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Skrivelse av Jeremiah 

Den Epistel [eller brev] Jeremias [Jeremy] 

{6:1} en kopia av ett brev, som Jeremy sänt till dem 

som skulle vara ledde fångar till Babylon av kungen i 

Babylonierna, att certifiera dem, som det var befallt honom 

av Gud. 

{6:2} på grund av de synder som ni har begått 

inför Gud, skall ni bli ledde bort fångar till Babylon av 

Nabuchodonosor kung av babylonierna. 

{6:3} så när ni ska komma till Babylon, ni skall förbli 

där många år med en lång säsong, nämligen sju 

generationer: och efter som jag tar du bort fredligt 

därifrån. 

{6:4} nu skall ni se på Babylon gudar av silver, och 

guld, och av trä, burit på axlar, som orsakar den 

nationerna att frukta. 

{6:5} akta er därför att ni på intet sätt vara att 



främlingar, inte heller att ni och av dem, när ni ser den 

mängd före dem och bakom dem, dyrka dem. 

{6:6} men säger ni i era hjärtan, O Herre, vi måste tillbe 

dig. 

{6:7} för min ängel är med dig, och jag själv vårdar 

era själar. 

{6:8} som för sin tunga, det är polerad av arbetaren, 

och de själva är förgyllda och lade över med silver; ännu 

är de men falskt, och kan inte tala. 

{6:9} och tar guld, som det var för en jungfru som älskar 

gå gay, göra de kronor för cheferna för sina gudar. 

{6:10} ibland också prästerna förmedla från deras gudar 

guld och silver, och skänka det själva. 

{6:11} Ja, de ger därav till de gemensamma skökorna, 

och däck dem som män med plagg, [att vara] gudar av silver, 

och gudarna av guld och trä. 

{6:12} ännu inte dessa gudar rädda sig från rost 

och mal, men de täckas med lila kläder. 

{6:13} de torka deras ansikten på grund av dammet av den 

tempel, när det finns mycket på dem. 



{6:14} och han som inte kan sätta ihjäl en som offendeth 

honom holdeth en spira, som vore han en domare av den 

land. 

{6:15} har han också i sin högra hand en dolk och ett ax: 

men kan inte leverera själv från krig och tjuvar. 

{6:16} whereby de är kända för att inte vara gudar: därför 

frukta dem inte. 

{6:17} som som ett kärl att en man useth är inget 

värt när det är bruten; även så är det med deras gudar: när 

de sättas upp i templet, deras ögon vara full av damm 

genom fötterna av dem som kommer in. 

{6:18} och dörrarna görs säker på varje sida vid 

honom som offendeth konungen, som begås för att lida 

död: även så prästerna göra snabb deras tempel med 

dörrar, med lås och barer, så att deras gudar vara bortskämd 
med 

Rånarna. 

{6:19} de tända dem ljus, ja, mer än för 

själva, varav de kan inte se. 

{6:20} de ännu som en av balkar av templet, 



de säger att deras hjärtan är gnagde på av saker smygande 

ur jorden; och när de äter dem och deras kläder, 

de känner det inte. 

{6:21} deras ansikten är svarta genom röken som 

kommer ut ur templet. 

{6:22} vid sina kroppar och huvuden sitta fladdermöss, svalor, 

och fåglar och katter också. 

{6:23} detta kan ni veta att de är inga gudar: 

Därför frukta dem inte. 

{6:24} trots guldet som handlar om att 

göra dem vackra, förutom de torka bort rosten, kommer de 

Lys inte: för när de var smält inte heller de känner det. 

{6:25} sakerna där det finns ingen andning köps 

för ett mest högt pris. 

{6:26} de bärs på skuldror, har inga fötter 

whereby de förkunna män att de ingenting värt. 

{6:27} de också att servera dem skäms: för om de 

faller till marken när som helst, de kan inte stiga upp igen av 

själva: inte heller, om man ställer dem upprätt, kan de röra 

av sig själva: om de vara böjt sig, kan inte heller, de 



göra sig raka: men de ställa gåvor innan dem som 

döda människor. 

{6:28} när det gäller de saker som offras till dem, 

deras präster säljer och missbruk; på liknande sätt låg sina fruar 

del därav i salt; men åt de fattiga och maktlösa de 

ger ingenting av den. 

{6:29} menstruous kvinnor och kvinnor i barnsäng äta 

deras offer: dessa saker kan ni veta att de är 

Inga gudar: frukta dem inte. 

{6:30} Hur kan de kallas gudar? eftersom kvinnor 

Ställ köttet innan gudarna av silver, guld och trä. 

{6:31} och prästerna sitta i deras tempel, att ha sin 

kläder som hyra, och deras huvuden och skägg renrakad och 
ingenting 

på deras huvuden. 

{6:32} de roar och gråta innan deras gudar, som män gör på 

fest när man är död. 

{6:33} prästerna också ta av sina kläder och klä 

deras hustrur och barn. 

{6:34} om det vara onda som en gör dem, eller 



de är bra, inte kunna kompensera det: de kan varken 

ställa in en kung, inte heller lägga honom ner. 

{6:35} på samma sätt, de kan inte heller ge rikedomar och inte 
heller 

pengar: även om en man gör ett löfte till dem, och hålla den 

inte, kommer de inte kräva det. 

{6:36} kan de Spara ingen människa från döden, varken leverera 

Brev av Jeremiah sida 640 

svaga från de mäktiga. 

{6:37}, som de inte kan återställa en blind man hans syn, inte 
heller 

hjälpa någon människa i sin nöd. 

{6:38} de kan förkunna ingen nåd till änkan, inte heller 

bra att de faderlösa. 

{6:39} deras gudar av trä, och som överdras med 

guld och silver, är som stenarna som vara huggen av den 

berg: de som dyrkar dem skall bringas på skam. 

{6:40} Hur bör en människa sedan tänka och säga att de är 

gudar, när även kaldéer sig vanärar dem? 

{6:41} som om de skall se en dum som inte kan tala, 

de föra honom, och intreat Bel som han kan tala, som om 



han kunde förstå. 

{6:42} men de inte kan förstå detta själva, och 

lämna dem: för de har ingen kunskap. 

{6:43} kvinnorna också med sladdar om dem, sitter i 

sätt, bränna bran för parfym: men om någon av dem, dras 

av några att övergår av, ligga med honom, hon reproacheth 
henne 

Karl, som hon inte trodde som värdig som sig själv, inte heller 

hennes sladden trasig. 

{6:44} som helst görs bland dem är falska: Hur kan 

det sedan kan tänkt eller sagt att de är gudar? 

{6:45} de är gjorda av snickare och guldsmeder: de 

kan inget annat än arbetarna kommer att ha dem vara. 

{6:46} och de själva som gjorde dem aldrig kan 

fortsätta länge; Hur ska då de saker som är gjorda av 

dem vara gudar? 

{6:47} för de vänster ligger och förebrår dem som kommer 

efter. 

{6:48} för när kommer något krig eller plåga uppå 

dem, prästerna samråda med sig själva, där de kan 



döljas med dem. 

{6:49} Hur sedan kan inte män uppfattar att ingen 

gudar, som varken kan rädda sig från krig, inte heller från 

pesten? 

{6:50} för att se de vara utan trä och putsade med 

Silver och guld, det skall vara känt nedan är 

falskt: 

{6:51} och det uppenbart skall visas för alla nationer och 

Kings är inga gudar, men verk av människohänder, 

och att det finns inget arbete för Gud i dem. 

{6:52} som kanske sedan inte vet att de är inga gudar? 

{6:53} för varken kan de ställa en kung i landet, inte heller 

ge regn till människorna. 

{6:54} inte heller kan de bedöma deras egen sak, inte heller 

avhjälpa ett fel, att inte: de är som kråkor 

mellan himmel och jord. 

{6:55} varefter när eld faller vid hus 

gudar av trä eller lagda över med guld eller silver, deras präster 

kommer att fly bort och fly; men de själva skall vara 

bränt sönder som balkar. 



{6:56} Dessutom tål de inte någon kung eller 

fiender: Hur kan det då trodde eller sade att 

gudarna? 

{6:57} varken är dessa gudar av trä och lade över med 

Silver eller guld, kunna fly från antingen tjuvar eller rövare. 

{6:58} vars guld, och silver och plagg varmed 

de är klädd, tar de som är starka, och gå bort 

därjämte: inte heller är de kunna hjälpa sig själva. 

{6:59} därför det är bättre att vara en kung att sheweth hans 

makt, eller annars en lönsam fartyget i ett hus, som den 

ägare skall ha användning av, än sådana falska gudar; eller vara 
en 

dörr i ett hus, att hålla sådana saker däri, än sådan 

falska gudar. eller en pelare av trä i en ett palats, än sådant 
falskt 

gudarna. 

{6:60} för solen, månen och stjärnorna, att vara ljusa och 
skickas till 

göra sina kontor, lydig. 

{6:61} på liknande sätt lightning när det bryter fram 

är lätt att ses; och efter samma sätt vinden 



blåser i varje land. 

{6:62} och när Gud befaller molnen för att gå över 

hela världen, de gör som de är bidden. 

{6:63} och elden skickas från ovan att konsumera kullar och 

Woods gör som det är befallt: men dessa är likt 

dem varken i förkunna eller makt. 

{6:64} därför det är varken att vara förment heller sagt 

de är gudar, att se, de klarar inte heller att döma orsaker, 

inte heller att göra gott för människor. 

{6:65} att veta därför att de är inga gudar, frukta dem 

inte, 

{6:66} för de kan varken förbannelse eller välsigna kungar: 

{6:67} inte heller kan de förkunna tecken i himlen bland 

de hedniska eller glans som solen, och inte heller ge ljus som 
månen. 

{6:68} djuren är bättre än de: för de kan få 

under en täcka och hjälpa sig själva. 

{6:69} Det är då ingalunda uppenbara för oss att de 

är gudar: fruktar dem därför inte. 

{6:70} för som en fågelskrämma i en trädgård med gurka 



håller ingenting: så är deras gudar av trä och avspända över 

med silver och guld. 

{6:71} och jämväl deras gudar av trä och avspända över 

med silver och guld, är som att en vit thorn i en fruktträdgård, 

att varje fågel sitter på; som också till en död kropp, som är 

öst in i mörkret. 

{6:72} och ni skall veta att de är inga gudar av de 

ljust lila som rotteth vid then1: och de själva 

efteråt skall ätas, och skall vara en förebråelse i den 

land. 

{6:73} är bättre därför bara mannen som ingen har 

idoler: för han skall vara långt ifrån förebrå. 
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