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Bel ir drakonas 

Bel ir drakono knyga [– Daniel] 

Bel ir drakonas, sunaikinimo istorija 

Nupjaukite nuo Danieliaus. 

{1:1} ir karalius Astyages buvo surinkta su savo tėvais, ir 

Cyrus of Persia gavo savo Karalystę. 

{1:2} ir Daniel pereidinėti su karaliumi, o buvo 

laikomasi visų pirma jo draugai. 

{1, 3} dabar į Babylons turėjo stabas, vadinamas Bel, ir ten 

buvo išleista jam kiekvieną dieną dvylika puikių priemonių, 

kvietinių miltų ir keturiasdešimt avių ir šeši laivai vyno. 

{1/4} ir karalius ją garbino ir nuėjo kasdien dievina 

ji: bet Daniel garbinti savo Dievą. Ir karalius pasakė: 

jam: Kodėl dost ne tu garbinti Bel? 

{1, 5} kas ir sako, nes aš ne garbinti 

stabus, su rankomis, bet gyvųjų Dievas, Dievas sukūrė 

į dangų ir žemę, ir kas turi suverenias teises per visas kūnas. 



{1:6} tada pasakė jam: karalius, Thinkest tu ne tai, kad 

Bel yra gyvojo Dievo? tu matai, ne kiek jis valgančių ir 

Negeriantis kiekvieną dieną? 

{1:7} tada Daniel nusišypsojo, ir pasakė, karaliau, ne 

apgauta: tai bet molio kaip ir žalvario, ir 

nebuvo niekada valgyti ar gerti ką nors. 

{1:8}, karalius buvo rozgniewali, ir paragino savo kunigus, 

ir pasakė jiems, jei jūs pasakyti ne tai, kas tai yra tai, kad: 

devoureth šių Gebenimas, jūs turi mirti. 

{1:9} bet jei jūs galite patvirtinti man kad Bel devoureth 

tada Daniel mirs: nes jis kalbėjo piktžodžiauti 

Bel. Ir Daniel pasakė karalius, leiskite jam būti pagal 

Tavo žodis. 

{1:10} dabar Bel kunigai buvo šešiasdešimt iki dešimties, 

šalia jų žmonos ir vaikai. Ir karalius atėjo su 

Daniel į Bel šventykla. 

{1:11} todėl Bel kunigai sakė, Štai mes išėję: bet tu, O 

karalius, nustatyti su mėsa ir paruošti vyno ir uždaryti į 

durys greitai ir plombos su tavo signet; 

{1:12} ir rytoj, kada tu comest, jei tu 



findest ne kad Bel ką valgyti visus, mes patirs mirties: 

kitaip, Daniel, kuris sako melagingai prieš mus. 

{1:13} ir jie mažai laikė: dėl po stalu, jie 

padarė slaptas įėjimas, kuriuo jos įrašytos į 

nuolat, ir tuos dalykus. 

{1:14}, kai jie dingo atgal, karalius nustatyti mėsos 

prieš Bel. Dabar Daniel liepė jo tarnai 

pelenų, ir tuos, jie strewed per visą su 

šventyklos dalyvaujant vien karalius: tada nuėjo jie, 

uždaryti duris ir uždaromos su king's signet, ir 

Todėl išvyko. 

{1:15} dabar naktį atėjo su savo žmonomis kunigai 

ir vaikams, nes jie buvo įpratęs daryti, ir valgė ir 

drinck visus. 

{1:16} karalius atsirado ryte betime, ir Daniel 

su juo. 

{1:17} ir karalius pasakė, Daniel, yra visas plombas? 

Ir jis pasakė: taip, karaliau, jie visai. 

{1:18} ir kaip tik jis buvo atidaryta Poitiers, karalius 

pažvelgė į prie stalo ir garsiai garsiai, didelis menas 



tu, O Bel, ir su tavimi visai jokios apgaulės. 

{1:19} tada Danielis nusijuokė ir nusprendė karalius jis 

neturėtų eiti, ir tarė: Štai dabar grindinio, ir 

Žymėti Na kurių pėdomis, yra šie. 

{1:20} ir karalius tarė: aš matau vyrai, pėdomis 

Moterys ir vaikai. Ir tada karalius buvo piktas, 

{1:21} ir paėmė kunigai su savo žmonas ir vaikus, 

kas jam ir slaptosios durys, kur jie atėjo, shewed ir 

vartojami tokie dalykai, kaip buvo ant stalo. 

{1:22} Todėl karalius nužudė juos, ir pristatyti Bel 

Daniel valdžią, kurie sunaikino jam ir jo šventykloje. 

{1:23} ir toje pačioje vietoje buvo didelis drakonas, 

kurioje jie garbino Babilono. 

{1, 24} ir karalius tarė: Daniel, nejaugi tu taip pat pasakyti 

kad tai iš žalvario? Štai, jis nemirs per amžius, jis valgančių ir 
Negeriantis; 

tu ar ne pasakyti, kad jis yra ne gyvenimo Dievas: todėl 

garbinti jį. 

{1:25} Daniel tada pasakė karalius, bus garbinti, 

Viešpats mano Dievas: jis yra gyvojo Dievo. 



{1:26} bet man atostogos, O karalius, ir aš nukreipsiu tai 

drakoną be kalavijo ar darbuotojai. Karaliaus sako, duosiu tau 

palikti. 

{1:27} tada Daniel buvo pikio, ir riebalų, ir plaukai, ir padarė 

Seethe juos kartu, ir padarė gabalų jos: tai jis įdėti 

drakonas Liaudies burną, ir taip Dita sprogo drakonas: ir 

Danielis sako, Štai jie WY czcicie dievų. 

{1:28} kai jie Babilono išgirdo, kad jie buvo labai 

pasipiktinimą, ir prabilo prieš karaliaus, sakydamas, kad 

karalius yra tapti žydas, ir jis davė sunaikino Bel, jis 

kai nužudė drakonas, ir kunigai nubaustas mirtimi. 

{1:29}, jie priėjo prie karaliaus ir pasakė: gelbėk mus 

Daniel, arba dar mes bus sunaikinti tave ir tavo namuose. 

{1:30} dabar, kada karalius pamatė, kad jos siekė jį 

skauda, ne riboti, jis pristatomas Daniel pas juos: 

{1:31} kas mesti jį į netikėtas "liūtų den: tais atvejais, kai jam 
buvo šešeri 

dienų. 

{1:32} ir den buvo septyni liūtai, ir jie 

davė jiems kiekvieną dieną dvi skerdenų ir dvi avis: 



kuris tada nebuvo pateikta, kad tyčia, jie gali 

SURIS Daniel. 

{1:33} dabar buvo žydų pranašas, vadinamas 

Habbacuc, kuris padarė pottage, ir kilo duonos 

dubenį, ir buvo vyksta į lauką, kad jis būtų, 

żeńcami. 

{1:34} bet Viešpaties angelas tarė Habbacuc, eiti, 
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atlikti vakarienė, kuri tu į Babilono pas Daniel, 

Kas yra netikėtas "liūtų den. 

{1:35} ir Habbacuc tarė: Viešpatie, aš niekada nemačiau 
Babilonas; 

nei aš žinau, kur yra den. 

{1:36} tada Viešpaties angelas paėmė jį iš karūną, 

ir pagimdė jam už plaukų iš savo galvos, o per į 

vehemency savo Dvasios pastatė jį į Babilonas per jaskini. 

{1:37} ir Habbacuc garsiai, O Danielis, Daniel, sakydamas: 

atsižvelgti į vakarienę, Dievo Kas pasiuntė tave. 

{1:38} ir Daniel sakė, tu padarei prisiminti mane, O 

Dievas: nei tu paliko jiems, kad tau ir meile 



tave. 

{1:39}, Daniel atsirado, ir valgė: ir angelas, 

Viešpats Habbacuc savo vėl iš karto nustatyti. 

{1:40} pagal septintąją dieną karalius nuėjo apverkti 

Daniel: ir kai jis atvyko į den, jis atrodė, ir 

Štai, Daniel sėdėjo. 

{1:41} tada šaukiantį karaliaus su skardžiu balsu, sakydamas: 

Didelis menas Viešpats Dievas Danieliaus, ir ten yra niekas kitas, 
šalia 

tave. 

{1:42} ir jis patraukė jo dėmesį, ir dauguma tų, kurie buvo į 

sukelti jo sunaikinimo į jaskini: ir jie buvo 

sunaikino prieš jo veidą. 
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