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Bel si balaurul 

Cartea lui Bel si balaurul [în Daniel] 

Istoria de distrugere a Bel si balaurul, 

Tăiate de la sfârşitul lui Daniel. 

{1:1} şi regele Astyages a fost s-au adunat pentru părinţii lui, şi 

Cyrus al Persiei a primit Împărăţia lui. 

{1:2} şi Daniel conversat cu regele, şi a fost 

onorat mai presus de toate prietenii lui. 

{1:3} acum Babylons avut un idol, numit Bel, şi acolo 

s-au cheltuit peste el fiecare zi doisprezece mare măsurile de 

făină, şi oi patruzeci şi şase vase de vin. 

{1:4} si regele venerat-o si a mers zilnic la adora 

ea: dar Daniel închinat lui Dumnezeu. Şi împăratul a zis: 

zis, de ce nu tu cult Bel? 

{1:5} care a răspuns şi a zis: pentru că nu poate să se închine 

idolii făcute cu mâinile, ci Dumnezeului celui viu, care a creat 

cerurile şi pământul, şi a suveranităţii peste orice făptură. 



{1:6} atunci regele i-a spus, tu Thinkest că nu 

Bel este un Dumnezeu viu? tu seest nu cât de mult el mănâncă 
şi 

bea în fiecare zi? 

{1:7} apoi Daniel a zâmbit, şi a zis: O, rege, nu 

înşelat: pentru acest lucru este dar lut în, şi alamă fără, şi 

nu mânca sau bea orice lucru. 

{1:8} asa ca regele era mîniat, şi a cerut pentru preoţii lui, 

şi a spus unto ei, dacă voi spune-mi nu care acest lucru este 
faptul că 

devoureth aceste cheltuieli, veţi muri. 

{1:9} dar dacă voi ma pot atesta că Bel devoureth-le, 

apoi Daniel va muri: Căci El vorbeşte hule împotriva 

Bel. Şi doina a zis regele, să-l fie în funcţie de 

cuvântul tău. 

{1:10} acum preoţii lui Bel au fost şaizeci şi zece, 

lângă soţiile şi copiii lor. Şi regele a plecat cu 

Daniel în Templul Bel. 

{1:11} Deci Bel preoţi a spus: Lo, vom ieşi: dar tu, oana 

Regele, amplasat pe carne, şi face gata vinul şi închide 

usi rapide şi sigilaţi-l cu propriul tău signet; 



{1:12} și mâine, când vei veni în, dacă tu 

findest nu ca Bel l-a mancat tot, vom suferi moartea: 

sau altceva Daniel, fals vorbeşte împotriva noastră. 

{1:13} si au privit pic acesta: pentru sub masa ei 

a făcut o intrare privat, prin care au intrat în 

continuu, şi consumate aceste lucruri. 

{1:14} astfel încât atunci când ei s-au dus mai departe, regele 
seta carne 

înainte de Bel. Acum doina a poruncit slujitorilor lui să 

aduce cenuşă, şi cei care au televiziune tot 

Templul în prezenţa regelui singur: apoi a ei, 

şi închide uşa, şi sigilate-l cu pecete regelui, şi 

Deci a plecat. 

{1:15} acum în noapte a venit preoţi cu soţiile lor 

şi copii, deoarece acestea au obiceiul de a face, şi a mâncat şi 

drinck tot. 

{1:16} în betime dimineata s-a sculat împăratul şi Daniel 

cu el. 

{1:17} şi regele a spus, Daniel, sunt sigilii întreg? 

Şi el a spus, da, O, rege, ei fie întregi. 



{1:18} şi, de îndată ce el a deschis dur, rege 

uitat la masă, şi a strigat cu glas tare, Marea artă 

tu, O Bel, şi cu tine este nu înşelăciune la toate. 

{1:19} râs Daniel apoi loc regelui că el 

ar trebui să merg, şi a zis: Iată acum trotuar, şi 

marca bine urmele căruia sunt acestea. 

{1:20} şi împăratul a, văd urmele oamenilor, 

femei şi copii. Şi atunci, regele a fost supărat, 

{1:21} și au avut preoţii cu neveste şi copii, 

care arătat el ascuns pentru uşi, unde au venit, şi 

consumat astfel de lucruri ca au fost la masă. 

{1:22}, prin urmare, împăratul le-a ucis şi livrate Bel 

în puterea lui Daniel, care a distrus-l şi Templul lui. 

{1:23} şi în acelaşi loc ca acolo a fost un dragon de mare, 

care acestea Babilonului închinat. 

{1:24} şi împăratul a zis Daniel, vei tu, de asemenea, spun 

că acest lucru este din alama? Iată, el trăieşte, el mănâncă şi 
bea; 

tu nu poţi spune că el este Dumnezeu viaţă: prin urmare, 

ne închinăm lui. 



{1:25} atunci Daniel zis împăratului, I se vor închina 

Doamne Dumnezeul meu: pentru că el este Dumnezeul cel viu. 

{1:26} dar da-mi lasă, O, rege, şi I se ucide acest lucru 

Dragon fără sabie sau personal. King a spus, ţi-aş da 

concediu. 

{1:27} apoi Daniel a luat smoală, şi grăsimi şi părul, şi a făcut 

clocoti-le împreună, şi a făcut bucăţi: aceasta a pus în 

dragon's gura, şi deci dragon izbucni în REMAT: şi 

Daniel a spus: Lo, acestea sunt zeii să se închine. 

{1:28} când Babilonului auzeau că, au luat mare 

indignarea, si conspiratie împotriva împăratului, zicând: 

Regele este devenit un evreu, şi el a distrus Bel, el n-are 

ucis balaurul, şi a pus preoţi la moartea. 

{1:29} asa ca au venit la împărat, şi a spus, izbăveşte-ne 

Daniel, altfel ne va distruge pe tine şi casa ta. 

{1:30} acum când regele a văzut că au presat-l 

inflamat, fiind constrânsă, el a emis Daniel le: 

{1:31} care-l-a aruncat in den lei: unde a fost şase 

zile. 

{1:32} si in groapa au existat şapte lei şi au 



le-a dat fiecare zi două carcase şi două oi: 

care apoi nu au fost date pentru a le, cu scopul s-ar putea 

devora Daniel. 

{1:33}, acum mai era în evreimii un profet, numit 

Habbacuc, care a făcut crema, şi a rupt pâine 

un castron, şi was mergi în domeniu, a aduce la 

secerători. 

{1:34} dar Îngerul Domnului a zis Habbacuc, du-te, 

Bel si balaurul filme 646 

transporta cina pe care ai în Babilonul lui Daniel, 

Cine este în den lei. 

{1:35} şi Habbacuc a spus, Doamne, n-am mai vazut Babilon; 

nici nu stiu unde este groapa. 

{1:36}, atunci Îngerul Domnului l-a luat de coroana, 

-l-a născut de păr din capul lui, iar prin 

vehemency spiritului său set-l în Babilon peste groapa. 

{1:37} şi Habbacuc a strigat, zicând: O doina, doina, 

luaţi cina pe care Dumnezeu m-a trimis pe tine. 

{1:38} a spus şi Daniel, tu m-ai adus aminte de mine, O 

Dumnezeu: nici nu m-ai tu părăsit ei ca să caute tine şi dragoste 



tine. 

{1:39} asa ca Daniel s-a sculat, şi a mâncat: şi angel de 

Domnul stabilite Habbacuc în propriul său loc din nou imediat. 

{1:40} la a şaptea zi regele a plecat la dezmierdat 

Daniel: şi când a venit den, s-a uitat, şi 

Iată, Daniel a fost şedinţa. 

{1:41}, apoi a strigat regele cu glas tare, zicând: 

Marea arta Domnul Dumnezeu lui Daniel, şi nu există nimic 
altceva pe lângă 

tine. 

{1:42} a atras-l afară, şi cele care au fost exprimate 

cauza distrugerii sale în den: şi au fost 

devorat într-un moment înainte de fata lui. 
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