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Bel og Dragon 

Boken Bel og Dragon [i Daniel] 

Historien om ødeleggelsen av Bel og dragen, 

Avskåret fra slutten av Daniel. 

{1:1} og kong Astyages ble samlet til sine fedre, og 

Cyrus of Persia mottatt hans rike. 

{1:2} og Daniel samtalte med kongen, og var 

beæret over alle hans venner. 

{1:3} nå Babylons hadde et idol, kalt Bel, og det 

ble brukt ham hver dag tolv store tiltak av 

fint mel, og førti sau, og seks fartøyene vin. 

{1:4} kongen dyrket det og gikk daglig å tilbe 

det: men Daniel dyrket sin egen Gud. Og kongen sa 

ham, hvorfor ikke du tilber Bel? 

{1:5} som svarte og sa, fordi jeg ikke kan tilbe 

avguder laget med hender, men levende Gud, som har 
opprettet 

himmelen og jorden, og har suverenitet over alt kjød. 



{1:6} da sa kongen ham, tykkes dig ikke at 

Bel er en levende Gud? ser du ikke hvor mye han Eter og 

drikker hver dag? 

{1:7} deretter Daniel smilte, og sa: O konge, ikke 

lurt: for dette men leire i, og messing uten, og 

aldri spise eller drikke noe. 

{1:8} slik at kongen ble vred og kalles for hans prester, 

og sa til dem: Hvis dere fortelle meg ikke som dette er at 

fordi disse utgifter, dere skal dø. 

{1:9} men fordi hvis dere kan sertifisere meg at Bel dem, 

så Daniel skal dø: for han har talt blasfemi mot 

Bel. Og Daniel sa til kongen, la det være i henhold til 

ditt ord. 

{1:10} nå prestene i Bel var seksti og ti, 

Foruten deres hustruer og barn. Og kongen gikk med 

Daniel i tempelet Bel. 

{1:11} så Bel prester sa, Lo, vi går ut: men du, O 

kongen på kjøttet, og gjøre klar vin og slå den 

dør raskt og forsegle den med din egen signet; 

{1:12} og i morgen når du kommer inn, hvis du 



findest ikke at Bel har spist opp alle, vi vil lide døden: 

eller annet Daniel, som taler feilaktig mot oss. 

{1:13} og de lite ansett det: for under bordet de 

hadde gjort en do inngang, der de angitt i 

og brukte disse tingene. 

{1:14} så da de var borte ut, kongen sette kjøtt 

før Bel. Nå hadde Daniel befalt sine tjenere til 

asken og de de strødd hele den 

tempelet i nærvær av kongen alene: gikk de ut, 

lukket døren og forseglet det med kongens signet og 

Så dro. 

{1:15} nå kom i natten prestene med sine koner 

og barn, som pleier å gjøre, og åt og 

drinck alle. 

{1:16} i morgen betime kongen oppsto, og Daniel 

med ham. 

{1:17} og kongen sa: Daniel selene hele? 

Og han sa: Ja, O konge, de være hele. 

{1:18} og så snart han hadde åpnet seige, kongen 

så på bordet, og ropte med høy røst, stor kunst 



du, O Bel, og med deg er ingen bedrag i det hele tatt. 

{1:19} deretter lo Daniel, og holdt kongen at han 

bør ikke gå i, og sa: se nå fortauet, og 

Merk godt hvis fotspor er disse. 

{1:20} og kongen sa: jeg ser fotsporene til menn, 

kvinner og barn. Og da kongen ble sint, 

{1:21} og tok prestene med deres hustruer og barn 

som lot ham kongelige dører, der de kom i, og 

fortært slike ting som var på tabellen. 

{1:22} Derfor kongen drepte dem, og leverte Bel 

i Daniel makt, som ødela ham og hans tempel. 

{1:23} og at samme sted det var en stor drage, 

som de av Babylon dyrket. 

{1:24} og kongen sa til Daniel, kan du også si 

at dette er av messing? se, han lever, han spiser og drikker; 

Du kan ikke si at han er ingen levende Gud: derfor 

tilbe ham. 

{1:25} sa Daniel kongen, jeg vil tilbe den 

Herren min Gud: for han er levende Gud. 

{1:26} men gi meg permisjon, O konge, og jeg skal drepe dette 



drage uten sverd eller ansatte. Kongen sa, jeg gir deg 

La. 

{1:27} deretter Daniel tok banen, og fett, og håret, og gjorde 

koke dem sammen, og laget klumper av: Dette han 

dragon's munnen, og så dragen brast i sunder: og 

Daniel-sa: se, dette er gudene dere tilber. 

{1:28} når de Babylons hørt at de tok stor 

harme, og konspirerte mot kongen, sa den 

kongen er blitt en jøde, og han har ødelagt Bel, han har 

drept dragen, og sette prestene til døden. 

{1:29} gi slik de kom til kongen og sa: oss 

Daniel, eller annet vi vil ødelegge deg og ditt hus. 

{1:30} nå da kongen så at de presset ham 

sår, blir begrenset, han leverte Daniel dem: 

{1:31} som kastet ham løvene den: hvor han var seks 

dager. 

{1:32} og i den var det syv løver, og de 

hadde gitt dem hver dag to skrotter, og to sauer: 

som deretter ble ikke gitt til dem, til den intensjonsavtale de 

sluke Daniel. 



{1:33} nå var det i jødedommen en profet, kalt 

Habbacuc, som hadde gjort Sheffield, og hadde brutt brød i 

en bolle, og var går inn i feltet å bringe den til den 

høstfolkene. 

{1:34} Men Herrens engel sa til Habbacuc, gå, 
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bære middag som du har i Babylon til Daniel, 

Hvem er lions' den. 

{1:35} og Habbacuc sa: Herre, jeg så aldri Babylon; 

heller ikke vet jeg hvor den er. 

{1:36} da Herrens engel tok ham kronen, 

og bare ham i håret av hodet, og gjennom den 

vehemency sin Ånds sett ham i Babylon over den. 

{1:37} og Habbacuc ropte og sa: O Daniel, Daniel 

ta middag som Gud har sendt deg. 

{1:38} og Daniel sa, du har husket meg, O 

Gud: verken har du forlatt dem som søker deg og kjærlighet 

deg. 

{1:39} så Daniel oppsto, og åt: og engel i 

Herren satt Habbacuc på sin egen plass igjen umiddelbart. 



{1:40} ved den sjuende dagen kongen gikk å sørge over 

Daniel: og da han kom til den, han så, og 

se, Daniel satt. 

{1:41} gråt kongen med høy røst og sa: 

Stor kunst Herren Gud Daniel, og det er ingen andre foruten 

deg. 

{1:42} og han trakk ham ut og kastet de som var den 

årsaken til hans ødeleggelse til arbeidsrommet: og de var 

grunne i et øyeblikk før ansiktet. 
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