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Bel un Dragon 

Grāmatiņu Bel un pūķis [, Daniel] 

Iznīcināt Bel un pūķis, vēsture 

Nošķirta no Daniel beigām. 

{1:1} un karalis Astyages bija sapulcējušies viņa tēviem, un 

Cyrus persiešu saņēma viņa valstībā. 

{1:2} un Daniel conversed ar karali, un bija 

izmaksājis pirmām kārtām viņa draugi. 

{1:3} tagad Babylons bija elks, aicināja Bel, un tur 

tika pavadīts uz viņu katru dienu divpadsmit lielisku pasākumu 

smalku miltu un četrdesmit aitu un seši kuģi vīna. 

{1:4} un karalis to pielūdz un devās katru dienu, lai pielūgt 

tā: bet Daniel pielūdza savu Dievu. Un karalis teica 

unto viņam, kāpēc dost ne tu pielūdz Bel? 

{1:5} kurš atbildēja un sacīja, jo man nav iespējams 
dievkalpojumu 

elkiem, kas veikti ar roku, bet dzīvā Dieva, kurš darījis izveidoja 

debesis un zemi, un darījis suverenitāti pār visu miesu. 



{1:6} tad teica karalis sacīja viņam, tu Thinkest, ka 

Bel ir dzīvā Dieva? tu seest, ne cik daudz viņš eateth un 

drinketh katru dienu? 

{1:7} tad Daniel pasmaidījusi un pateikusi tā, O karalis, nedrīkst 
būt 

maldināts: šāda situācija, bet Māla laikā un misiņu, un 

nekad nebija ēst vai dzert jebkura lieta. 

{1:8} lai karalis bija sadusmots un aicināja viņa priesteriem, 

un sacīja viņiem, ja tu man pastāstīt, nav tas, kas tas ir tas, ka 
minētās 

devoureth šos expences ye miršu. 

{1:9} bet ja ye me var apliecināt, ka Bel devoureth 

tad miršu Daniel: lai viņš runā zaimi pret 

Bel. Un Daniel teica unto karalis, ļaujiet tai saskaņā ar 

tavu vārdu. 

{1:10} tagad Bel priesteri bija threescore un desmit, 

blakus viņu sievas un bērnus. Un karalis devās līdzi 

Daniel vērā Bel templis. 

{1:11} tik Bel priesteri sacīja, raugi, mēs iziet: bet tu, O 

karalis, medījis gaļu, un sagatavotu vīna un aizvēra 

durvis strauji un aizlīmējiet to ar tavs paša zīmogs; 



{1:12} un rīt no rīta, kad tu comest, jo, ja tu 

findest nav ka Bel darījis ēst līdzi visiem, mēs cietīs nāvi: 

vai cits Daniel, kas nepatiesi runā pret mums. 

{1:13} un tie maz uzskatīt to: lai zem galda viņi 

bija veiktas ateja ieejas, saskaņā ar kuru tie ievadīti 

nepārtraukti, un patērē tās lietas. 

{1:14} tāpēc, kad viņi bija aizgājuši tālāk, karalim noteikt gaļa 

pirms Bel. Tagad Daniel bija pavēlējis saviem kalpiem, lai 

celt pelniem, un tādi tie bija izkaisītas visā 

templis vien karaļa klātbūtnē: tad devās tie, 

aizvēra durvis un aizzīmogo to ar karaļa zīmogs, un 

tā aizgāja. 

{1:15} tagad naktī nāca priesteri ar savām sievām 

un bērni, kā viņi paradis darīt, un ēda un 

drinck līdzi visiem. 

{1:16} rīta betime, karalis piecēlās un Daniel 

kopā ar viņu. 

{1:17} un karalis teica, Daniel, ir visai plombas? 

Un viņš teica, jā, O karalis viņiem visu. 

{1:18} un, tiklīdz viņš bija atvēris nīgrs, karalis 



paskatījos uz galda, un kliedza ar skaļā balsī, liela māksla 

tu, O Bel, un ar tevi nemaz nav viltu. 

{1:19} tad iesmējās Daniel un turēja karalim, ka viņš 

nav iet, un sacīja: Lūk tagad asfaltā, un 

Mark nu kura pēdās ir šīs. 

{1:20} un karalis teica: es redzu, ka vīrieši, pēdās 

sievietes un bērni. Un tad karalis bija dusmīgs, 

{1:21} un ņēma priesteri ar savas sievas un bērnus, 

kurš viņu slepenās durvis, no_kurienes tie nāca, shewed un 

tādas lietas kā uz galda bija patērēts. 

{1:22} tādēļ karalis tos nogalēja un piegādāti Bel 

Daniel enerģijas, kas iznīcināja viņu un viņa deniņos. 

{1:23} un tajā pašā vietā bija liels pūķis, 

ko viņi pielūdz Babilonas. 

{1:24} un karalis teica unto Daniel, vīti Tu arī teikt 

ka tas ir misiņa? raugi, viņš nu, viņš eateth un drinketh; 

tu vari nevar teikt, ka viņš ir Dieva nav dzīves: tādēļ 

pielūgt viņu. 

{1:25} tad sacīja Daniel karalis, būs pielūgt 

Kungs Dievs: viņš ir dzīvā Dieva. 



{1:26} bet iedodiet man atvaļinājumu, O karalis, un man tas 
dara nogalēt 

pūķis bez zobena vai darbiniekiem. Karalis teica: es tev dodu 

atstāt. 

{1:27} tad Daniel ņēma piķis, un taukus, un mati, un nebija 

seethe tos kopā un padarīja gabali: to viņš iemešanas 

dragon tautas mutē, un tātad pūķis pārsprāgt atbilstīgi: un 

Daniel teica, raugi, tie jūs pielūgt Dievu. 

{1:28} Babilonas izdzirdējuši, viņi paņēma lielu 

sašutumu, un nostājušies pret karali, sakot: 

karalis ir kļuvusi ebrejs, un viņš darījis iznīcināja Bel, viņš darījis 

nogalināts pūķis un priesteri nobendēt. 

{1:29}, tāpēc viņi ieradās, karalis, un sacīja: atpestī mūs 

Daniel, citādi mums būs iznīcināt tevi un tavas mājas. 

{1:30} tagad, kad karalis ieraudzīja, ka viņi piespieda viņu 

pušums, tiek ierobežotas, viņš sniedza Daniel, sacīja viņiem: 

{1:31} kurš viņam iemesti lauvas den: kur viņš bija seši gadi 

dienas. 

{1:32} un Den bija septiņas lauvas, un viņi 

bija devis viņiem katru dienu divus liemeņus un divām aitām: 



kas tad nav dota tiem, ar nodomu, varbūt viņi 

Daniel rīt. 

{1:33} tagad tur bija ebreju pravietis, ko sauc par 

Habbacuc, kurš bija veicis pottage, un bija sācies maizes 

bļodu, un gatavojas uz lauku, novestu to līdz 

pļāvēji. 

{1:34} bet Kunga eņģelis teica unto Habbacuc, dodieties 
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nestu vakariņas, ka tu esi uz Babylon, Daniel, unto 

kas ir lauvas den. 

{1:35} Habbacuc un sacīja: kungs, es nekad neredzēja Babylon; 

Tāpat es zinu, kur darbistabā. 

{1:36} tad Kunga eņģelis ņēma vainagu, 

un kailas viņam pa galvu, un caur matiem 

vehemency savu garu, kas viņam Babylon pār darbistabā. 

{1:37} un Habbacuc sauca, sacīdams: O Daniel Daniel, 

ieturēt vakariņas, ko Dievs darījis sūtīja tevi. 

{1:38} un Daniel teica: tu esi atcerējāties gan mani, O 

Dievs: ne tu esi atstājis tos, kas cenšas tevi un mīlestību 

tevi. 



{1:39} lai Daniels piecēlās un apēdi: un eņģelis 

Kungs, kas Habbacuc savu vietu atkal nekavējoties. 

{1:40} septītajā dienā pēc karalis devās uz bewail 

Daniel: un kad viņš ieradās uz savu kabinetu, viņš paskatījās, un 

Lūk, Daniel sēdēja. 

{1:41} tad iekliedzās karalis ar skaļā balsī, sacīdams: 

Liela māksla Kungs Dievs Daniel, un tur neviens cits blakus 

tevi. 

{1:42} un viņš izvilka viņu ārā, un nodot tos, kas bija 

izraisīt viņa iznīcināšanas, līdz viņa pazuda mājā: un viņi 

kāri aprija brīdi pirms viņa seju. 
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