nie mogą zaoszczędzić od śmierci, ani 
dostarczyć 
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słaby z możnych. 

{6:37} nie można przywrócić ślepiec odzyskał wzrok, ani 

Pomoc każdego człowieka w jego cierpienie. 

{6:38} może pokażę litości wdowie, ani nie 

Dobry dla sierot. 

{6:39} swoich bogów, drewno, i która powleka się 

złoto i srebro, są jak kamienie które być wykuty z 

Góra: one, które czcić je będzie przeklęty. 

{6:40} jak człowiek wtedy myśleć i powiedzieć, że są one 

bogów, gdy nawet Chaldejczyków, sami je hańba? 

{6:41} kto Jeśli sprawdzają one jeden głupi, że nie można 
mówić, 



przynieść mu i intreat Bel, że on może mówić, jakby 

był w stanie zrozumieć. 

{6:42} jeszcze nie rozumieją sami, i 

pozostawić je: dla żadnej wiedzy. 

{6:43} kobiety również z przewodami o nich siedzi 

sposoby, spalić otręby perfumy: ale jeśli któryś z nich wyciągnąć 

przez niektórych że przewyższa przez kłamstwo z nim, ona 
reproacheth jej 

kolegów, że nie była ona myśli jako godne jako ona sama, ani 

jej przewód jest uszkodzony. 

{6:44} żaden sposób odbywa się wśród nich jest false: jak może 

następnie być myśli lub mówi, że są bogami? 

{6:45} wykonane są z stolarzy i Złotników: oni 

może być nic innego, niż robotnicy mają nimi być. 

{6:46} i oni sami, które ich nigdy nie można 

kontynuować długo; jak należy następnie rzeczy, które są 
wykonane z 

być ich bogów? 

{6:47} dla ich lewej leży i wypominał do nich, które pochodzą 

po. 

{6:48} gdy przychodzi tam wojny ani zaraza po 



nich, kapłani skonsultować się z siebie, gdzie mogą one 

ukryty z nimi. 

{6:49} jak następnie mężczyzn nie dostrzec, że one nie 

bogów, których nie może zapisać się od wojny, ani 

plaga? 

{6:50} dla widząc je, ale z drewna i pokrył z 

Srebro i złoto, to określana jest dalej się 

false: 

{6:51} i oczywiście pojawia się on do wszystkich narodów i 

królów, że są one nie bogów, ale dzieła rąk ludzkich, 

i to nie dzieło Boga w nich. 

{6:52} kto następnie może wiedzieć, że są one nie bogów? 

{6:53} nie może ustawić się król w ziemi, ani 

dać deszcz ludziom. 

{6:54} nie osądzają ich własne sprawy, ani 

dochodzenia roszczeń źle, nie: oni są jak wrony 

między niebem a ziemią. 

{6:55} po czym kiedy ogień falleth po domu 

Bogowie z drewna, lub ustanowione przez ze złota lub srebra, 
kapłanów 



będzie uciekał i uciec; ale oni sami muszą być 

rozdziela zapłonęła belki. 

{6:56} Ponadto nie zniosą wszelkie króla lub 

Wrogowie: jak można go następnie myśli lub powiedział, że być 

Bogowie? 

{6:57} ani są tych bogów, drewna i ułożona z 

Silver lub gold, uciec, albo od złodziei i rabusiów. 

{6:58} którego złota i srebra i odzieży czymże 

oni są ubrani, one, które są silne i odejść 

withal: nie są one w stanie pomóc sobie sami. 

{6:59} dlatego lepiej jest być królem tego sheweth jego 

moc, albo statek zyskiem w domu, który 

Właściciel będzie miał wykorzystanie, niż takich fałszywych 
bogów; lub być 

drzwi w domu, aby utrzymać takie rzeczy tam, niż takie 

fałszywych bogów. lub filar drewna w pałacu, niż takich 
fałszywych 

bogów. 

{6:60} na słońce, księżyc i gwiazdy, jest jasny i wysłane do 

do swoich biur, są posłuszni. 

{6:61} w podobny sposób pioruna, gdy go dalej kruszy 



łatwo zobaczyć; i po ten sam sposób wiatr 

wieje w każdym kraju. 

{6:62} i kiedy Bóg ludziom chmury by przejść 

cały świat, robią tak jak oni wezwani. 

{6, 63} i ogień wysyłane z góry do spożywania hills i 

Woods czyni to rozkazał: ale te są podobne do 

ich ani w shew ani mocy. 

{6:64} przeto nie jest ani nie będzie miał ani powiedział, że 

są one bogów, widząc, że są w stanie ani ocenić przyczyny, 

ani do czynienia dobrego mężczyzn. 

{6:65} wiedząc zatem, że są one nie bogowie, strach je 

nie, 

{6:66} dla nie można przeklinać ani błogosławić królów: 

{6, 67} nie mogą one shew znaki na niebie, wśród 

pogan, ani blasku jako słońce, ani nie daje światła jako Księżyc. 

{6, 68} bestie są lepsze niż: dla mogą uzyskać 

pod pokrywę i samodzielne uzyskanie pomocy. 

{6:69} to jest następnie w żaden sposób oczywisty nam że 

są bogowie: dlatego nie bójcie się ich. 

{6:70} dla jako strach na wróble w ogrodzie ogórki 



strzeże nic: są więc swoich bogów, drewna i ustanowione przez 

ze srebra i złota. 

{6:71} i podobnie swoich bogów, drewna i ustanowione przez 

ze srebra i złota są jak biały cierń w sadzie, 

że każdy ptak siedzi jak również do martwego ciała, który jest 

Wschód w ciemności. 

{6:72} i poznacie ich być nie bogów przez 

jasny fiolet, który rotteth po then1: i oni sami 

potem jedzone będzie, a będzie wyrzut w 

kraju. 

{6:73} lepiej zatem jest tylko człowiek, kto ma Brak 

Idole: on jest daleko od wyrzutu. 

APOKRYFY 

LIST JEREMIASZA BIBLIA KRÓLA JAKUBA 1611 

www.Scriptural-Truth.com 

  

 


