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Bel dan naga 

Kitab Bel dan naga [dalam Daniel] 

Sejarah pemusnahan Bel dan naga, 

Terputus dari akhir Daniel. 

{1:1} dan raja Astyages dikumpulkan bersama Bapa-Nya, dan 

Cyrus dari Persia menerima kerajaannya. 

{1:2} dan Daniel berbincang dengan raja, dan adalah 

dihormati di atas semua teman-temannya. 

{1:3} sekarang Babylons telah berhala, disebut Bel, dan ada 

itu menghabiskan kepadanya setiap hari dua belas langkah 
besar dari 

tepung yang terbaik, dan empat puluh domba, dan enam kapal 
anggur. 

{1:4} dan raja menyembahnya dan pergi setiap hari untuk 
memuja 

itu: tetapi Daniel menyembah Allah sendiri. Berkatalah raja: 

kepadanya mengapa Tidakkah tidak engkau menyembah Bel? 

{1:5} yang menjawab dan berkata, karena tidak mungkin 
menyembah 



patung-patung yang dibuat dengan tangan, tetapi Tuhan yang 
hidup, yang telah dibuat 

langit dan bumi, dan telah kedaulatan atas segala yang hidup. 

{1:6} kemudian bertanyalah raja kepadanya, pendapatmu tidak 

Bel adalah Allah yang hidup? kaulihat bukan berapa banyak dia 
makan dan 

minum setiap hari? 

{1:7} Kemudian Daniel tersenyum, dan berkata: Ya raja, 
janganlah 

menipu: Inilah tetapi clay dalam, dan kuningan tanpa, dan 

pernah makan atau minum apa pun. 

{1:8} Jadi raja gusar, dan disebut untuk para imam, 

dan ia berkata kepada mereka, jika kamu memberitahu saya 
bukan yang ini adalah bahwa 

devoureth expences ini, kamu akan mati. 

{1:9} tetapi jika kamu dapat menyatakan bahwa Bel devoureth 
mereka, 

Kemudian Daniel akan mati: untuk dia mengoyakkan 
penghujatan terhadap 

Bel. Dan Daniel berkata kepada raja membiarkannya sesuai 

firman-Mu. 

{1:10} sekarang imam-imam Bel seluruhnya berjumlah tujuh, 



Selain istri dan anak mereka. Raja pergi dengan 

Daniel ke Candi Bel. 

{1:11} jadi Bel imam berkata, sesungguhnya, kami pergi keluar: 
tetapi engkau, Hai 

Raja, mengatur daging dan membuat siap anggur, dan menutup 

pintu cepat dan segel dengan meterai sendiri; 

{1:12} dan besok ketika usahamu, jika engkau 

findest tidak bahwa Bel dimakan semua, kita akan menderita 
kematian: 

atau lain Daniel, yang palsu terhadap kami. 

{1:13} dan mereka sedikit dianggap itu: untuk di bawah meja 
mereka 

telah membuat pintu masuk yang mengetahui rahasia, dimana 
mereka masuk 

terus-menerus, dan hal-hal. 

{1:14} sehingga ketika mereka pergi keluar, raja mengatur 
daging 

sebelum Bel. Sekarang Daniel telah memerintahkan hamba-
hambaNya 

membawa abu, dan orang-orang yang mereka strewed seluruh 

Candi depan raja sendirian: kemudian pergi mereka keluar, 

menutup pintu dan disegel dengan meterai raja, dan 



jadi berangkat. 

{1:15} sekarang di malam datang para imam dengan istri 
mereka 

dan anak-anak, karena mereka biasa dilakukan, dan makan dan 

drinck semua. 

{1:16} dalam betime pagi raja bangkita, dan Daniel 

bersamanya. 

{1:17} dan raja berkata, Daniel, segel seluruh? 

Dan dia berkata, ya, Ya raja, mereka menjadi utuh. 

{1:18} dan segera setelah ia telah membuka masam, raja 

tampak pada tabel, dan berseru dengan suara nyaring, seni 
besar 

O Bel, engkau dan engkau tipu tidak ada sama sekali. 

{1:19} kemudian tertawa Daniel, dan diadakan raja bahwa ia 

tidak harus masuk, dan berkata, Lihatlah sekarang trotoar, dan 

Markus juga jejak yang ini. 

{1:20} dan raja berkata, saya melihat jejak laki-laki, 

wanita, dan anak-anak. Dan kemudian Raja marah, 

{1:21} dan mengambil para imam dengan istri dan anak-anak, 
mereka 



yang menunjukkan dia penasihat pintu, di mana mereka 
berasal, dan 

dikonsumsi hal-hal seperti ada di atas meja. 

{1:22} karena itu raja mereka menyembelihnya dan 
disampaikan Bel 

Daniel berkuasa, yang menghancurkan dia dan Baitnya. 

{1:23} dan di tempat yang sama ada seorang naga besar, 

yang mereka Babilon menyembah. 

{1:24} dan berkatalah raja kepada Daniel, engkau juga 
mengatakan 

bahwa ini adalah tembaga? Sesungguhnya, ia hidup, ia makan 
dan minum; 

engkau tidak Dapatkah mengatakan bahwa dia adalah Tuhan 
hidup: karena itu 

menyembahnya. 

{1:25} lalu berkatalah Daniel kepada raja, aku akan menyembah 

Tuhan Allah: karena ia adalah Allah yang hidup. 

{1:26} tetapi memberi saya pergi, Ya raja, dan aku akan 
membunuh ini 

naga tanpa pedang atau staf. Raja berkata, aku memberikan 
kepadamu 

meninggalkan. 



{1:27} kemudian Daniel mengambil pitch, dan lemak, dan 
rambut, dan melakukan 

mendidih mereka bersama-sama, dan membuat benjolan 
daripadanya: ini ia dimasukkan ke dalam 

mulut naga tersebut, dan jadi naga meledak belenggu: dan 

Daniel berkata, sesungguhnya, ini adalah para dewa yang kamu 
menyembah. 

{1:28} ketika mereka Babel mendengar bahwa, mereka 
mengambil besar 

kemarahan, dan mengadakan persepakatan melawan raja 
berkata, 

Raja menjadi seorang Yahudi, dan dia telah memusnahkan Bel, 
dipunyainya 

membunuh naga, dan para imam dihukum mati. 

{1:29} sehingga mereka datang menghadap raja dan berkata, 
membebaskan kita 

Daniel, atau yang lain kita akan membinasakan engkau dan 
rumahmu. 

{1:30} sekarang ketika raja melihat bahwa mereka menekan dia 

sakit, dibatasi, ia menyampaikan Daniel kepada mereka: 

{1:31} yang melemparkan dia ke dalam kandang singa: mana ia 
berusia enam 

hari. 



{1:32} dan di den ada tujuh singa, dan mereka 

telah memberi mereka setiap hari dua carcases, dan dua ekor 
domba: 

yang kemudian tidak diberikan kepada mereka, dengan maksud 
mereka mungkin 

melahap Daniel. 

{1:33} sekarang ada di Jewry seorang nabi, yang disebut 

Habbacuc, yang telah membuat masaklah sesuatu makanan, 
dan telah melanggar roti 

mangkuk, dan pergi ke lapangan, untuk membawanya ke 

penyabit-penyabit gandum. 

{1:34} tapi malaikat Tuhan berkata kepada Habbacuc, pergi, 

Bel dan halaman naga 646 

membawa makan malam yang engkau ke Babel kepada Daniel, 

yang berada di kandang singa. 

{1:35} Habbacuc dan berkata, Tuhan, aku tidak pernah melihat 
Babel; 

tidak tahu mana den adalah. 

{1:36} lalu malaikat Tuhan membawanya oleh mahkota, 

dan telanjang kepadanya oleh rambut kepala, dan melalui 

vehemency dari Roh-Nya terletak dia di Babylon den. 



{1:37} dan Habbacuc berseru, katanya: O Daniel, Daniel, 

mengambil makan malam yang Allah telah mengutus 
kepadamu. 

{1:38} dan Daniel berkata, engkau engkau ingat saya, O 

Tuhan: Janganlah engkau meninggalkan mereka yang mencari 
engkau dan cinta 

engkau. 

{1:39} sehingga Daniel muncul dan makan: dan malaikat 

Tuhan menetapkan Habbacuc di tempatnya sendiri lagi segera. 

{1:40} pada hari ketujuh raja pergi ke meratapi 

Daniel: dan ketika ia datang ke den, ia melihat ke dalam, dan 

Sesungguhnya, Daniel sedang duduk. 

{1:41} kemudian berserulah raja dengan suara nyaring, berkata, 

Seni besar Tuhan Daniel, dan ada tidak lain selain 

engkau. 

{1:42} dan ia menariknya keluar, dan membuang orang-orang 
yang 

penyebab kebinasaannya ke den: dan mereka 

itu suatu saat sebelum wajahnya. 
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