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Bel ve ejderha 

Bel ve ejderha kitap [Daniel] 

İmha Bel ve ejderha tarihinin, 

Daniel sonundan kesti. 

{1:1} ve Kral Astyages onun babaları için toplanan ve 

Cyrus of Persia krallığını aldı. 

{1:2} ve Daniel Kral ile muhabbet ve yapıldı. 

Her şeyden önce arkadaşları onur duydum. 

{1:3} Şimdi Babylons Bel, adı verilen bir idol vardı ve orada 

vardı onun üzerine her gün on iki büyük ölçü geçirdi 

iyi un ve kırk koyun ve şarap altı gemisi. 

{1:4} ve Kral bu ibadet ve günlük adore için gitti 

Bu: Ama Daniel ibadet kendi tanrısı. Ve Kral dedi ki 

Ona, neden sen Bel ibadet değil mi? 

{1:5} kim cevap verdi ve dedi ki, ben değil ibadet çünkü 

eller ama yaşayan Tanrı, yaratan ile yapılmış putlara 

Cennet ve dünya, ve egemenlik bütün etini indirdiği. 



{1:6} o zaman Kral O'na dedi, sen o işitir 

Bel yaşayan bir Tanrı mı? görürsün sen ne kadar eateth ve 

Her gün drinketh? 

{1:7} sonra Daniel gülümsedi ve dedi ki, O kral, değil var olmak 

aldatılmak: Bu kil içinde ve pirinç olmadan, ama için ve 

hiç yiyecek ya da içecek bir şey. 

{1:8} Müftüoğlu ve denilen rahipleri için Kral oldu 

ve onlara, siz bana kim bu olmadığını söylersen dedi 

Bu masraflar, ağızlarından siz öleceksiniz. 

Siz bana o Bel tasdik edebilirsiniz Eğer {1:9} ama onları 
ağızlarından, 

Daniel ölelim o zaman: küfür karşı konuştu için 

Bel. Ve Daniel Kral söyledi için according izin 

senin kelime. 

{1: altmış ve on Bel rahiplerinin Şimdi 10}, 

eşleri ve. Ve Kral ile gitti 

Daniel Bel Tapınağı içine. 

{1:11} Yani Bel'ın rahipleri dedi, Lo, dışarı çıkıyoruz: ama sen O 

Kral, ayarla et ve şarap hazır olun ve kapa 

hızlı kapı ve ile senin kendi mühür mühür; 



{1:12} ve ne zaman sen comest, eğer yarın için sen 

Bel tüm kadar yemiş, ölüm yaşayacaktır findest değil: 

yoksa bize karşı yanlış speaketh Daniel. 

{1:13} ve onlar küçük kabul: için masanın altına onlar 

Onlar nereye girilen bir haberi giriş yapmıştı 

sürekli ve o şeyler tüketilen. 

{1:14} ileri gitmişlerdi, Kral etler küme böylece 

önce bel. Şimdi Daniel kullarına komuta 

Küller ve bu onlar strewed tüm getirmek 

Tapınak Kral yalnız huzurunda: onlar, sonra gitti 

Kapıyı kapat ve Kral'ın mühür ile mühürlü ve 

Bu yüzden ayrıldı. 

{1:15} Şimdi gece karılarıyla rahip geldi. 

ve çocuklar, gibi yapmak, alışkanlık ve yedin ve 

Tüm drinck. 

{1:16} Kral ortaya çıktı sabah betime ve Daniel 

Onunla. 

{1:17} ve kralın dedi, Daniel, Bütün mühürler? 

Ve dedi ki, Evet, O kral, Bütün olmaları. 

{1:18} ve en kısa zamanda o asık suratlı Kral açılmış olsaydı 



Tablo baktı ve yüksek bir ses ile büyük sanat ağladım 

Sen O Bel, ve hiç yok hile sizinledir. 

{1:19} sonra Daniel güldü ve Kral düzenlenen onun 

gidemem ve dedi ki, şimdi kaldırım, hani ve 

iyi olan ayak sesleri bunlar dinle. 

{1:20} ve Kral dedi ki, erkekler, ayak izlerini görmek 

Kadınlar ve çocuklar. Ve o zaman Kral kızgın, 

{1:21} ve onların eşleri ve çocukları, rahipler aldı 

kim kapı onu size söylemeliyim, onlar nereye geldi, shewed ve 

Böyle şeyler tablo olduğu gibi tüketilen. 

{1:22} bu nedenle Kral onları öldürdü ve Bel teslim 

Daniel'ın iktidara kim onu ve onun tapınağı yok. 

{1:23} ve o aynı yerde büyük bir ejderha olduğunu 

hangi onlar Babil'in tapıyorlardı. 

{1:24} ve Daniel dedi Kral Wilt sen da söylemek 

Bu pirinç mi? Lo, o yaşar, o eateth ve drinketh; 

Sen yaşayan Tanrı yok olduğunu söylemek: Bu nedenle 

Ona ibadet. 

{1:25} sonra Daniel Kral dedi ki, ibadet edeceksiniz 

Tanrım Tanrım: Tanrı'nın yaşayan en için. 



{1:26} ama bana bırak, O kral, verip, bu öldürmek 

ejderha kılıcı veya personel olmadan. Kral dedi ki, sana versin 

bırakın. 

{1:27} sonra Daniel zift ve yağ ve saç aldı ve yaptı 

Onları birlikte ve yapılan topaklar bunların seethe: Bu o kurdu 

Ejderha'nın ağız ve çok ejderha Flöre içinde patlama: ve 

Daniel, Lo, bu siz ibadet Tanrılar var dedi. 

{1:28} Babil'in duyunca büyük aldılar, 

öfke ve komplo söyleyerek, Kral karşı 

Kral bir Yahudi olmak ve Bel yok etti, o indirdiği 

ejderha öldürülenlerin ve rahipler idam. 

{1:29} bize teslim o yüzden onlar için Kral geldi ve dedi ki, 

Daniel, ya da biz seni ve senin evin yok edecek. 

{1:30} şimdi Kral görünce onu bastırdı 

yara, kısıtlı olması, o Daniel onlara teslim: 

{1:31} kim onu aslanlar den dökme: altı nerede olduğunu 

gün. 

{1:32} ve dinlenme odasında yedi Aslanlar ve onlar vardı 

Onları her gün iki carcases ve iki koyun vermişti: 

hangi o zaman onlar için onlar olabilir niyet verilmedi 



Daniel yemesinden. 

{1:33} şimdi denilen Yahudilik bir peygamber 

Habbacuc, kim pottage yapmış ve ekmek kırık vardı 

bir kase ve sahaya getirmek gidiyordu 

Orakçı. 

{1:34} Rabbinin melek ama git Habbacuc dedim, 

Bel ve Dragon sayfa 646 

Sen hast akşam yemeği Babylon Daniel onto içine taşımak, 

lions'den kim. 

{1:35} ve Habbacuc, Tanrım, ben hiç gördüm dedim Babylon; 

Ben de mağaranın nerede olduğunu. 

{1:36} sonra Rabbinin melek ona taç tarafından aldı 

ve onu saç onun kafasının ve aracılığıyla tarafından çıplak 

vehemency ruhunun ona üzerinde den Babylon'da ayarlayın. 

{1:37} ve ağladım, söyleyerek, O Daniel, Daniel, Habbacuc 

Tanrı sana gönderilen yemek al. 

{1:38} ve Daniel söyledi, sen hatırladı beni, Ey 

Tanrı: Ben de seni ve aşk aramak onları terk ettin 

Sana. 

{1:39} Daniel ortaya çıktı ve yedin mi: ve meleği 



Lord Habbacuc onun kendi yerine hemen yeniden ayarla. 

{1:40} yedinci gün kral bewail gitti 

Daniel: ve o mağaraya geldiğinde, baktı ve 

Bak, Daniel oturuyordu. 

{1:41} sonra söyleyerek Kral ile bir yüksek sesle, ağladım, 

Büyük sanat Daniel, Rab Tanrı ve başka şey yoktur yanında 

Sana. 

{1:42} ve onu dışarı çekti ve olduğunu o attı 

mağaranın içine onun imha neden: ve onlar 

bir an önce yüzünü yiyip. 
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