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Bel a drak 

Kniha Bel a drak [v Daniel] 

Historie zničení Bel a drak, 

Odříznut od konce Daniel. 

{1:1} a král Astyages byl připojen k svému otci, a 

Kýros získal jeho království. 

{1:2} a Daniel hovořil s králem a byl 

ocenila především jeho přátelé. 

{1:3} teď Babylons měl idol, zvané Bel a tam 

byly strávil na něm každý den dvanáct Skvělé opatření 

hladké mouky a čtyřicet ovcí a šest plavidel vína. 

{1:4} a král ji uctívali a šel denně na uctívat 

to: ale Daniel uctívání svého vlastního boha. A král řekl: 

mu, proč není ty uctívají Bel? 

{1:5} který odpověděl a řekl, protože nemusí uctívat 

idoly s rukou, ale živého Boha, který stvořil 

nebe a země, a kterýž suverenity nad všechno tvorstvo. 



{1:6} a potom řekl král mu, zábavnými ne že 

Bel je živý Bůh? Vidíš, ani kolik zahálky a 

drinketh každý den? 

{1:7} pak Daniel se usmál a řekl: králi, ne 

Podvedl: to je ale hlína uvnitř a mosaz bez, a 

Nikdy nejezte ani nepijte žádné věci. 

{1:8}, takže král byl rozhněval a volal jeho kněží, 

a řekl jim, pokud ye mi říct, kdo to je, že: 

devoureth tyto výlohy, ye, musí zemřít. 

{1:9} ale pokud ye mi potvrdí, že Bel devoureth 

pak zemře Daniel: protože on přijíti rouhání proti 

Bel. A Daniel řekl: králi, nech to být v souladu 

tvé slovo. 

{1:10} dnes kněží Bel bylo šedesát a deset, 

vedle své ženy a děti. A král šel s 

Daniel do chrámu. 

{1:11} tak Bel kněží řekl: Hle, jdeme ven: ale ty, O 

Král, na maso a připravte víno a drž 

dveře rychle a zapečetit s tvé vlastní pečeť; 

{1:12} a zítra Když přijdeš v, pokud jsi 



najdeš ne že Bel jest snědli všechny, budeme trpět smrti: 

jinak Daniel, který mluví nepravdivě proti nám. 

{1:13} a málo hleděli na to: pro pod stůl se 

dělal privy vchodu, kdy vstoupili do 

neustále a tyto věci. 

{1:14} tak když tam byly pryč, král masa 

před Bel. Teď Daniel přikázal sluhům, aby 

přenést popelem a ti nasypala celé 

chrám v přítomnosti samotného krále: pak odešli ven, 

zavřel dveře a opatřeny pečetí krále, a 

tak odešli. 

{1:15} dnes v noci přišel kněží se svými manželkami 

a děti, jak byly zvyklý na to a jedl a 

drinck všechny. 

{1:16} v ranní betime, krále vznikla a Daniel 

s ním. 

{1:17} a král řekl, Daniel, jsou celé těsnění? 

A on řekl: Ano, Ó králi, být celý. 

{1:18} a hned, jak otevřel zarputilý, král 

pohlédl na stůl a zvolal hlasem velikým, velké umění 



ty, O Bel, a s tebou žádný podvod vůbec. 

{1:19} se Daniel a držel král, že 

by neměla jít dovnitř a řekl: Hle, nyní chodník, a 

Mark i jehož kroky jsou tyto. 

{1:20} a král řekl: vidím stopy lidí, 

ženy a děti. A pak král se proto rozhněval, 

{1:21} a vzal si kněží s jejich ženami a dětmi, 

Kdo zvala ho záchod dveří, odkud přišli, a 

spotřebováno takové věci, jako byly na stole. 

{1:22} proto král pobili a dodány Bel 

moci si Daniel, kdo zničil ho a jeho chrám. 

{1:23} a na tom stejném místě byl velký drak, 

kterou uctívali Babylon. 

{1:24} a král řekl Daniel, chceš také říkají 

že je to z mosazi? Hle on žil, zahálky a drinketh; 

Neříkej, že je žádné žijící Bůh: tedy 

klanět se mu. 

{1:25} pak řekl Daniel Král, budu uctívat 

Pane Bože: on je živý Bůh. 

{1:26} ale dovolte mi, Ó králi, a musí to zabít 



Dračí meč bez personálu. Řekl král, ti dávám 

opustit. 

{1:27} pak Daniel vzal hřiště a tuku a vlasy a udělal 

vařit je dohromady a vyrobené kusy jejich: to dal do 

Dračí tlamy, a tak drak praskla v sunder: a 

Daniel řekl, hle, že toto jsou bohové, které tě uctívají. 

{1:28} když Babylon slyšeli, že vzali velké 

rozhořčení a konspirovala proti králi, říká, 

Král je být Židem a kterýž zničil Bel, jest 

skolily draka a dal kněží k smrti. 

{1:29} tak přišel ke králi a řekl, zbav nás 

Daniel, jinak jsme zničí tě a tvé domu. 

{1:30} nyní když král viděl, že mu vydali 

bolavé, omezovaná, dodal Daniel jim: 

{1:31} kdo uvrhl ho do doupěte lvů: kde byl šest 

dní. 

{1:32} a v pracovně bylo sedm lvů a 

dal jim, každý den dvě jatečně upravená těla a dvě ovce: 

který pak nebyly uvedeny jim, aby záměr, že by mohly 

pohltit Daniel. 



{1:33} teď zazněl v židovstva prorok, zvané 

Habbacuc, který udělal pottage a chleba zlomili 

misku a šel do terénu, do 

ženci. 

{1:34} ale Anděl Páně řekl Habbacuc, jít, 
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nést večeře, který jsi do Babylonu unto Daniel, 

Kdo je v doupěti lvi. 

{1:35} a Habbacuc řekl, pane, nikdy jsem neviděl Babylon; 

ani já vím, kde je v pracovně. 

{1:36} pak Anděl Páně ho vzal za korunu, 

a porodila ho za vlasy z jeho hlavy a pomocí 

vehemency jeho duch ho nachází v Babylonu v pracovně. 

{1:37} a Habbacuc plakala, říká, Danieli, Daniel, 

večeri, který tě poslal Bůh. 

{1:38} a Daniel řekl: ty jsi si mě pamatoval, O 

Bůh: ani jsi opustil je, které usilují o tobě a láska 

tě. 

{1:39} tak Daniel vznikla a jedl: a anděl 

Lord nastavit Habbacuc v místě opět ihned. 



{1:40} na sedmý den Mazance naříkala nad 

Daniel: a když přišel do pelechu, podíval se dovnitř, a 

Hle, Daniel seděl. 

{1:41} Galie vydalo Vercingetorigovi krále hlasem velikým, řka: 

Velké umění Pán Bůh Danielovi, a neexistuje žádný jiný vedle 

tě. 

{1:42} a vytáhl ho ven a obsazení těch, které byly 

příčinu jeho zničení do pracovny: a byly 

pohlceni ve chvíli před jeho tváří. 

APOKRYFY 

BEL A DRAGON KING JAMES BIBLE 1611 

www.Scriptural-Truth.com 

  

  

 


