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Bel ja lohikäärme 

Kirja Bel ja lohikäärme [in Daniel] 

Bel ja lohikäärme, historia 

Eristyksissä Daniel loppuun. 

{1:1} ja kuningas Astyages oli kokoontuivat hänen isänsä ja 

Cyrus of Persia sai hänen valtakuntansa. 

{1:2} ja Daniel keskustelivat kuningas, ja oli 

kunnia kaikkea hänen ystävänsä. 

{1/3} Babylons oli idoli, called Bel, ja siellä 

oli käytetty hänelle joka päivä 12 suuri toimenpiteet 

lestyjä jauhoja ja neljäkymmentä lampaita ja 6 alusta viiniä. 

{Ef.1.4} ja kuningas palvoivat sitä ja meni päivittäin adore 

se: mutta Daniel palvelivat oma Jumalansa. Ja kuningas sanoi 

hänelle, miksi sinä palvovat Bel? 

{Ef.1.5} joka vastasi ja sanoi: koska olen saa palvoa 

epäjumalia tehdä käsissä, mutta elävä Jumala, joka on luonut 

taivas ja maa, ja on itsemääräämisoikeuden kaiken lihan päälle. 



{1:6} sitten sanoi hänelle kuningas, sanaksi, ei siksi, että 

Bel on elävän Jumalan? Etkö ole, kuinka paljon hän juo ja 

juo joka päivä? 

{1:7} sitten Daniel hymyili ja sanoi: oi kuningas, ole 

pettää: Tämä on mutta clay sisällä ja messinki, ja 

ei koskaan syödä tai juoda mitään. 

{1:8} joten kuningas oli vihastunut, ja kutsutaan hänen 
pappinsa 

ja sanoi heille: Jos te kertoa minulle, kuka tämä on, että 

devoureth nämä kulut teidän on kuoltava. 

{1:9} mutta jos te todistavat minulle, että Bel devoureth 

sitten Daniel kuole: sillä hän on puhunut herjaus 

Bel. Ja Daniel sanoi kuninkaalle, anna sen olla mukaan 

sinun sanasi. 

{1/10} nyt Bel papit olivat vesilähdettä ja kymmenen, 

vieressä vaimoineen. Ja kuningas meni 

Daniel Bel temppeli. 

{1:11} niin Bel papit sanoi, Katso, me mennä ulos: mutta sinä, oi 

kuningas, aseta lihaa, ja tehdä valmis viini ja kiinni 

oven nopeasti ja sulje sinun oma signet; 



{1:12} ja huomenna milloin sinä tulet ja jos sinä 

findest ole, että Bel on syönyt kaikki, me kärsimme kuolema: 

muuten Daniel, joka puhuu väärin meitä vastaan. 

{1:13} ja ne juurikaan pidetä: varten pöydän alla ne 

ollut etuoikeus sisäänkäynti, jossa ne mainittu 

jatkuvasti ja niitä asioita. 

{1:14} joten kun he olivat poissa edelleen, kuningas lihaa 

ennen Bel. Nyt Daniel oli käskenyt palvelijoitaan hakemaan 
satoa 

tuhkaa ja ne he hajalleen maan pinnalle kaikissa 

temppeli läsnäollessa yksin king: sitten meni ne, 

oven kiinni ja sinetöity kuninkaan sinetti, ja 

niin lähti. 

{1:15} nyt yöllä tuli vaimoineen papit 

ja lapsille, koska ne tapana tehdä, ja söi ja 

drinck kaikki. 

{1:16} kuningas nousi aamulla betime ja Daniel 

hänen kanssaan. 

{1:17} ja kuningas sanoi, Daniel, ovat koko tiivisteet? 

Ja hän sanoi: Kyllä, oi kuningas, ne koko. 



{1:18} ja heti, kun hän avasi juro kuningas 

näytti pöydälle ja huusi kovalla äänellä, suurta taidetta 

sinä, oi Bel, ja sinun kanssasi ei petosta ollenkaan. 

{1:19} nauroi Daniel ja pidettiin kuningas että hän 

pitäisi mennä, ja sanoi: Katso, nyt jalkakäytävä, ja 

Mark jonka jalanjälkiä ovat nämä. 

{Ef.1.20} ja kuningas sanoi, nähdä miesten jalanjälkiä 

naiset ja lapset. Ja sitten kuningas oli vihainen, 

{1:21} ja otti papit vaimoineen, 

joka näytti hänelle privy ovet, mistä he tulivat, ja 

kuluttaa sellaisia asioita kuin pöydälle. 

{1:22} siis kuningas surmasi heitä ja antanut Bel 

Danielin valtaan joka tuhosi hänet ja hänen temppelinsä. 

{1:23} ja että samassa paikassa oli suuri lohikäärme 

jossa he Babylon palvelivat. 

{1:24} ja kuningas sanoi Danielille, sanot sinä myös 

että tämä on messinki? Katso hän elää, hän syö ja juo; 

sinä voit sanoa, että hän ei ole elävä Jumala: siksi 

palvomaan häntä. 

{1:25} silloin Daniel sanoi kuninkaalle, aion palvoa 



Herra luoja: hän on elävän Jumalan. 

{1:26} mutta jättää minua, oi kuningas, ja on surmata tämä 

lohikäärme miekka tai henkilökunta. Kuningas sanoi, voin antaa 
sinulle 

Jätä. 

{1:27} sitten Daniel piki, ja rasvaa ja hiukset, ja teki 

kiehuta ryhdistäytyä ja tehdä möykky: Tämä hän laittaa 

dragon's suuhun, ja niin lohikäärme kahleensa: ja 

Daniel sanoi, Katso, nämä ovat jumalia te kumarratte. 

{1:28} kun he Babylon kuulivat, että he ottivat suuren 

suuttumuksen, ja salaliiton king sanoi, 

kuningas on tullut juutalainen, ja hän on tuhonnut Bel, hän hän 

lohikäärmeen surmattu ja papit hengiltä. 

{1:29} niin he tulivat kuninkaan ja sanoi, päästä meidät 

Daniel, muuten me tuhota sinua ja suvussasi. 

{1:30} nyt, kun kuningas näki, että ne painetaan häntä 

kipeä, rajoittaa, hän antoi Daniel heille: 

{1:31} joka heittää hänet leijonien luolaan: kun hän oli kuusi 

päivää. 

{1:32} ja den oli seitsemän leijonat ja ne 



oli heille joka päivä kaksi ruhot ja kaksi lammasta: 

joka sitten ei annettu heille, jotta he voisivat 

syö Daniel. 

{1:33} nyt juutalaiset profeetta, kutsutaan 

Habbacuc, joka oli tehnyt erioikeuksia puurovadillisesta, ja oli 
rikki leipää 

kulhoon, ja oli menossa kentälle saattamaan 

Reapers. 

{1:34} mutta Herran enkeli sanoi Habbacuc, mennä, 
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tehdä illallinen, joka sinä olet Babyloniin Danielille, 

Kuka on leijonien luolaan. 

{1:35} ja Habbacuc sanoi, herra, en ole koskaan nähnyt 
Babyloniin. 

myöskään tiedä, missä den on. 

{1:36} niin Herran enkeli vei, että kruunu 

ja synnytti hänelle hiukset hänen päänsä, ja sen kautta 

vehemency henkensä asettaa hänet Babylon den. 

{1:37} ja Habbacuc huusi sanoen: Oi Danielille 

ottaa illallinen, jotka Jumala on lähettänyt sinulle. 

{1:38} ja Daniel sanoi: sinä olet muisti minut, O 



Jumala: myöskään olet hylännyt ne, jotka etsivät sinua ja 
rakkautta 

sinua. 

{1:39} joten Daniel nousi ja söi: ja enkeli 

Herra asettaa Habbacuc omassa uudelleen heti. 

{1:40} seitsemäntenä päivänä kuningas meni surra 

Daniel: ja kun hän tuli den, hän katsoi, ja 

Katso, Daniel istui. 

{1:41} sitten huusi kuningas kovalla äänellä sanoen: 

Suurta taidetta herra Daniel, ja ei kukaan muu vieressä 

sinua. 

{1:42} ja hän veti hänet ulos ja heittää ne, jotka olivat 

syy tuhota osaksi den: ja he olivat 

söivät hetki ennen hänen kasvonsa. 
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