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Bel ja draakon 

Bel ja draakon raamat [in Daniel] 

Bel ja draakon, ajalugu 

Daniel lõpuks ära lõigatud. 

{1:1} ja kuningas Astyages oli kogutud oma esiisade ja 

Cyrus of Persia sai tema kuningriiki. 

{1:2} ja Daniel pidanud kuningas ja oli 

täidetud kõik tema sõbrad. 

{1:3} nüüd selle Babylons oli iidol, nn Bel, ja seal 

olid veetis ta iga päev kaksteist suur meetmete kohta 

peen jahu ja nelikümmend lammast ja 6 laevale veini. 

{1:4} ja kuningas kummardas ta ja läks iga päev, et jumaldan 

See: aga Daniel teeninud oma Jumal. Ja kuningas ütles 

talle: Miks dost sa palvusi Bel? 

{1:5} kes vastas ja ütles, sest kummardan võib 

käed, kuid elava Jumala, kes on loonud tehtud ebajumalaid 

taeva ja maa, ja on suveräänsuse üle kõik liha. 



{1:6} siis ütles talle kuningas, Thinkest sa ei ole, et 

Bel on elav Jumal? seest sina, kui palju ta sööb ja 

joob iga päev? 

{1:7} siis Daniel naeratas ja ütles, O kuningas, see ei 

petta: see on vaid savi jooksul ja ilma, messing ja 

tegin kunagi süüa ega juua midagi. 

{1:8} nii kuningas oli nurisesid ja kutsus oma preestrid 

ja ütles neile, kui te mulle öelda ei, kes see on, et 

devoureth need kulud te peab surema. 

{1:9} aga, kui te saate mind tõendavad, et Bel devoureth 

siis suren Daniel: ta on rääkinud jumalateotuse vastu 

Bel. Ja Daniel ütles kuningas, lase tal järgi 

su sõna. 

{1:10} nüüd Bel preestrid olid kuuskümmend ja kümme, 

kõrval oma naised ja lapsed. Ja kuningas läks 

Daniel Bel tempel sisse. 

{1:11} nii Bel preestrid ütles: ennäe, me minema: Aga sina, O 

kuningas, liha, seada ja teha valmis veini ja välja lülitada ning 

ukse kiire ja pitseerib selle sinu oma pitsat; 

{1:12} ja üles homme, kui sa comest sisse, kui sa 



findest ei ole, et Bel on süüakse kõik, me kannatab surma: 

või siis Daniel, mis räägib ekslikult meie vastu. 

{1,13} ja nad pidasid vähe: jaoks laua all nad 

Käimla sissepääsu, mille kohaselt nad kantud on teinud 

pidevalt, ning nende asjad ära. 

{1:14} nii, et kui nad olid läinud edasi, kuningas määrata liha 

enne Bel. Nüüd Daniel oli käskinud oma teenijad 

tuhk, ja need, mis nad strewed kõikidel selle 

Temple juuresolekul üksi kuningas: siis läksid nad välja, 

ja nüüd ukse ja kaetud kuninga pitsat, ja 

nii läksid. 

{1:15} nüüd öösel tuli koos nende naised preestrid 

ja laste, nagu oli kombeks teha, ja sõid ja 

drinck kõik üles. 

{1:16} kuningas tõusis hommikul betime ja Daniel 

koos temaga. 

{1:17} ja kuningas ütles Daniel, on kogu tihendid? 

Ja ta ütles: Jah, O kuningas, nad kogu. 

{1:18} ja kui ta oli avanud morn, kuningas 

tabeli vaatas ja hüüdis valju häälega: suur kunst 



sina, O Bel ja temaga ei ole pettus üldse. 

{1:19} siis naeris Daniel ja kuningas otsustas et ta 

tuleks minna ja ütles, Vaata nüüd kõnniteel, ja 

Mark ka kelle jälgedes on need. 

{1:20} ja kuningas ütles, ma näen meest, jälgedes 

naised ja lapsed. Ja seejärel kuningas oli vihane, 

{1:21} ja preestrid võttis oma naised ja lapsed, 

kes andnud talle ka privy ust, kust nad tulid, ja 

tarbida selliseid asju nagu olid pärast tabelit. 

{1:22} Seega kuningas tapsid neid ja tarnitakse Bel 

Daniel's võimule, kes hävitas teda ja tema templis. 

{1:23} ja selles samas kohas oli suur lohe, 

mida nad kummardasid Babylon. 

{1:24} ja kuningas ütles Daniel, ehk sa ka ütled 

et see on messingist? ennäe, ta elab, ta sööb ja joob; 

sa saad öelda, et ta on elu Jumalat: seega 

teda kummardama. 

{1:25} siis ütles Daniel sai kuningas, ma palvelette ning 

Issand Jumal: ta on elava Jumala. 

{1:26} aga mulle puhkuse, O kuningas, ja ma tuleb tappa see 



draakon ilma mõõk või töötajad. Kuningas ütles: ma annan sulle 

Jäta. 

{1:27} siis Daniel võttis pigi, ja rasva ja juuksed ja ei 

seethe neid koos ja tehtud tükid selle: See pani 

dragon's suu ja nii lohe lõhkes sunder: ja 

Daniel ütles: ennäe, need on te kummardama jumalaid. 

{1:28} Millal nad Babylon kuulnud, et nad võtsid suur 

pahameelt, ja vandenõu vastu kuningas, öeldes, et 

kuningas on muutunud juut, ja ta on hävitatud Bel, tal on 

tapetakse draakon ja panna preestrid surma. 

{1:29} et nad kuningas tuli ja ütles, päästa meid 

Daniel, muidu me ei hävita sind ja su maja. 

{1:30} nüüd siis, kui kuningas nägi, et nad pressitud teda 

valus, olla piiratud, ta esitas Daniel neile: 

{1:31} kes heidetakse talle Lõvide koobas: kui ta oli kuus 

päeva. 

{1:32} ja den oli seitse lõvid ja nad 

oli andnud neile iga päev kaks rümpade ja kahe lamba: 

mis siis ei antud neile, et nad võiksid eesmärk 

Daniel õgima. 



{1:33} nüüd oli juudid prohvet, nimetatakse 

Habbacuc, kes tegi pottage, ning oli murtud leib 

kaussi, ja lähen väljale, see oli ka 

Niidumasinad koristuseks. 

{1:34} aga Issanda ingel ütles Habbacuc, minna, 

Bel ja Dragon Lehekülg 646 

läbi õhtusöök, mis sa oled võetud juurde Daniel, Babylon 

kes on Lõvide koobas. 

{1:35} ja Habbacuc ütles: Issand, ma ei näinud Babylon; 

ei ma tea, kus den on. 

{1:36} siis Issanda ingel seisis Crown, 

ja kandis teda juustest ning peas läbi selle 

oma vaimu vehemency pani Babylon üle den. 

{1:37} ja Habbacuc hüüdis, öeldes: O Daniel, Daniel, 

võtta õhtusöök, mille Jumal on saatnud sind. 

{1:38} ja Daniel ütles, sa oled meenus mulle, O 

Jumal: ei oled sa Hyljätyt neile, et sind ja armastus 

sind. 

{1:39} nii Daniel tekkis, ja sõid: ja ingel on 

Lord sari Habbacuc oma elukohas kohe uuesti. 



{1:40} seitsmendal päeval pärast kuningas läks kurta 

Daniel: ja kui ta tuli den, ta vaatas, ja 

Vaata, Daniel istus. 

{1:41} siis hüüdis suure häälega, kuningas, öeldes: 

Suur kunst Daniel, Issand Jumal ja ei midagi muud, kõrval 

sind. 

{1:42} ja ta juhtis ta välja ja viskas need, mis olid esitatud 

põhjustada tema hävitamine arvesse den: ja nad olid 

söödud hetk enne tema nägu. 
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