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Bel i smoka 

Book of Bel i smoka [w Daniel] 

Historia zniszczenia Bel i smok, 

Odciąć się od końca Daniel. 

{1:1} i historiografii zostały zebrane do ojca, i 

Cyrus of Persia otrzymał jego królestwa. 

{1:2} i Daniel rozmawiali z królem i został 

honorowane przede wszystkim jego przyjaciół. 

{1:3} teraz Babilony miał idol, o nazwie Bel i tam 

zostały wydane na niego każdego dnia dwunastu wielkie środki 
z 

mąki pszennej i czterdzieści owiec i sześciu statków wina. 

{1:4} i król czcili go i poszedł codziennej adoracji 

on: ale Daniel czczony własnego Boga. I rzekł król 

mu, dlaczego nie ty kultu Bel? 

{1:5} kto odpowiedział i rzekł, ponieważ nie może oddawać 
cześć 

bożki zbudowane z rąk, ale żywego Boga, który stworzył 



niebo i Ziemia, i kto ma suwerenność nad wszelkie ciało. 

{1:6}, a następnie powiedział król mu, Ci się zda ty że nie 

Bel jest Boga żywego? widzisz, nie ile on rozsądzając i 

pije codziennie? 

{1:7} następnie Daniel uśmiechnął się i powiedział, O królu, nie 
może być 

oszukiwani: to jest ale glina w i mosiądzu bez, i 

nigdy nie jeść ani pić niczego. 

{1:8} tak król był uniesiony, a także wezwał do swoich 
kapłanów, 

i powiedział im, jeśli wy mi powiedzieć nie, kto to jest, że: 

devoureth te expences ye umrze. 

{1:9} ale jeżeli wy mnie zaświadczam że Bel devoureth je, 

wtedy Daniel umrze: bo on mówił bluźnierstwo przeciwko 

Bel. I Daniel odpowiedział król, niech się być zgodne z 

Słowo Twoje. 

{1:10} teraz księża Bel były żywiono do dziesięciu, 

obok swojej żony i dzieci. I król udał się z 

Daniel w świątyni Bel. 

{1:11} tak Bel kapłanów powiedział, Lo, wychodzimy: ale ty, O 

Król, na mięso i przygotować wino i Zamknij 



szybko drzwi i zamknąć go z Żar SYGNET; 

{1:12} a jutro, gdy przyjdziesz w, jeśli ty 

findest nie, że Bel Bóg spożywane wszystkich, będziemy cierpieć 
śmierć: 

lub inny Daniel, fałszywie przemawiający przeciwko nam. 

{1:13} i one trochę traktować to: dla pod stołem one 

uczynił wejście tajnej, zgodnie z którą weszli w 

stale i te rzeczy. 

{1:14} tak podczas oni byliœmy poszed³ dalej, król zestaw mięs 

przed Bel. Teraz Daniel nakazał jego słudzy 

popiół, i tych, one sypały całej 

Świątynia w obecności król sam: następnie udał się one, 

Zamknij drzwi i uszczelnić SYGNET króla, i 

tak odszedł. 

{1:15} teraz w nocy przyszli kapłani z żonami 

i dzieci, gdyż były one przyzwyczajenie zrobić i jeść i 

drinck wszystkich. 

{1:16} w betime rano król powstał i Daniel 

z nim. 

{1:17} i król powiedział, Daniel, są całe uszczelki? 



I powiedział, tak, O królu, one być w całości. 

{1:18} i tak szybko, jak otworzył srogi, król 

spojrzał na stół i zawołał donośnym głosem, Wielka sztuka 

ty, O Bel, i z Tobą w ogóle jest nie podstępu. 

{1:19} następnie śmiał się Daniel i posiadaniu króla on 

nie szli i rzekł: Oto teraz chodnik, i 

Zwróćmy którego ślady te są. 

{1:20} i król powiedział, widzę ślady mężczyzn, 

kobiet i dzieci. A następnie król był zły, 

{1:21} i wziął kapłanów z ich żony i dzieci, 

kto mu tajnej drzwi, gdzie przyszli, wyniosłą i 

spożywane takie rzeczy jak były na stole. 

{1:22} dlatego zabił ich król i dostarczane Bel 

w Daniel's moc, kto zniszczył mu i jego świątyni. 

{1:23} i w tym samym miejscu był wielki Smok, 

co oni Babilonu czcili. 

{1:24} i Król rzekł do Daniel, czy Ty również powiedzieć 

że jest z mosiądzu? Lo on żyje, on rozsądzając i pije; 

ty potrafisz powiedzieć, że on jest Bogiem żywym: w związku z 
tym 



oddać mu pokłon. 

{1:25} następnie rzekł Daniel król, będzie kultu 

Panie mój Boga: on jest Bogiem żywym. 

{1:26} ale daj mi urlopu, O królu, i zostaje zabiłem to 

Smok bez miecza i personel. Król powiedział: mogę Ci dać 

pozostawić. 

{1:27} następnie Daniel wziął skok i tłuszczu, a włosy, a 

Zobacz je razem i wykonane jego guzki: to włożył w 

dragon's mouth, i tak Smok burst w sunder: i 

Daniel powiedział, Lo, są bogami, co wy czcicie. 

{1:28} kiedy Babilonu usłyszeli, że miały one wielki 

oburzenie i spiskował przeciw królowi, mówiąc: 

Król jest stać się Żydem, a Bóg zniszczył Bel, on 

zabitego smoka i umieścić kapłanów do śmierci. 

{1:29}, więc przyszli do króla i powiedział, wybaw nas 

Daniel, inaczej możemy zniszczyć Ciebie i twego domu. 

{1:30} teraz, kiedy król zobaczył że nacisnąłem go 

ból, są ograniczone, wygłosił Daniel im: 

{1:31} który obsadził go w jaskini Lwów: gdzie był sześć 

dni. 



{1:32} i w jaskini było siedem lwy, a oni 

dała im, co dzień dwie tusze i dwie owce: 

który następnie nie miały do nich, intencji, że może 

pożreć Daniel. 

{1:33} teraz było Żydów proroka, zwany 

Habbacuc, który uczynił pottage i miał złamane chleb 

miski, a wchodząc w pole, doprowadzenie do 

Żniwiarze. 

{1:34} ale Anioł Pański rzekł Habbacuc, iść, 

Bel i stronie Dragon 646 

przewieźć obiad, który ktores do Babilonu do Daniel, 

kto jest w jaskini Lwów. 

{1:35} Habbacuc i rzekł: Panie, nigdy nie widziałem Babilonu. 

nie wiem, gdzie jest den. 

{1:36} a następnie Anioł Pański wziął go za korony, 

a gołe go za włosy z głową, a przez 

vehemency jego ducha ustawić go w Babilonie przez den. 

{1:37} i Habbacuc płakał, mówiąc: O Daniel, Daniel, 

mieć kolację, którego Bóg posłał Cię. 

{1:38} i Daniel powiedział, ty żeś przypomniał mi, O 



Bóg: nie żeś ty opuścił je, które szukają Ciebie i miłości 

Tobie. 

{1:39} więc Daniel wstał i jedli: i Anioł 

Pan ustawić Habbacuc w jego miejsce ponownie natychmiast. 

{1:40} na dzień siódmy król udał się do bewail 

Daniel: a gdy przyszedł do den, spojrzał w, i 

Oto, Daniel siedział. 

{1:41} następnie zawołał król donośnym głosem, mówiąc: 

Wielka sztuka Boga Pana Daniela, i nie jest niczym innym, obok 

Tobie. 

{1:42} i zwrócił mu się i tych, które były oddane 

spowodować jego zniszczenia do jaskini: i one były 

pożarł w chwilę przed jego twarz. 
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