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Bel och draken 

Boken Bel och draken [i Daniel] 

Historien om förstörelsen av Bel och draken 

Avskuren från slutet av Daniel. 

{1:1} och kung Astyages samlades till sina fäder, och 

Cyrus av Persien fick sitt rike. 

{1:2} och Daniel samtalade med kungen, och var 

hedrade framför allt hans vänner. 

{1:3} nu Babylons hade en idol, kallas Bel, och det 

var tillbringade på honom varje dag tolv stora åtgärder av 

fint mjöl, och fyrtio fåren, och sex fartyg vin. 

{1:4} och konungen dyrkade det och gick dagligen till avgudar 

det: men Daniel dyrkade sin egen Gud. Och kungen sade 

till honom, varför inte du dyrkar Bel? 

{1:5} som svarade och sade: eftersom jag inte kan tillbe 

idoler som gjort med händer, men levande Guden, som har 
skapat 

himlen och jorden, och har suveränitet över allt kött. 



{1:6} då sade kungen till honom, Thinkest du inte som 

Bel är en levande Gud? ser du inte hur mycket han äter och 

dricker varje dag? 

{1:7} sedan Daniel log och sa, O konung, vara inte 

lurad: för detta är, men lera inom och mässing utan, och 

aldrig äta eller dricka någon sak. 

{1:8} så kungen var vred, och kallas för sina präster, 

och sade till dem, om ni berättar inte vem det är som 

eftersom dessa slutförandegarantier, skall ni dö. 

{1:9} men eftersom om ni kan certifiera mig som Bel dem, 

sedan Daniel skall dö: för han har talat hädelse mot 

Bel. Och Daniel sade till kungen, låt det vara enligt 

ditt ord. 

{1:10} nu präster i Bel var sextio och tio, 

bredvid deras hustrur och barn. Och kungen gick med 

Daniel i templet av Bel. 

{1:11} så Bels prästerna sade, Lo, vi går ut: men du, O 

kung på köttet, och göra redo vinet och stänga den 

dörren snabbt och försegla den med ditt eget signet; 

{1:12} och morrow när du kommer i, om du 



Findest inte att Bel har ätit upp allt, vi kommer att lida döden: 

annars Daniel, som talar falskt mot oss. 

{1:13} och de lite betraktade det: för under bordet de 

hade gjort en invigt ingång, whereby de angett i 

kontinuerligt, och förbrukas dessa saker. 

{1:14} så när de var borta fram, kungen ställa kött 

innan Bel. Daniel hade nu befallde sina tjänare att 

ta askan, och de de beströdde hela den 

templet i närvaro av konungen ensam: sedan gick de ut, 

stänga dörren och förseglade den med kungens signetring, och 

så avvek. 

{1:15} nu kom i natt prästerna med sina fruar 

och barn, som de var vana att göra, och äta och 

drinck upp alla. 

{1:16} i den morgonen betime kungen uppstod och Daniel 

med honom. 

{1:17} och kungen sade, Daniel, är tätningarna hela? 

Och han sade: Ja, O konung, de vara hela. 

{1:18} och så snart han hade öppnat den dour, kungen 

såg på bordet, och ropade med hög röst, stor konst 



du, O Bel, och med dig är inget svek alls. 

{1:19} sedan skrattade Daniel och höll kungen att han 

inte bör gå, och sade: se nu trottoaren, och 

Märk väl vars fotspår är dessa. 

{1:20} och kungen sade: jag ser fotspåren av män, 

kvinnor och barn. Och då kungen var arg, 

{1:21} och tog prästerna med sina hustrur och barn, 

som visade honom dasset dörrar, där de kom in, och 

konsumeras sådana saker som fanns på bordet. 

{1:22} därför kungen dräpte dem och levererade Bel 

till Daniels kraft, som förstörde honom och hans tempel. 

{1:23} och i den samma platsen fanns det en stor drake, 

som de av Babylon dyrkade. 

{1:24} och kungen sade till Daniel, vill du också säga 

att detta är av mässing? Lo, han lever, han äter och dricker; 

Du kan inte säga att han är ingen levande Gud: därför 

tillbe honom. 

{1:25} sedan sade Daniel till kungen, jag kommer tillbe den 

Herre min Gud: Ty han är levande Guden. 

{1:26} men ge mig ledighet, O konung, och jag skall dräpa detta 



Dragon utan svärd eller personalen. Kungen sade, jag ge dig 

lämna. 

{1:27} sedan Daniel tog planen, och fett och hår, och gjorde 

koka dem tillsammans, och gjorde klumpar därav: detta lade 
han i 

dragon's mun, och så draken brast sunder: och 

Daniel sa, Lo, dessa är de gudar som ni dyrkar. 

{1:28} när de av Babylon hörde att de tog bra 

indignation, och konspirerat mot kungen, säger, den 

kungen är bli en jude, och han har förstört Bel, han har 

dräpt draken, och prästerna avrättas. 

{1:29} fräls så de kom till konungen, och sade, oss 

Daniel, eller annat vi kommer att förstöra dig och ditt hus. 

{1:30} nu när kungen såg att de tryckte honom 

öm, att begränsas, han levererade Daniel till dem: 

{1:31} som kastade honom i lejongropen: var han sex 

dagar. 

{1:32} och i den fanns det sju lejon, och de 

hade gett dem varje dag två slaktkroppar och två får: 

som sedan inte gavs till dem, för avsikt de kanske 



sluka Daniel. 

{1:33} nu fanns i judendomen en profet, kallas 

Habbacuc, som hade gjort Årsta, och hade brutit bröd i 

en skål, och var kommer in i fältet att föra den till den 

Reapers. 

{1:34} men Herren ängel sade till Habbacuc, gå, 
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bära den middag som du har i Babylon till Daniel, 

Vem är i lejongropen. 

{1:35} och Habbacuc sade, Herre, jag såg aldrig Babylon; 

inte heller vet jag vart den är. 

{1:36} sedan Herren ängel tog honom av kronan, 

och bare honom i håret på hans huvud, och genom den 

vehemency Hans Andes satte honom i Babylon över 
arbetsrummet. 

{1:37} och Habbacuc ropade och sade: O Daniel, Daniel, 

ta middagen som Gud har sänt dig. 

{1:38} och Daniel sa, du har mindes mig, O 

Gud: varken har du övergivit dem som söker dig och kärlek 

dig. 



{1:39} så Daniel uppstod, och äta: och ängel den 

Herren som Habbacuc i sin egen plats igen omedelbart. 

{1:40} på den sjunde dagen gick kungen till sörjer 

Daniel: och när han kom till den, såg han i, och 

Se, Daniel satt. 

{1:41} sedan ropade kungen med hög röst och sade: 

Stor konst Herren Gud för Daniel, och det finns ingen annan 
bredvid 

dig. 

{1:42} och han drog ut honom och kasta de som var den 

orsaken till hans förstörelse till arbetsrummet: och de var 

slukade i en stund innan hans ansikte. 
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