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Laiškas Jer 

Jer [Jeremy] laiškas [arba laišką] 

{6:1} laiškas, kurį Jeremy siunčia pas juos kopija 

kuri turėjo būti vadovaujamas nelaisvę į Babilono karaliaus 

babiloniečiai, tvirtinti juos, nes jis buvo liepė jam 

Dievo. 

{6:2} dėl nuodėmių, kurias jūs įsipareigojo 

prieš Dievą, būsite paskatino toli nelaisvę Babilonas iš į 

Nabuchodonosor karalius babiloniečiai. 

{6:3}, kai jums reikia ateiti pas Babilonas, jūs ir toliau 

ten daug metus, o ilgą laiką, t. y. septynerių 

kartoms: ir po to aš tave toli taikiai 

iš ten. 

{6:4} dabar jūs pasirūpina Babilono dievai sidabro, ir, 

aukso, ir iš medžio, padengia ant pečių, kurie sukelia, 

Tautų bijoti. 

{6:5} saugokitės todėl, kad jūs ne išmintinga bus kaip su 



svetimi, nei buti ir iš jų, kai jūs matote, 

daugybė prieš jas ir už jų, garbinti juos. 

{6:6} bet Pasakyk savo širdyse, Viešpatie, mes turime cultus 

tave. 

{6:7} mano angelas yra su jumis, ir aš pats rūpinasi 

savo sielas. 

{6:8} kaip už savo kalbą, jis yra poliruoti darbininkas, 

ir jie patys yra paauksuotas ir kloti virš su sidabro; dar 

jie bet klaidinga ir negali kalbėti. 

{6:9} ir atsižvelgiant auksas, nes ji buvo nekalta, kad myli 

eiti gėjų, jie daro vadovai savo dievų karūną. 

{6:10} kartais kunigai perteikti iš jų dievų 

aukso ir sidabro, ir jis įgautų patys. 

{6:11} taip, jie suteiks jos į bendrą nierządnicami, 

ir denio juos kaip vyrų drabužiai, [nes] dievų sidabro, 

ir dievai aukso ir medienos. 

{6:12} dar negali šių dievų išgelbėti save nuo rūdžių 

ir drugys, nors jie būtų padengtas raudonos apdaras. 

{6:13} jie sunaikinti jų veidus, nes dulkės, 

šventyklos, kai yra daug jiems. 



{6:14} ir tas, kuris negali įdėti mirties, vienas, kad offendeth 

jam holdeth skeptras, tartum jis būtų teisėjas, 

šalyje. 

{6:15} jis taip pat davė į dešinę ranką, durklą ir AKS: 

bet negali pristatyti save nuo karo ir vagys. 

{6:16} kai jie yra žinoma, kad dievai: todėl 

nebijau jų. 

{6:17} kaip kaip laivo kad vyro useth yra nieko 

verta kai jis neveikia; Nepaisant to tai su jų dievų: kai 

jie nustatomi iki šventyklos, jų akys bus pilnas dulkių 

per juos kojas, užeina. 

{6:18} ir kiek duris pagaminti tikrai kiekvienoje pusėje po 

jam, kad offendeth karalius, kaip yra įsipareigojusi kenčia 

mirtis: net, kad kunigai, kad greitai jų šventyklas su 

durys, spynos, barai, kitaip jų dievai sugadinti su 

plėšikai. 

{6:19} jie juos šviesos žvakės, taip labiau nei dėl 

patys, kurio jie negali matyti vienas. 

{6:20} jie kaip vienoms iš jų šventyklos, dar 

sakoma, kad jų širdys yra gnawed ant dalykų, šliaužti 



iš žemės. ir kada jie valgo juos ir savo drabužius, 

jų manymu, ji neturi. 

{6:21} jų veidus yra paslėpėte per dūmų, 

ateina iš šventyklos. 

{6:22} jų organai ir vadovai sėdėti šikšnosparniai, Kregždės, 

ir paukščiai, ir katės taip pat. 

{6:23} tai žinotų, kad jie ne dievai: 

todėl juos Nesijaudink. 

{6:24} nepaisant aukso, kad apie juos 

kad jie gražūs, išskyrus jos nuvalykite rūdis, jie bus 

nešviečia: nes nei kada jie buvo išlydytos padarė jiems patiems. 

{6:25} dalykų neatsižvelgiantįtai, kurioje yra perkamos ne 
kvėpavimas 

už labiausiai aukštą kainą. 

{6:26} jie padengia ant pečių, turintys ne kojos 

kai jos pareiškia pas vyrus, kad jie būtų nieko verta. 

{6:27} jie taip pat, kad tarnauti jiems yra gėda: jeigu jie 

patenka į žemę bet kuriuo metu, jie negali pakilti dar kartą 

patys: nei, jei vienas juos nustatyti vertikaliai, jie perkelti 

apie save: nei viena, jei jie būti pokłon, jie gali 



pasidaryti tiesios:, tačiau jie dovanos prieš juos kaip 

pas numirėlių. 

{6:28} kaip dalykų, kurie yra paaukojama jiems: 

kunigai parduoti ir prievartos; panašiu būdu nustatyti jų žmonos 

iki jos dalį druskos; bet pas prasta ir bejėgiai jie 

neduodant nieko apie tai. 

{6:29} menstruous moteris ir moteris childbed valgyti 

jų aukos: iš šių dalykų žinotų, kad jie 

ne dievai: jų nebijau. 

{6:30} kaip gali jos būti vadinamas dievų? Todėl, kad moterys 

nustatyti mėsos prieš dievus, sidabro, aukso ir medienos. 

{6:31} ir kunigai sėdėti savo šventyklos, turintys savo 

drabužių nuoma, ir jų galvos ir barzdos skutimosi, ir nieko 

ant jų galvų. 

{6:32} jie kriokimas ir verkti prieš savo dievus, kaip vyrai ne 

šventė, kai vienas yra miręs. 

{6:33} kunigai taip pat nusiimti savo drabužius, ir aprengti 

jų žmonos ir vaikai. 

{6:34} ar tai būtų blogis kad vienas daro pas juos, arba 

gerai, jie negali atlyginti ją: jie nei gali 



nustatyti karalius, nei įdėti jį žemyn. 

{6:35} panašiai, jie taip pat gali suteikti turtų, nei 

pinigai: nors vyras padaryti vedybos pas juos, ir laikyti jį 

ne, jie ne reikalauja jį. 

{6:36} jie gali išgelbėti nė vienas žmogus nuo mirties, nei 
pristatyti 
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silpnas iš herojams. 

{6:37} jie negali atkurti jo akyse, aklas žmogus, nei 

padėti bet kuris žmogus – jo baimės. 

{6:38} jie gali parodyti ne malonės našlei, nei daryti 

gerai, kad mūsų. 

{6:39} jų dievų medienos, ir kuri užpilama 

Auksas ir sidabras, yra panašūs akmenys, būti akmens iš to 

kalnų: tie, kurie cultus jiems turi būti glumina. 

{6:40} kaip turėtų žmogus tada galvoja ir sako, kad jie yra 

dievai, kai net patys Chaldeans negarbingą juos? 

{6:41} kas jei jos rūpinasi vienas kvailas, kad negaliu kalbėti, 

jie priima jį ir intreat Bel, kad jis gali kalbėti, kaip nors 

jis galėjo suprasti. 



{6:42}, bet jie negali suprasti save, ir 

palikti juos: nes jie nieko nežino. 

{6:43} moterys taip pat su virvės apie jas, sėdi 

būdais, dega sėlenos kvepalų:, bet jei nors iš jų, 

kai kurie kad passeth pagal melas su juo, ji reproacheth savo 

kolegos, kad ji buvo ne maniau kaip verti kaip sau, nei 

jos laidas neveikia. 

{6:44} kokia daroma tarp jų yra klaidinga: kaip gali 

tai tada būti minties ar sakė, kad jie dievai? 

{6:45} jie pagaminti iš dailidžių ir auksakalių: jie 

gali būti nieko daugiau, nei kad darbininkai turės juos. 

{6:46} ir jie patys, kad juos gali niekada 

toliau ilgai; kaip tada reikia dalykų, kurie yra pagaminti iš 

juos galima dievai? 

{6:47} jie yra kairės ir tebesijausti jiems, kad ateis 

po. 

{6:48}, kai ten ateina maras ar karas 

juos, kunigai konsultuotis su savimi, kur jie gali 

paslėpti su jais. 

{6:49} kaip tada vyrai negali suvokti, kad jie būtų ne 



dievai, kurie nei įrašyti save nuo karo, nei iš 

Maras? 

{6:50} matyti jas bet medžio ir padengti su 

sidabro ir aukso, ji turi būti žinoma toliau kad jie 

klaidinga: 

{6:51} ir akivaizdžiai pateikiama visoms tautoms ir 

Karalių, kad jie ne dievai, bet vyrų rankas, darbai 

ir tai nėra Dievo jų darbas. 

{6:52} kas tada gali žinoti, kad jie ne dievai? 

{6:53}, nei jie paskirti ne karalius į žemę, nei 

duoti lietus pas vyrus. 

{6:54} nei jos teisėjas savo priežastis, nei 

ištaisyti klaidingą, negalėdamas: jie kaip Varnos 

tarp dangaus ir žemės. 

{6:55} po to, kai ugnies opadł po namus 

dievų medienos, arba nustatytos per aukso ar sidabro, ar jų 
kunigai 

bėgti toli, ir pabėgti; bet jie patys turi būti 

sudegino šaldytuvo kaip sijos. 

{6:56} Be to jie negali atlaikyti bet karalius arba 



priešų: kaip galima ji tada maniau, arba teigia, kad jie 

dievai? 

{6:57} nei tie dievai medienos ir kloti virš su 

sidabro ar aukso, sugebėjo pabėgti iš vagių ir plėšikų. 

{6:58} kurių aukso, sidabro ir drabužių rizik 

jie apsirengę, jie yra stiprūs, kad imtis, ir praeina 

tuo pat metu: nei jie galėtų padėti sau. 

{6:59} Todėl geriau būti karalius, abyscie jo 

galia, arba dar pelningas laivo name, kuri į 

savininkas turi naudojimo, nei tokių netikrų dievų; ar turi tam 

durų name, išlaikyti tokius dalykus ten, nei taip 

netikrų dievų. ar priekinio statramsčio medienos į rūmus, nei 
tokios melagingos 

dievai. 

{6:60}, saulės, mėnulio ir žvaigždžių, yra šviesūs ir siunčiami į 

padaryti savo biurus, paklusnus. 

{6:61} panašiu būdu Žaibas, kai jis viską atgal 

lengva matyti; ir po vienodai vėjo 

pučia kiekvienoje šalyje. 

{6:62} ir kada Dievas commandeth debesis, eiti per 



visame pasaulyje, jie daro kaip jie liepė. 

{6:63} ir gaisro siunθiama iπ aukπθiau vartoti kalvų ir 

miškai daro, kaip jis įsakė: bet tai kaip pas 

jiems nei parodyti, nei energijos. 

{6:64} kodėl ji nėra nei manoma, nei sakė, kad 

jie yra dievai, matydami, jie gali nė vienas teisėjas priežastis, 

taip pat daryti gera pas vyrus. 

{6:65} todėl žinant, kad jie ne dievai, bijoti jų 

ne, 

{6:66}, jie gali prakeikti nei laimina karaliai: 

{6:67} nei jie gali parodyti ženklus danguje tarp 

pagoniško, nei spindi kaip saulė, taip pat suteikti šviesos kaip 
mėnulis. 

{6:68} žvėrys yra geriau nei jie: jie gali gauti 

pagal dangtelį ir padėti sau. 

{6:69}, tai yra jokiu būdu akivaizdi pas mus kad jie 

dievai: todėl jų nebijau. 

{6:70}, kaip Baidyklė sode, agurkai 

sprend˛ia nieko: toks yra jų dievų medienos ir nustatyti per 

su sidabru ir auksu. 



{6:71} ir taip pat jų dievų medienos ir nustatyti per 

su sidabru ir auksu, yra panašūs į plantacija, balta thorn 

kad paukštis sėdi taip pat lavoną, kuris yra 

Rytuose į tamsoje. 

{6:72} ir jūs pažinsite juos iš jokių kitų dievų, 

ryškiai rožinės spalvos, kuri rotteth nuo then1: ir jie patys 

po to turi būti valgoma ir neturi priekaištų, kad 

šalyje. 

{6:73} geriau todėl yra tiesiog vyras, kuris turi nė vienas 

Stabai: jis turi būti toli gražu ne priekaištas. 
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