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Bel og dragen 

Bogen af Bel og dragen [i Daniel] 

Historien om ødelæggelsen af Bel og dragen, 

Afskåret fra slutningen af Daniel. 

{1:1} og konge Astyages blev samlet til sine fædre, og 

Cyrus of Persia modtaget sit rige. 

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

hædret først og fremmest hans venner. 

{1:3} nu Babylons havde en afgud, kaldet Bel, og der 

blev brugt på ham hver dag tolv store foranstaltninger af 

fint mel og fyrre får og seks fartøjer af vin. 

{1:4} og kongen tilbad det og gik dagligt for at tilbede 

det: men Daniel tilbedt sin egen Gud. Og kongen sagde 

til ham, hvorfor ikke du tilbeder Bel? 

{1:5} der svarede og sagde: fordi jeg ikke kan tilbede 

afguder lavet med hænder, men levende Gud, som har skabt 

himmelen og jorden, og har suverænitet over alt kød. 



{1:6} så sagde kongen til ham, tror du ikke der 

Bel er en levende Gud? ser du ikke hvor meget han spiser og 

drikker hver dag? 

{1:7} derefter Daniel smilede, og sagde, O konge, være ikke 

bedraget: for dette er men ler inden for, og messing uden, og 

aldrig spise eller drikke noget. 

{1:8} så kongen blev vred og kaldes for sine præster, 

og sagde til dem, hvis jer fortælle mig ikke, hvem det er der 

opbrænder disse udgifter, i skal dø. 

{1:9} men opbrænder hvis i kan certificere mig at Bel dem, 

så Daniel skal dø: for han har talt bespottelse mod 

Bel. Og Daniel sagde til kongen, lad det ske i henhold til 

dit ord. 

{1:10} nu af Bel præster var threescore og ti, 

ved siden af deres koner og børn. Og kongen gik med 

Daniel i templet Bel. 

{1:11} så Bel præster sagde, Lo, vi gå ud: men du, O 

konge, sat på kød, og gøre klar vin og lukke det 

dør hurtigt og forsegle det med dit eget signet; 

{1:12} og til imorgen når du kommer i, hvis du 



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

eller andet Daniel, der taler falsk mod os. 

{1:13} og de lidt betragtes det: for under bordet de 

havde lavet en medvidende indgangen, hvorefter de gik ind i 

løbende, og forbruges disse ting. 

{1:14} så når de var gået frem, kongen sat kød 

før Bel. Nu havde Daniel befalet sine tjenere om at 

bringe asken, og dem de strøet hele den 

templet i overværelse af kongen alene: så gik de ud, 

og lukke døren, og forseglet det med kongens signet, og 

så forlod. 

{1:15} nu kom i nat præsterne med deres hustruer 

og børn, som de plejer at gøre, og spiste og 

drinck op på alle. 

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

med ham. 

{1:17} og kongen sagde, Daniel, er sæler hele? 

Og han sagde, ja, O konge, de være hele. 

{1:18} og så snart han havde åbnet dour, kongen 

så på bordet og råbte med høj røst, stor kunst 



du, O Bel, og med dig er ingen bedrag overhovedet. 

{1:19} så grinede Daniel og holdt kongen at han 

ikke skal gå, og sagde: Se nu fortovet, og 

Mark godt hvis fodspor er disse. 

{1:20} og kongen sagde: jeg kan se fodspor af mænd, 

kvinder og børn. Og så kongen blev vred, 

{1:21} og tog præsterne med deres koner og børn, 

der robede ham privy døre, hvor de kom i, og 

forbruges sådanne ting som var på bordet. 

{1:22} derfor kongen dræbte dem, og leveret Bel 

i Daniels magt, der ødelagde ham og hans tempel. 

{1:23} og i dette samme sted var der en stor drage, 

som de af Babylon tilbad. 

{1:24} og kongen sagde til Daniel, vil du også sige 

at dette er af messing? Lo, han lever, han æder og drikker; 

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

tilbede ham. 

{1:25} derefter sagde Daniel til kongen, jeg vil tilbede den 

Herre min Gud: for han er levende Gud. 

{1:26} men give mig orlov, O konge, og jeg skal dræbe dette 



Dragon uden sværd eller personale. Kongen sagde: jeg giver dig 

forlade. 

{1:27} derefter Daniel tog pitch, og fedt og hår, og gjorde 

koge dem sammen, og lavet klumper heraf: dette han sætte i 

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

Sagde Daniel, Lo, disse er gudernes ye tilbeder. 

{1:28}, da de af Babylon hørte, at de tog store 

forargelse, og konspirerede mod kongen, sagde: den 

Kongen er blevet en Jøde, og han har ødelagt Bel, han har 

dræbt dragen, og sætte præsterne til døden. 

{1:29} udfri så de kom til kongen og sagde: os 

Daniel, eller andet vi vil ødelægge dig og dit hus. 

{1:30} nu da kongen så, at de pressede ham 

ømme, at være begrænset, han leverede Daniel dem: 

{1:31} der kastet ham i lions' den: hvor han var seks 

dage. 

{1:32} og i hulen var der syv løver, og de 

havde givet dem hver dag to kroppe, og to får: 

som derefter ikke givet til dem, i den hensigt, de kunne 

fortære Daniel. 



{1:33} nu var der i jødedommen profet, kaldet 

Habbacuc, der havde gjort kødsuppe, og havde brudt brød 

en skål, og ville ind i feltet, for at bringe det til den 

Reapers. 

{1:34} men Herrens engel sagde til Habbacuc, gå, 
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bære den middag du har i Babylon til Daniel, 

der er i lions' hule. 

{1:35} og Habbacuc sagde, Herre, jeg har aldrig set Babylon; 

heller ikke ved jeg, hvor den er. 

{1:36} så Herrens engel tog ham af kronen, 

og fødte ham i håret af hovedet, og gennem den 

vehemency af hans ånden satte ham i Babylon over hulen. 

{1:37} og Habbacuc råbte, at sige, O Daniel, Daniel, 

Tag den middag, som Gud har sendt dig. 

{1:38} og Daniel sagde, du har husket mig, O 

Gud: hverken har du forladt dem, der søger dig og kærlighed 

dig. 

{1:39} så Daniel stod op og spiste: og engel den 

Herren sat Habbacuc på sin egen plads igen straks. 



{1:40} på den syvende dag Kongen gik til begræder 

Daniel: og da han kom til hulen, han kiggede i, og 

Se, Daniel sad. 

{1:41} så råbte kongen med høj røst og sagde: 

Stor kunst Herren Gud af Daniel, og der er ingen anden ved 
siden af 

dig. 

{1:42} og han trak ham ud, og kastede dem, der var den 

årsag til hans ødelæggelse i alrummet: og de var 

fortæret i et øjeblik, før hans ansigt. 
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