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Bel- és a sárkány 

A könyv a Bel és a sárkány [a Dániel] 

A történelem a megsemmisítése a Bel- és a sárkány, 

Levágta, a Daniel végét. 

1:1 és király Astyages gyűjtöttek össze, hogy atyái, és 

Cyrus, Perzsia megkapta a királyságot. 

{1:2} és Daniel a király beszélgetett, és 

Tisztelt mindenekelőtt a barátai. 

{1:3} most a Babylons volt egy bálvány, úgynevezett Bel, és ott 

voltak rá költött minden nap tizenkét nagy intézkedések 

finom lisztet, és negyven juh, és a hat hajók bort. 

1:4 és a király imádták, és ment a napi Imádom 

Ez: de Daniel imádták a saját istene. És a király azt mondta: 

néki, miért adsz nem te imádják Bel? 

{1:5} aki válaszolt, és azt mondta, mert nem lehet imádni 

tette a kezét, de az élő Isten, aki teremtette bálványok 

az ég és a föld, és minden test felett szuverenitást. 



{1:6}, akkor mondta néki a király, Thinkest, te nem az, hogy 

Bel az egy élő Isten? látod, nem hogy mennyit eszik és 

minden nap iszik? 

1:7 majd Daniel elmosolyodott, és azt mondta, Ó király, nem 
lehet 

félre: ez az, de belül agyag, és sárgaréz nélkül, és 

volt soha nem eszik, vagy iszik minden dolog. 

{1:8}, a király volt háborodva, és a hívott papjai, 

és így szólt hozzájuk, ha meg tudjátok mondani, nekem nem, 
aki ezt az, hogy 

Ezek a költségek devoureth ti meghal. 

1:9 de ha ti igazolja nekem, hogy Bel devoureth őket, 

majd Daniel meghal: az ő mondott istenkáromlás ellen 

Bel. És Daniel mondta a királynak, hogy legyen meg a 

szavad. 

{1:10} most Bel papokat hatvankét és tíz, 

mellett a feleségeikkel és gyermekeikkel. És a király ment 

Daniel be a templom Bel. 

1:11 tehát Bel papok azt mondta: Lo, megyünk el: de te, O 

király, meg a húst, és készen áll, hogy a bor, és állítsa a 

ajtó gyorsan, és pecsétet a saját signet; 



1:12 és holnap, ha te jössz-ban, ha te 

nem findest, hogy Bel kinek evett megjelöl minden, mi fog 
szenvedni a halál: 

különben Daniel, hamisan szól ellenünk. 

{1:13} és azok kevéssé tekinthető meg: a az asztal alatt ők 

tette egy titkos bejárata, amellyel be 

folyamatosan és ezeket a dolgokat fogyasztanak. 

1:14 így ők elmentek oda, amikor a király húsok 

mielőtt Bel. Most a Daniel megparancsolta a szolgáinak, hogy 

hamu és azok azok testét, és minden kiterítvén a 

egyedül király jelenlétében templom: akkor ment ki, hogy 

becsukta az ajtót, és zárt, a királyi pecsét, és 

tehát távozott. 

{1:15} most este jött a papok, a feleségükkel 

és a gyermekek, mint volt szokás csinálni, és evék, és 

drinck fel. 

1:16, a király felkeltem reggel-betime és Daniel 

vele. 

1:17, és a király azt mondta, Daniel, egész tömítések? 

És azt mondta, igen, Ó király, egész. 



{1:18}, amint ő nyitotta meg a makacs, a király 

nézték a tábla, és felkiáltott nagy hangon, nagy művészet 

te, O Bel, és veled egyáltalán nincs csalárdság. 

{1:19} Daniel nevetett, majd tartott a király ő 

nem megy, és azt mondta: Íme, most a járdán, és 

Mark is akinek nyomában ezek. 

1:20 és a király azt mondta, lásd a férfiak, nyomában 

nők és gyermekek. És akkor a király volt dühös, 

{1:21} és átvette a papok feleségeikkel és gyermekeikkel, 

aki cselekedtem neki a titkos ajtók, ahol jöttek, és 

fogyasztott ilyen dolgok, mint a táblázat alapján. 

{1:22} ezért a király megölte őket, és szállítják a Bel 

Daniel hatalomra, akik megsemmisült neki, és ő templomában. 

{1:23} és ugyanazon a helyen volt egy nagy sárkány, 

ami a Babilon imádták. 

{1:24} és a király így szólt Dániel, akarsz te is mond 

hogy ez a réz? Íme ő él, ő eszik és iszik; 

nem tudsz mondani, hogy ő az élő Isten: ezért 

imádják őt. 

{1:25} és mondá Dániel a királynak, én imádják az 



Uram, én Istenem: mert ő az élő Isten. 

{1:26} de Adj szabadság, Ó király, és én meg ezt 

sárkány kard vagy személyzet nélkül. A király azt mondta, adok 
neked 

hagyja. 

{1:27} majd Daniel elvitt a pályán, és a zsír és a haj, és nem 

forr őket együtt, és készült rögök: Ez tette 

a sárkány szájából, és így robbant a sárkány Zsolt: és 

Mondta Daniel, lássátok, ezek az istenek vagytok imádják. 

{1:28} amikor Babilon hallották, hogy vettek nagy 

felháborodást, és a vizierőművek környékén a király, mondván, 
a 

király is válik egy zsidó, és kinek pusztított, Bel, ő 

megölte a sárkányt, és a papok a halálra. 

{1:29} így jött, hogy a király, és azt mondta, szabadíts meg 
minket 

Daniel, különben mi akarat elpusztít téged, és te. 

{1:30} most amikor a király látta, hogy azok nyomni neki 

fájó, hogy korlátozzák, átadta Daniel nekik: 

{1:31} aki dobjátok be az oroszlán barlangjába: hol volt, hat 

a napokban. 



{1:32} és a den voltak hét oroszlánok, és 

adott nekik minden nap két vágott testet, és a két juhok: 

amely majd nem adtak nekik, a szándék, hogy talán 

Daniel felfalják. 

{1:33} most volt a zsidóság egy próféta, úgynevezett 

Habbacuc, aki pottage tette, és kenyeret tört 

egy tálba, és megy be a mezőbe, hogy ez volt a 

Kaszás. 

1:34 de az Úrnak angyala így szólt Habbacuc, megy, 
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a vacsora, hogy te vinni Babylon, Daniel, 

ki van az oroszlán barlangjába. 

{1:35} és Habbacuc azt mondta: Uram, nem láttam a Babylon; 

nem tudom, hol van a den. 

{1:36}, akkor az Úr angyala volt neki a koronát, 

és csupasz neki a haj a fejét, és ezen keresztül a 

vehemency lelkének engedte Babilonban, mint a den. 

{1:37} és Habbacuc kiáltott, mondván, Oláh Dániel, Daniel, 

hogy a vacsorát, amelyet Isten küldött téged. 

{1:38} és Daniel azt mondta, te tettél emlékezett rám, O 



Isten: nem hagytál el nekik, hogy téged és a szerelem 

téged. 

{1:39} így Daniel keletkezett, és evett: és a 

Lord szett Habbacuc saját helyén újra azonnal. 

{1:40}, a hetedik nap a király ment, hogy bewail 

Daniel: és amikor eljött a den, úgy nézett ki, és 

Íme, Daniel ült. 

{1:41} majd kiáltott fel a király, hangos Szóval mondván: 

Úristen, Dániel, nagy művészet és nincs más mellett 

téged. 

{1:42}, és ő húzta ki, és azokat, amelyek öntött a 

a pusztítás, a den a okoz: voltak 

felfalta egy pillanatra, mielőtt az arcát. 
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