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Jeremija kiri 

Jeremija [Jeremy] kirja (või täht) 

{6:1} kirja, kuhu Jeremy saata nende koopia 

kes oleks pidanud olema led vangid arvesse Babylon kuninga 

Babüloonlased, nende, kinnitamiseks, nagu see oli teda 
käskinud 

Jumala. 

{6:2} patud, mida te toime tõttu 

Jumala ees, te peate olema led ära vangid arvesse Babylon 

Nabuchodonosor kuningas Babüloonlased. 

{6:3}, nii et kui te olla tulnud juurde Babylon, te jätkuvalt 

seal mitu aastat ja pikk hooaeg, nimelt seitse 

põlvkondade: ja pärast seda ma toon teile ära rahulikult 

sealt. 

{6:4} nüüd te hoolitsevad Babylon Gods hõbedat ja ning 

kuld, puidust, arvestada korral õlad, mis on 

Rahvaste karta. 

{6:5} seega ole ettevaatlik, et te ei ole tark olla nagu 



võõrad, olge ja neist, kui te näete, et 

palju enne neid ja nende taga neid jumalateenistustel. 

{6:6} aga teie ütlete oma südames, Issand, me kummardame 
peab 

sind. 

{6:7}, mine Angel on ja ma ise hooldav 

oma hinge. 

{6:8}, kuna nende keel on lihvitud poolt töömees, 

ja nad ise on kullatud ja ette üle hõbe; veel 

on nad aga vale ja ei ole osanud. 

{6:9} ja võttes kuld, nagu ta oli neitsi, et hõbedaga 

minna, gay, nad teevad krooni pead oma jumalatele. 

{6:10} ka preestrid edasi: nende jumalad 

kulda ja hõbedat, ning omistaks ise. 

{6:11} Jah, nad annan selle ühise hoorad 

ja teki neid meeste rõivad, [on] jumalad hõbedat, 

ja jumalate kullast ja puit. 

{6:12} veel ei ole need jumalad ennast päästa rooste 

ja ööliblikas, kuigi nad on kaetud lilla rüü. 

{6:13 nad pühkida oma nägu, sest tolm, ning 



Temple, kui on palju, nende peale. 

{6:14} ja see, et surma, üks ei saa panna offendeth 

teda holdeth tseptriga, nii nagu ta oleks kohtunik on 

riik. 

{6:15} ta on ka paremas käes, pistoda ja kirves: 

kuid ei suuda ise sõda ja varastada. 

{6:16} kus nad on teadaolevalt ei ole jumalad: seega 

karda neid. 

{6:17} nagu kui useth mees on midagi 

väärt, kui see on katki; nõnda on nende jumalad: kui 

need templid, silmad olla tolmu täis 

läbi nende jalad mis tulevad. 

{6:18} ja uksed tehakse kindlasti igal pool pärast 

et offendeth kuningas, nagu toimepanemist kannatama 

surma: isegi preestrid teha kiire oma templid 

uksed, lukud ja baari, muidu oma jumalatele mudasse 

röövlid. 

{6:19} nad valgus neile Küünlad, jah, rohkem kui jaoks 

ise, millest nad ei näe üks. 

{6:20} need on üks tempel, talad veel 



nad ütlevad, et nende südamed on närisid pärast hiiliva asju 

kokku maa; ja kuna nad söövad neid ja nende riided, 

nad arvavad, see ei ole. 

{6:21} oma nägu on blacked läbi suitsu mis 

tuli välja temple. 

{6:22} pärast oma keha ja pead istuda nahkhiired, pääsukesed, 

ja linnud ja kassid ka. 

{6:23} selle te teaksite, et nad ei ole jumalad: 

Seega ei karda neid. 

{6:24} olenemata kulla, mis on nende 

need ilusad, kuid nad pühkige rooste, nad on 

sära: sest kui nad olid sula ei nad tunnevad seda. 

{6:25} asju milles ei ole hinge ostetakse 

kõige kõrgema hinnaga. 

{6:26} neid meeles pärast õlad, millel jalad 

mille alusel nad kuulutama mehed, et nad midagi väärt olla. 

{6:27} ka neid teenindavate häbenetakse: juhul, kui nad 

langeb maapinnal igal ajal, nad ei saa tõusta taas 

ise: ei, kui neid püsti, nad liiguvad 

ise: ei, kui nad allunud, saab need 



endast sirge: kingitused enne neid, kuid nad 

surnud otsegu. 

{6:28} nagu seda, mida neile, et ohverdada 

preestrid müüa ja kuritarvitusi; samal viisil näha nende naised 

kuni selle osast soola; kuid halb ja jõuetu juurde nad 

Anna see midagi. 

{6:29} menstruous naised ja naised childbed süüa 

oma ohvreid: mida need asjad te teaksite, et nad on 

No gods: ei karda neid. 

{6:30} sest kuidas saab selle kohta öelda jumalad? sest naised 

Määra liha enne jumalad hõbe, kuld ja puidust. 

{6:31} ja preestrid istuda oma templid, võttes oma 

rent, riided ja oma pea ja habe raseeritud ja ei midagi 

pärast oma pead. 

{6:32} nad müha ja cry enne nende jumalad üht kell 

kui üks pidu on surnud. 

{6:33} preestrid ka startida oma rõivad ja riided 

nende naised ja lapsed. 

{6:34} kuri, et üks teeb või 

Hea, nad ei saa seda kompenseerivad: nad saavad kumbki 



Saate seadistada kuningas ega pani ta ette. 

{6:35} samal viisil, nad ei anna rikkust ega 

raha: kuigi mees teha neile lubadus ja hoida 

ei, need ei nõua seda. 

{6:36} võimalik säästa ükski inimene surma ei toimeta 

Kirja Jeremija lehe 640 

nõrk: võimas. 

{6:37} nad ei saa taastada pime nägijaks, ega 

aidata keegi oma stressi. 

{6:38} ta saab näitan mingit halastust lesele, ega ei 

Hea isatu. 

{6:39} oma jumalatele puidu ja mis kaetakse 

kuld ja hõbe, on nagu kivid mis on tahutud välja ning 

mägi: need, kes kummardavad neid on segaduses. 

{6:40} kuidas peaks mees siis mõtlevad ja ütlevad, et nad on 

jumalad, kui isegi Chaldeans dishonour neid? 

{6:41} kes kui nad jälgivad, üks loll, et ei oska, 

nad too teda ja ta võib rääkida nagu oleks Bel intreat 

ta ei suutnud mõista. 

{6:42} kuid nad ei mõista seda ise, ja 



lahkuda: sest nad ei ole. 

{6:43} naised ka väätidega nende istub kohta 

Kuidas, põletada kliid parfüümi: aga kui mõni neist koostatud 

mõned mis kaovad poolt, vale, ta reproacheth tema 

kolleegid, et ta oli mõelnud kui väärt, nagu ta ise, ega 

tema nööri katki. 

{6:44} üldse tehakse nende seas on vale: kuidas võib 

seda siis arvasin või ütles, et nad on jumalad? 

{6:45} need on valmistatud puuseppade ja kullassepad: nad 

võib olla midagi muud kui ka töömehed on neid olevat. 

{6:46} ja nad ise, mis tegi neist ei saa kunagi 

jätkata kaua; Kuidas peaks siis asju, mis on valmistatud 

neid tuleb jumalad? 

{6:47} nad vasakule jääb ja reproaches neile, mis tulevad 

pärast. 

{6:48} kui seal tuleb sõda või katk pärast 

need preestrid konsulteerima, kui nad võivad 

neid peita. 

{6:49} kuidas siis ei saa mehed tajuvad, et neid ei 

jumalad, mida saab samuti säästa end sõja ega: 



katk? 

{6:50} nähes neid vaid puidust ja kaetuna kuvamine koos 

hõbe ja kuld, see on tuntud edaspidi nende 

FALSE: 

{6:51} ja see peab ilmselgelt kõigi rahvaste ja 

Kings, mis ei ole jumalad, kuid meeste käed tööd 

ja et poleks neid Jumala tööd. 

{6:52} kes siis võib teada, et nad ei ole jumalad? 

{6:53} ei saab nad loodud kuningas maa, ega 

Anna vihma otsegu. 

{6:54} ei nad kohtunik oma põhjus ega 

vale, ei ole võimalik heastada: nad on nagu varesed 

vahel taeva ja maa. 

{6:55} misjärel Kuna tulekahju korral maja falleth 

puidust või sätestatud üle kuld või hõbe, nende preestrid 
jumalad 

põgenesid, ja põgeneda; Aga nad ise on 

Kõrvetatud lõhki nagu talad. 

{6:56} veelgi enam ei pea vastu kuningas või 

vaenlased: Kuidas saab see siis arvasin või ütles, et nad 



jumalad? 

{6:57} ei on need jumalad puidu ja tohu 

Hõbe või kuld, pääseda kas vargad või röövlid. 

{6:58} kelle kuld, ja hõbe ja rõivad wherewith 

nad on riietatud, need, mis on tugev võtta ja ära minna 

withal: ei nad suudavad end ise aidata. 

{6:59} Seega, parem on olla kuningas selle sheweth oma 

võimu, muidu kasumlik laeva majas, mis on 

omanikul on kasutamist, kui selline valede jumalate; või on 

majas, et hoida selliseid asju seal, kui selline uks 

valede jumalate. või puidu sammas on palee, kui kõnealuse 
ebaõige 

jumalad. 

{6: 60} jaoks päike, kuu ja tähed, on valgus- ja tiitritega 

kas nende asukoht, on kuulekas. 

{6:61} samasuguse viisil kui see, kes edasi-välk 

on lihtne näha; ja pärast samamoodi Tuul 

bloweth igas riigis. 

{6:62} ja kuna Jumal käsib minna üle pilved 

kogu maailmas, nad nagu nad olid. 



{6:63} ja tulekahju saadetakse ülevalt tarbida hills ja 

Woodsi teeb, nagu ta on käskinud: aga need on nagu juurde 

neid ei näitan ega võimu. 

{6:64} mispärast ei ei peaks samuti ütles, et 

nad on jumalad, nägemine, nad suudavad ei hinnata põhjuseid, 

samuti teha head meeste juurde. 

{6:65} Seega teades, et nad ei ole jumalad, ei karda neid 

ei, 

{6:66} sest nad ei needus ega õnnistagu kuningad: 

{6: 67} ei saa nad näitan märgid taevas seas 

Pagan, ega särada nagu päike ega anna kerge kui moon. 

{6:68} metsloomad on nad paremad: sest nad saavad 

kaas ja ise abi. 

{6:69} ta on siis mingil manifest meie juurde et nad 

jumalad on: seega ei karda neid. 

{6:70} jaoks nagu hernehirmutis Aed, kurgid 

keepeth midagi: nii on nende jumalad puidu ja rajatud üle 

hõbeda ja kulla. 

{6:71} ja samuti nende jumalad puidu ja rajatud üle 

hõbeda ja kulla, on nagu SAD, valge piik 



kõikide lindude sitteth ka laip, mis on 

Ida pimedusse. 

{6:72} ja te tunnete nad pole jumalad poolt olevat selle 

hele lilla, mis pärast then1 rotteth: ja nad ise 

hiljem peab söömiseks ja on etteheide, et 

riik. 

{6:73} parem, seetõttu on õige mees, see, kellel on ükski 

iidolite: sest ta on kaugel heita. 
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