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Bel at ang Dragon 

Ang Aklat ni Bel at ang Dragon [sa Daniel] 

Ang kasaysayan ng pagkalipol ng Bel at ang Dragon, 

Nahiwalay mula sa dulo ng Daniel. 

{1:1} at Haring Astyages ay nagtipon sa kanyang mga ama, at 

Nakatanggap ng Cyrus ng Persia ang kanyang kaharian. 

{1:2} at Daniel ay nakipag-usap sa hari, at si 

Pinarangalan nang higit sa lahat sa kanyang mga kaibigan. 

{1:3} ngayon ang Babylons na diyus-diyusan, tinatawag na Bel, 
at may 

ay ginugol sa kanya bawat araw Labindalawang dakilang 
panukala ng 

pinong harina, at apatnapung tupa, at anim na sisidlan ng alak. 

{1:4} at ang mga hari sinamba ang mga ito at pumasok araw-
araw sumasamba 

ito: ngunit sambahin ni Daniel ang kanyang sarili ng Diyos. At 
sinabi ng hari 

sa kaniya, bakit dati hindi kayo sambahin Bel? 

{1:5} na sumagot at sinabi, dahil hindi ko maaaring sambahin 



ang mga diyus-diyusan na gawa sa kamay, ngunit ang buhay na 
Diyos, na siyang lumikha sa 

ang langit at ang lupa, at nagtataglay ng soberanya sa paglipas 
ng lahat ng laman. 

Akala sa mo {1:6} magkagayo 'y sinabi ng hari sa kaniya, hindi 
na 

Bel ay isang buhay na Diyos? nakikita mo na hindi gaano 
kumakain siya at 

araw-araw ay umiinom? 

{1:7} pagkatapos Daniel ngumiti, at nagsabi, Oh hari, ay hindi 

nalinlang: sapagka 't ito 'y kundi putik sa loob, at tanso kung 
wala, at 

ay hindi kumain o uminom ng anumang bagay. 

{1:8} kaya ang hari ay napoot, at ang tinawag para sa kanyang 
mga saserdote, 

at sinabi sa kanila, kung hindi na ito na inyong sasabihin sa akin 

liyab ng mga expences, kayo ay mamamatay. 

{1:9} ngunit kung maaari kayong nagpapatunay sa akin na Bel 
liyab 

Pagkatapos ay mamamatay ng Daniel: sapagkat siya ay 
nangusap ng kalapastangan 

Bel. At sinabi ni Daniel sa hari, ipaalam sa ito ay naaayon sa 

iyong mga salita. 



{1:10} ngayon, ang mga saserdote ni Bel ay animnapu at sampu, 

tabi ng kanilang mga asawa at mga anak. At ang hari ay 
nagpunta sa 

Si Daniel sa templo ni Bel. 

{1:11} kaya Bel ng saserdote sinabi, narito, pumunta kami sa 
labas: ngunit ikaw, O 

haring, batikusin ang karne, at gumawa ng mga handa na ang 
alak, at isinara ang 

pinto ng mabilis at ibuklod ang mga ito sa iyong sariling mga 
singsing; 

{1:12} at bukas na kapag ikaw ay naparirito sa, kung ikaw 

findest hindi na Bel ay kinakain ang lahat, tayo ay magdaranas 
ng kamatayan: 

o kaya si Daniel, na nagsasalita ng kasinungalingan laban sa 
amin. 

{1:13} at medyo sila itinuturing ang mga ito: para sa ilalim ng 
mesa nila 

ginawa ng isang privy pasukan, na kung saan sila 'y nakapasok 
na sa 

patuloy, at nauubos ang mga bagay na ito. 

{1:14} kaya kapag sila ay wala pa, ang hari ay naglagay ng karne 

bago ang Bel. Ngayon inutusan ni Daniel ang kanyang mga 
lingkod na 



magdala ng mga abo, at ang mga ito nang nakakalat sa kabuuan 
ng lahat ng 

templo sa harap ng hari na nag-iisa: pagkatapos ay nagpunta sa 
sila, 

at isinara ang pintuan, at isinara ang mga ito kasama ang 
kaniyang singsing na panatak ng hari, at 

kaya lumisan. 

{1:15} ngayon sa gabi dumating ang mga pari kasama ang 
kanilang mga asawa 

at mga bata, habang sila ay nakagawiang gawin, at kumain at 

drinck ang lahat. 

{1:16} sa ng umaga betime na ang hari ay bumangon, at Daniel 

sa kanya. 

{1:17} at ang Haring sinabi, si Daniel, ay ang tatak sa buong? 

At sinabi niya, oo, O hari, sila gagaling. 

{1:18} at kapag siya ay binuksan ang dour, ang hari 

tumingin sa talahanayan, at sumigaw sa isang malakas na tinig, 
dakilang sining 

ka, O Bel, at sa iyo ay walang panlilinlang sa lahat. 

{1:19} pagkatapos ay tumawa si Daniel, at hawak ang hari na 
siya 

dapat hindi pumasok, at sinabi, narito ngayon, simento, at 



Marcos mabuti kung kaninong yapak ang mga ito. 

{1:20} at sinabi ng hari, nakikita ko ang mga yapak ng tao, 

kababaihan, at mga anak. At pagkatapos ay ang hari ay nagalit, 

{1:21} at dinala ng mga saserdote sa kanilang mga asawa at 
mga anak, 

na ipinakita na pinto siya ang nakakaalam, kung saan sila ay 
dumating sa, at 

natupok ang gayong bagay na tulad ng sa mesa. 

{1:22} nga ang hari ay pinatay sila, at iniligtas ang Bel 

sa kapangyarihan ni Daniel, nawasak na siya at ang kanyang 
mga templo. 

{1:23} at sa parehong lugar na iyon ay nagkaroon ng isang 
mahusay na dragon, 

na sinamba sila ng Babilonia. 

{1:24} at sinabi ng hari kay Daniel, ibig mo ring sabihin 

na ito ay ang tanso? Narito, siya nabubuhay, siya 'y kumakain at 
umiinom; 

kaya hindi mo sinasabi na siya ay walang Diyos sa buhay: kaya 
nga 

pagsamba sa kanya. 

{1:25} magkagayo 'y sinabi ni Daniel sa hari, ako ay sasambahin 
ng 



Panginoon ang aking Diyos: sapagkat siya ang Diyos na buhay. 

{1:26} kundi ibigay sa akin ang umalis, Oh hari, at papatayin ko 
ang mga ito 

dragon walang tabak o staff. Sinabi ng hari, ibibigay ko sa iyo 

iwanan. 

{1:27} pagkatapos Daniel kinuha ng sahing, at taba, at buhok, at 
ginawa 

seethe sila ng magkakasama, at yari na bukol nito: ito ang 
inilagay niya sa 

ang dragon ng bibig, at kaya ang mga dragon ay bumungad sa 
sunder: at 

Sinabi ni Daniel, narito, ang mga ito ay mga Diyos na sinasamba 
ninyo. 

{1:28} kapag nakarinig sila ng Babilonia na, kumuha sila ng 
malaking 

galit, at Nagsabwatan laban sa hari, na sinasabi, ang 

hari ay maging isang Hudyo, at siyang niya winasak ang Bel, siya 
ay 

pinatay ang dragon, at pinatay ang mga pari. 

{1:29} kaya sila ay dumating sa hari, at nagsabi, iligtas mo kami 

Si Daniel, at kung tayo ay sirain ka at ang iyong bahay. 

{1:30} ngayon, nang makita ng hari na nagpatuloy sila sa kanya 



kasakit, na napilit, iniligtas niya si Daniel sa kanila: 

{1:31} na inihagis siya sa yungib ng mga leon: kung saan siya ay 
anim na 

araw. 

{1:32} at sa mga yungib na may mga pitong mga leon, at sila 

ibinigay sa kanila ng dalawang carcases bawat araw, at 
dalawang tupa: 

Pagkatapos ay hindi ibinigay sa kanila, sa layuning sila ay 
maaaring 

nilalamon ni Daniel. 

{1:33} ngayon sa kinuha ng propeta, na tinatawag na 

Habbacuc, na ginawa ng nilutong pagkain, at nabali ang tinapay 

isang mangkok, at pagpunta sa bukid, dalhin ang mga ito mga 

mangaani. 

{1:34} kundi ang anghel ng Panginoon sinabi sa Habbacuc, 
yumaon ka, 

Bel at ang Dragon pahina 646 

isagawa ang hapunan na nasa iyo sa Babilonia kay Daniel, 

Sino ang sa yungib ng mga leon. 

{1:35} at Habbacuc nagsabi, Panginoon, hindi ko nakita ang 
Babilonia; 

ni hindi ko alam kung nasaan ang mga leon. 



{1:36} at pagkatapos ay hinawakan siya ng anghel ng Panginoon 
ang mga korona, 

at siya ay nagsilang sa buhok ng kaniyang ulo, at sa 
pamamagitan ng 

vehemency ng kanyang diwa ilagay siya sa Babilonia sa yungib. 

{1:37} at Habbacuc ay sumigaw, sinasabing, Oh Daniel, Daniel, 

tumagal ang hapunan na Diyos ang nagsugo sa iyo. 

{1:38} sabi at Daniel, ikaw ay naalala ako, Oh 

Diyos: ni hindi mo pinabayaan sila na nagsisihanap sa iyo at ang 
pag-ibig 

iyo. 

{1:39} kaya si Daniel ay bumangon, at kumain: at ang anghel ng 
mga 

Panginoon set Habbacuc sa kanyang sariling lugar muli agad. 

{1:40} sa ikapitong araw ang hari ay nagpunta sa malumbay 

Daniel: at nang dumating siya sa yungib, siya ay tumingin sa, at 

Masdan, nakaupo si Daniel. 

{1:41} pagkatapos ay sumigaw ang hari sa isang malakas na 
tinig, na nagsasabi, 

Sining ng dakilang Panginoong Diyos ni Daniel, at may ibang 
katabi 

iyo. 



{1:42} at niya hinugot sa kanya out, at palayasin ang mga ang 

maging sanhi ng kanyang pagkawasak sa yungib: at sila 'y 

kinain sa sandaling bago ang kanyang mukha. 
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