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Bel và con rồng 

Cuốn sách của Bel và con rồng [trong Daniel] 

Lịch sử của sự tàn phá của Bel và con rồng, 

Bị cắt đứt khỏi sự kết thúc của Daniel. 

{1:1} và vua Astyages được tập trung để ông bố của ông, và 

Cyrus ba tư nhận Vương Quốc của mình. 

{1:2} và Daniel conversed với nhà vua, và đã 

vinh danh trên tất cả bạn bè của mình. 

{1:3} bây giờ các Babylons đã có một thần tượng, được gọi là 
Bel, và có 

đã dành khi anh ta mỗi ngày mười hai tuyệt vời các biện pháp 
của 

bột mịn, và bốn mươi cừu, và sáu tàu của rượu vang. 

{1:4} và nhà vua thờ nó và đi hàng ngày đến ngưỡng mộ 

nó: nhưng Daniel thờ Thiên Chúa của riêng mình. Và nhà vua 
nói: 

Ngài, tại sao dost không ngươi tôn thờ Bel? 

{1:5} người trả lời và nói, bởi vì tôi có thể không tôn thờ 



thần tượng được làm bằng tay, nhưng sống Thiên Chúa, Ngài 
đã tạo ra 

trời và đất, và hath chủ quyền trên tất cả các xác thịt. 

{1:6} thì nói là vua ngài, Thinkest ngươi không phải là 

Bel là một Thiên Chúa hằng sống? seest ngươi không bao nhiêu 
ông eateth và 

drinketh mỗi ngày? 

{1:7} thì Daniel mỉm cười và nói, O king, không 

bị lừa dối: đối với điều này nhưng đất sét trong vòng, và đồng 
mà không có, và 

không bao giờ ăn hoặc uống bất cứ điều. 

{1:8} do đó nhà vua đã được wroth, và được gọi là cho các linh 
mục của mình, 

và nói unto chúng, nếu ngươi nói không ai điều đó 

devoureth các expences, ngươi sẽ chết. 

{1:9} nhưng nếu ye có thể xác nhận cho tôi rằng Bel devoureth 
họ, 

sau đó, Daniel phải chết: cho ông hath nói báng bổ với 

Bel. Và Daniel nói unto nhà vua, để cho nó theo 

thy word. 

{1:10} bây giờ các linh mục của Bel đã được threescore và 
mười, 



bên cạnh vợ và trẻ em của họ. Và vua đã đi với 

Daniel vào đền Bel. 

{1:11} như vậy của Bel linh mục nói, Lo, chúng tôi đi ra ngoài: 
nhưng ngươi, O 

vua, đặt trên thịt, và làm cho sẵn sàng rượu và đóng các 

cửa nhanh và con dấu nó với signet riêng thine; 

{1:12} và morrow khi ngươi comest trong, nếu ngươi 

findest không Bel hath ăn lên tất cả, chúng tôi sẽ phải chịu cái 
chết: 

hoặc người nào khác Daniel, speaketh sai chống lại chúng tôi. 

{1:13} và họ chút coi nó: cho dưới bàn họ 

đã thực hiện một lối vào đương sự, nhờ đó mà họ đã nhập vào 

liên tục, và tiêu thụ những điều đó. 

{1:14} vì vậy, khi họ đã đi ra, nhà vua đặt thịt 

trước khi Bel. Bây giờ, Daniel đã chỉ huy công chức của mình để 

mang tro, và những người họ strewed trong suốt tất cả các 

đền sự hiện diện của vua một mình: sau đó đã đi họ ra, 

đóng cửa lại và niêm phong với nhà vua signet, và 

Vì vậy rời. 

{1:15} bây giờ vào ban đêm đến các linh mục với vợ mình 

và trẻ em, như chúng đã được wont để làm, và đã làm ăn và 



drinck tất cả. 

{1:16} betime sáng nhà vua phát sinh, và Daniel 

với anh ta. 

{1:17} và nhà vua nói, Daniel, là lót toàn bộ? 

Và ông nói, Yeah, O vua, họ có toàn bộ. 

{1:18} và ngay sau khi ông đã mở dour, vua 

nhìn vào bảng, và khóc với một giọng nói lớn, Great nghệ thuật 

Thou, O Bel, và với ngươi lừa dối không có ở tất cả. 

{1:19} sau đó cười Daniel, và tổ chức vua rằng ông 

không nên đi, và nói, bây giờ nhìn vỉa hè, và 

đánh dấu cũng có bước chân này. 

{1:20} và nhà vua nói, tôi thấy những bước chân của người đàn 
ông, 

phụ nữ và trẻ em. Và sau đó nhà vua tức giận, 

{1:21} và lấy các linh mục với vợ và con của họ 

Ai kính ông Xú mật viện cửa, nơi mà họ đến, và 

tiêu thụ những thứ như đã trên bảng. 

{1:22} do vua xoay chúng, và giao Bel 

vào sức mạnh của Daniel, người đã phá hủy anh ta và đền thờ 
của mình. 

{1:23} và trong cùng một vị trí mà đã có một con rồng lớn, 



mà họ của Babylon thờ. 

{1:24} và nhà vua nói unto Daniel, héo ngươi cũng nói 

đây là đồng thau? lo, ông liveth, ông eateth và drinketh; 

Ngươi canst không nói rằng ông không có Thiên Chúa sống: do 
đó 

thờ phượng Ngài. 

{1:25} sau đó, ông Daniel unto vua, tôi sẽ tôn thờ các 

Chúa Thiên Chúa của tôi: ông là Thiên Chúa hằng sống. 

{1:26} nhưng cung cấp cho tôi để lại, vua O, và tôi sẽ giết này 

con rồng mà không có thanh kiếm hoặc nhân viên. Nhà vua đã 
nói, tôi cung cấp cho ngươi 

để lại. 

{1:27} thì Daniel tham sân, và chất béo, và tóc, và đã làm 

seethe chúng với nhau, và được thực hiện Cục đó: điều này ông 
đặt trong 

dragon's miệng, và vì vậy con rồng bùng nổ ở sunder: và 

Daniel nói rằng, Lo, đây là những vị thần diệp tôn thờ. 

{1:28} khi họ của Babylon nghe nói rằng, họ đã tuyệt vời 

indignation, và âm mưu chống lại vua, nói rằng, các 

vua là trở thành một người Do Thái, và ông đã phá hủy Bel, ông 
hath 



giết con rồng và đưa các linh mục đến cái chết. 

{1:29} để họ đến với nhà vua, và cho biết, cung cấp cho chúng 
tôi 

Daniel, hoặc người nào khác chúng tôi sẽ tiêu diệt ngươi và 
ngươi house. 

{1 h 30} bây giờ khi vua nhìn thấy họ ép anh ta 

đau, bị ràng buộc, ông giao Daniel unto chúng: 

{1:31} người khiến anh ta vào den của sư tử: nơi ông là sáu 

ngày. 

{1:32} và trong den có 7 con sư tử, và họ 

đã cho họ mỗi ngày hai carcases, và hai con cừu: 

mà sau đó đã không trao cho họ, để ý định họ có thể 

devour Daniel. 

{1:33} bây giờ đã có trong Grigorievna một tiên tri, được gọi là 

Habbacuc, người đã thực hiện pottage, và đã phá vỡ bánh mì 

một bát, và đã đi sâu vào lĩnh vực này, để đưa nó vào các 

Reaper. 

{1:34} nhưng angel của Chúa đã nói unto Habbacuc, đi, 

Bel và rồng trang 646 

thực hiện tối thou hast vào Babylon unto Daniel, 

Ai là trong den của sư tử. 



{1:35} Habbacuc và nói, Chúa, tôi không bao giờ thấy Babylon; 

không biết den ở đâu. 

{1:36} thì angel của Chúa đã đưa anh bởi chiếc vương miện, 

và trần anh ta bởi tóc đầu của ông, và thông qua các 

vehemency tinh thần của mình đặt anh ta ở Babylon qua the 
den. 

{1:37} và Habbacuc khóc, nói rằng, O Daniel, Daniel, 

đi ăn tối mà Thiên Chúa đã gửi ngươi. 

{1:38} và Daniel nói, Thou hast nhớ đến tôi, O 

Thiên Chúa: không hast ngươi bỏ rơi họ rằng tìm kiếm Chúa và 
tình yêu 

ngươi. 

{1:39} để Daniel nổi lên, và đã làm ăn: và các thiên sứ của các 

Chúa đặt Habbacuc ở vị trí của mình một lần nữa ngay lập tức. 

{1:40} vào ngày thứ bảy nhà vua đã đi đến bewail 

Daniel: và khi ông đến den, ông nhìn vào, và 

behold, Daniel đang ngồi. 

{1:41} thì khóc vua với một giọng nói lớn, nói rằng, 

Nghệ thuật tuyệt vời Chúa là Thiên Chúa của Daniel, và đó là 
không ai khác ngoài 

ngươi. 



{1:42} và anh đã thu hút anh ta ra ngoài, và diễn viên những 
người đã được các 

nguyên nhân gây ra tàn phá của mình vào den: và họ đã 

devoured tại một thời điểm trước khi khuôn mặt của mình. 
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