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Bel a Dragon 

Kniha Bel a Dragon [v Daniel] 

História zničenie Bel a Dragon 

Odrezať z konca Daniel. 

{1:1} a kráľ Astyages bol pripojený k svojmu otcovi a 

Cyrus of Persia dostal jeho kráľovstvo. 

{1:2} a Daniel hovoril s kráľom, a bol 

poctený predovšetkým jeho priatelia. 

{1:3} teraz Babylons mal idol, volal Bel, a tam 

boli strávil na neho každý deň dvanásť veľké opatrenia 

bielia, a štyridsať oviec a šesť plavidiel vína. 

{1:4} a kráľ ho uctievali a šiel denné zbožňujú 

to: ale Daniel uctievali jeho vlastný Boh. A kráľ povedal 

jemu, prečo robíš ty uctievať Bel? 

{1:5} kto odpovedal a povedal, pretože môžu uctievať 

idoly s rukami, ale živého Boha, ktorý stvoril 

neba a Zeme, a jest zvrchovanosť nad všetko tvorstvo. 



{1:6} a potom povedal, že kráľ jemu, ty Thinkest, že nie 

Bel je živý Boh? Vidíš, koľko mu eateth a 

drinketh každý deň? 

{1:7} potom Daniel sa usmial a povedal kráľovi, nesmie byť 

podviedol: to je ale hliny v, a mosadze, a 

nemal nikdy Nejedzte a nepite nič. 

{1:8} tak kráľ bol rozhneval, a volal jeho kňazov, 

a povedal im, ak ste mi povedať, nie to, kto to je, že: 

devoureth tieto expences, ye sa zomrieť. 

{1:9} ale ak ye mi potvrdia, že Bel devoureth 

potom musí zomrieť, Daniel: on jest rozprávajú rúhanie 

Bel. A Daniel povedal kráľ, nech to byť podľa 

tvoje slovo. 

{1:10} dnes kňazi Bel bolo sedemdesiat až desať, 

vedľa ich manželky a deti. A kráľ šiel s 

Daniel do chrámu Bel. 

{1:11} tak Bel kňazi povedal: Hľa, ideme von: ale ty, O 

kráľ, na mäso, a priprav víno a zavrel 

dvere rýchlo a zapečatiť s tvoje vlastné signet; 

{1:12} a do zajtra kedy ty comest v, ak ty 



findest nie, že Bel jest jesť všetky, budeme trpieť smrti: 

inak, Daniel, ktorý hovorí falošne proti nám. 

{1:13} a oni malý považovať: pre pod stolom sú 

robil tajný vchod, podľa ktorého sú zapísané v 

neustále, a konzumovať tie veci. 

{1:14} tak keď boli preč ďalej, kráľ sa mäso 

pred Bel. Teraz Daniel prikázal svojim služobníkom na 

priniesť popol, a tie sú však, hodil všetky po celú dobu 

chrám v prítomnosti sám kráľ: potom šli sa von, 

zavrel dvere a utesnené s pečatným kráľa, a 

tak odišiel. 

{1:15} teraz v noci prišiel kňazov s ich manželky 

a deti, ako oni boli zvyknutý robiť, a jedla a 

drinck všetky. 

{1:16} v dopoludňajších hodinách betime kráľ vstal a Daniel 

s ním. 

{1:17} a kráľ povedal: Daniel, sú celé tesnenia? 

A on povedal: Áno, kráľovi, sa celý. 

{1:18} a ako mu otvoril vzdorovitý, kráľ 

pozrel na stôl, a zvolal velikým hlasom, veľké umenie 



ty, O Bel, a s tebou je vyťatý vôbec. 

{1:19} potom smial Daniel, a držal kráľ, že 

mali by nie ísť, a povedal: Hľa teraz chodníka, a 

označiť aj ktorého stopách, sú tieto. 

{1:20} a kráľ povedal, pozrite si na stopách mužov, 

ženy a deti. A potom kráľ sa preto nahneval, 

{1:21} a vzal kňazi s ich manželky a deti, 

ktorý ukázal mu zasvätení dvere, odkiaľ prišli, a 

konzumovať také veci, ako boli na stole. 

{1:22} preto kráľ zabil ich a dodané Bel 

Daniel's energie, ktorí zničili jemu a jeho chrámu. 

{1:23} a v tom istom mieste bol veľký drak, 

ktoré Babylon uctievali. 

{1:24} a kráľ povedal Danielovi, chceš tiež povedať 

že je to z mosadze? Lo, on žije, on eateth a drinketh; 

ty môžeš povedať, že on je život Boha: preto 

mu pokloniť. 

{1:25} potom povedal Daniel: kráľ, budú uctievať 

Pane Bože: Veď je to živého Boha. 

{1:26} ale mi dovolenku, kráľovi, a bude zabiť to 



drak bez meča alebo zamestnancov. Kráľ povedal, dám tebe 

opustiť. 

{1:27} potom Daniel vzal rozstup, a tuk a vlasy, a to 

Pozri ich dohromady, a urobil hrudky jej: to dal 

dračej papule, a tak drak praskla v sunder: a 

Daniel povedal: Hľa, Toto sú ye uctievanie bohov. 

{1:28} keď Babylon počuli, vzali veľké 

rozhorčenie, spikli proti kráľovi, riekol: 

Kráľ sa stal Žid, a jest zničil Bel, jest 

zabitý draka a dal kňazi na smrť. 

{1:29}, aby prišiel ku kráľovi a povedal, vysloboď nás 

Daniel, inak sme zničí ťa a tvoje house. 

{1:30} teraz, keď kráľ videl, že ho stlačili 

boľavé, viazaného, predniesol Daniel im: 

{1:31} kto obsadil ho do Ľvov: kde bol šesť 

dní. 

{1:32} a v den bolo sedem lions, a 

dal im každý deň dve telá a dve ovce: 

ktoré potom neboli uvedené, k zámeru by sa mohli 

pohltiť Daniel. 



{1:33} teraz tam bol v židovstva prorok, nazývané 

Habbacuc, kto urobil polievku, a porušil chleba v 

misku, a šiel do poľa ju, aby 

ženci. 

{1:34} ale Anjel Pána povedal Habbacuc, ísť, 
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niesť večeru, že jsi do Babylonu Danielovi, 

kto je v Ľvov. 

{1:35} a Habbacuc povedal: Pane, nikdy som nevidel Babylon; 

ani vedieť, kde je den. 

{1:36} potom anjel Pánov mu trvalo koruny, 

a porodila mu vlasy jeho hlavy a prostredníctvom 

vehemency svojho ducha ho nastaviť v Babylone cez den. 

{1:37} a Habbacuc plakal, hovoriac O Daniel, Daniel, 

mať večeru, čo Boh jest poslal tebe. 

{1:38} a Daniel povedal: ty si si ma pamätal, O 

Boh: ani si ma opustil, že usilovať o tebe a láske 

tebe. 

{1:39} tak Daniel vznikol, a nemal jesť: a anjel 

Pán nastaviť Habbacuc v mieste svojho okamžite znovu. 



{1:40} na siedmy deň kráľ šiel oplakává 

Daniel: a keď prišiel na den, pozrel, a 

Hľa, Daniel sedel. 

{1:41} potom zvolal kráľ velikým hlasom, riekol: 

Veľké umenie Pán Boh Daniel, a neexistuje žiadna iná vedľa 

tebe. 

{1:42} a vytiahol ho von a cast tých, ktoré boli 

spôsobiť jeho ničenia do brlohu: a boli 

hltal za chvíľu pred jeho tvár. 
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