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Susanna 

Susanna ajalugu [in Daniel] 

Eristavad alguses Daniel, sest see ei ole 

Heebrea ei Bel jutustuse ja draakon. 

{1:1} seal elanud mees Babylon, nimetatakse olnud võimalik 
kohale ilmuda: 

{1:2} ja ta võttis naine, kelle nimi oli Susanna, on 

tütar Chelcias, väga aus naine ja üks, mis kartsid 

Issand. 

{1:3} tema vanemad olid ka õige ja õpetada oma 

tütar Moosese seaduse järgi. 

{1:4} nüüd olnud võimalik kohale ilmuda rikas mees ja oli 
õiglase 

Aed liitumist juurde koju: ja talle kasutanud juudid; 

sest ta oli auväärsemal kui kõik teised. 

{1:5} samal aastal olid määratud kaks iidsete 

inimesed kohtunikud, nagu Issand rääkis, et 

kurjus tulid Babylon vana kohtunikelt, kes 



tundus, et reguleerivad inimesed. 

{1:6} need hoida palju olnud võimalik kohale ilmuda 's House: ja 
kõik, mis oli 

Kõik ülikonnad õiguses tuli neile. 

{1:7} nüüd kui inimesed läksid ära keskpäeval, 

Susanna läks oma mehe Aed kõndida. 

{1:8} ja kaks vanemad nägid tema läheb iga päev ja 

kõndides; nii, et nende lust oli põletikuline suunas teda. 

{1:9} ja nad perversne oma mõtetes, ja pöördus 

ära oma silmad, et nad võivad näida taevasse, ega 

Mäletan vaid otsuseid. 

{1:10} ja kuigi nad mõlemad olid haavata oma armastust 

veel mitte üks durst näitan veel oma leina. 

{1:11} nad olid häbi tunnistada oma lust, mis 

nad soovisid temaga tegema. 

{1:12} veel vaatasin usinalt päevast päeva, et näha 

tema. 

{1,13} ning nüüd, let ütles üks 

kodus: see on õhtusöögi ajal. 

{1:14} nii, et kui nad olid läinud, nad lahkus üks 



muud ja lülitumata tagant uuesti nad tulid ka 

samas kohas; ja pärast, et nad olid üksteise küsis selle 

põhjus, nad tunnistas oma lust: siis nad tööle on 

õigeaegselt nii koos, kui nad võiksid leida oma üksi. 

{1:15} ja see kukkus välja, nagu nad vaatasid sobivad aega, ta 
läks 

ja nagu enne koos kaks koduabilised ainult, ja ta oli soovides 

pesta ennast aias: see oli kuum. 

{1:16} ja ei ole keha seal kaks vanemad, Salvesta 

See oli end ära peitnud ja vaatasin teda. 

{1:17} siis ta ütles, et tema maid, tooge mulle õli ja 

Pesumasinad pallid ja suletud aias uksed, mis võib pesta 

mulle. 

{1:18} ja nad tegid, kui ta neil bade ja välja lülitada ning 

Aed uksed ja läks ise käimla uksed kell 

tuua asju, mis ta oli käskinud neid: aga nad nägid 

ole vanemad, sest nad olid peitis. 

{1:19} nüüd Millal teenijarahva olid läinud edasi, kaks 

vanemate tõusis üles ja jooksis temale, öeldes: 

{1:20} Vaata, aias uksed on kinni, et ükski inimene saab 



Vaata meid ja me oleme sind armastuses Seega nõusoleku 
juurde 

meid, ja vale koos meiega. 

{1:21} kui sa nüüd ei, meie kanname tunnistaja vastu sulle, 

see noor mees oli temaga: ja seetõttu sa oled 

saata: sind ära oma maid. 

{1:22} siis Susanna ohkas ja ütles, ma olen kitsas kohta 

igast küljest: kui ma seda asja, see on tuua mulle surma: ja kui 
ma 

seda ma ei pääse oma käed. 

{1:23} parem mul sattuda oma kätte ja ei 

teha, kui et pattu Issanda silmis. 

{1:24} et Susanna hüüdis suure häälega: ja selle 

kaks vanemate hüüdis tema vastu. 

{1:25} siis jooksis üks ja loonud Aed. 

{1:26} kui maja teenistujate kuulnud et nutma 

Aed, nad tormasid sisse käimla ukse, et näha, mis oli 

teha temale. 

{1:27}, kuid kui vanemad on deklareerinud oma asja ning 

teenistujate oli väga häbi: oli kunagi selline on 

Susanna teha aruande. 



{1:28} ja sündis järgmisel päeval, kui inimesed 

koos olime olnud võimalik kohale ilmuda, kaks vanemad tulid 
oma mehele 

ka täis vallatu kujutlusvõimet vastu panna Susanna 

tema surma; 

{1:29} ja inimeste sõnul saada Susanna, on 

Chelcias, olnud võimalik kohale ilmuda 's naise tütar. Ja nad 
saadeti. 

{1:30} et ta tuli koos oma isa ja ema, teda 

lapsed ja kõik oma hõimule. 

{1:31} nüüd Susanna oli väga õrn naine, ja 

Vaata beauteous. 

{1:32} ja need kurjad mehed paljastada tema käskis 

nägu (sest tema suhtes) et need võivad täita talle 

Ilu. 

{1:33} seega tema sõbrad ja kõik, mida nägin teda nuttis. 

{1:34} siis keset seisis kaks vanemad ning 

inimesed ja pani oma käed tema pea. 

{1:35} ja ta nuttes üles vaatas poole taevas: eest 

tema süda usaldusväärse Issandat. 

{1:36} ja vanemad ütles, kui läksime aias 



üksi, see naine tuli koos kaks koduabilised ja välja lülitada ning 

Aed uste ja saadetud teenijarahva ära. 

{1:37} siis tuli noormees, kes oli peitnud, 

teda, ja teda näha. 
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{1:38} siis me, mis seisis nurgas aias, 

nähes selles kurjusest, jooksis neile. 

{1:39} ja kui me nägime neid koos, mees me 

võiks korraldada: ta oli tugevam kui me ja avatud ning 

ukse ja kargas. 

{1:40} aga see naine võetuna küsisime, kes on 

noormees oli, aga ta ei ütle meile: neid asju teha 

Me tunnistan. 

{1:41} siis assamblee uskunud neid kui mis 

olid vanemad ja kohtunikud inimesi: nii nad 

talle mõisteti surma. 

{1:42} siis Susanna hüüdis suure häälega, ja 

igavene Jumal, ütles et tead saladusi, ja 

tead kõik asjad enne kui nad olema: 

{1:43} ja sa tead et nad on meenutavad vale 



minu vastu, ja vaata, ma peab surema; arvestades, et ma pole 
kunagi olnud 

selliseid asju nagu need mehed pahatahtlikult leiutas vastu 

mulle. 

{1:44} ja Issand kuulsin tema häält. 

{1:45} kui ta juhtis hukata, seega on 

Issand tõstis noored noorte Püha Vaimu nime 

oli Daniel: 

{1:46} kes nuttis suure häälega, olen ilmneb, et 

See naine verd. 

{1:47} siis kõik inimesed pöördus nende poole, ja 

ütles, mida tähendavad need sõnad, mis sa oled rääkinud? 

{1:48}, siis ta seisab nende keskel ütles olete teie 

sellised lollid, te Iisraeli pojad, et ilma uurimist või 

tõe tundmisele te hukka tütar 

Iisrael? 

{1:49} tagasi jälle kohtuotsuse kohta: nende jaoks 

on tasutud tema vastu valet tunnistada. 

{1:50} mispärast kõik inimesed pöördus uuesti kiirustades, ja 

ütles talle: vanemad tulevad meist, istuda ja 



Näitan see meid nähes Jumal annud au on 

vanem. 

{1:51} siis ütles Daniel neile, panna need kaks kõrvale 

üks kaugel, ja uurin neid. 

{1:52} kui nad pandi asunder ühe teise, 

ta nimetas üks neist ja ütles temale: O sa et kunst 

waxen vana kurjus, nüüd sinu patud, mis sa oled 

pühendunud aforetime on tulnud ilmsiks. 

{1:53} sa oled vale kohtuotsuse kuulutamist ja oled 

hukka mõistnud süütuid ja oled lase süüdi minna tasuta; 

Kuigi Issand ütleb, süütu ja õiglane pead sa 

mitte tappa. 

{1:54} nüüd siis, kui sa oled näinud teda, ütle mulle, all 

mis puu sina sawest neid companying koos? Kes 

vastas, mastick puu all. 

{1:55} ja Daniel ütles väga hästi; sa oled valetanud vastu 

Sinu enda peas; sest isegi nüüd Jumala ingel, kes on 

saadud lause Jumal sind kaheks lõigata. 

{1:56} et ta pani ta kõrvale ja käskis viia ning 

muud ja ütles temale: O sa seemet, Chanaan, ja ei 



Juda, Ilu on sind petnud, ja lust on perversne 

oma südames. 

{1:57} seega te tegelenud Iisrael, tütred 

ja nad teiega pildilt ka hirm: kuid tütar 

Vend oleks jää oma kurjusest. 

{1:58} nüüd seetõttu mulle öelda, milline puu all oled sa 

võtta neid koos companying? Kes vastas alla on 

Holm puu. 

{1:59} siis ütles Daniel temale sa oled ka 

Sinu oma pea vastu valetas: sest Jumala ingel waiteth 

mõõgaga lõigata sind kaheks, et ta võib hävitada teid. 

{1:60} et koos valjult hüüdis kõik assamblee 

hääl ja kiitis Jumalat, kes saveth neid, mis teda usaldada. 

{1:61} ja nende tekke vastu kaks vanemad, Daniel 

oli süüdi need valet tunnistada oma suu kaudu: 

{1:62} ja nad tegid juurde Moosese seaduse järgi 

neid sorteerida nad pahatahtlikult eesmärk on teha oma 

naaber: ja nad paneb surma. Seega süütu 

veri oli salvestatud samal päeval. 

{1:63} seega Chelcias ja tema naine kiitnud Jumalat 



nende tütar Susanna olnud võimalik kohale ilmuda koos oma 
abikaasa ja kõik 

kaimud, sest ei ole leitud tema ebaausus. 

{1:64} sellest päevast edasi oli Daniel oli väga 

maine rahva silmis 
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