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Susanna 

Susanna historia [in Daniel] 

Erottavat alussa Daniel, koska se ei ole 

Heprean selostuksen Bel ja lohikäärme. 

{1:1} siellä asui mies Babylon, nimeltään Joacim: 

{1:2} ja hän otti vaimonsa, jonka nimi oli Susanna, 

tytär Chelcias, hyvin kaunis nainen, ja joka pelkäsi 

Herra. 

{1/3} hänen vanhempansa olivat myös vanhurskas ja opetetaan 
heidän 

tytär Mooseksen lain mukaisesti. 

{1:4} nyt Joacim oli hyvin rikas mies ja oli oikeudenmukainen 

Puutarha liittyä teille hänen talo: ja hänelle turvautuivat 
juutalaisten; 

koska hän oli kuin kaikki muut. 

{Ef.1.5} samana vuonna nimitettiin kaksi muinoin 

ihmisten on tuomareita, kuten herra puhui, että 

pahuus tuli Babylonista antiikin tuomareita, jotka 



tuntui kansaa. 

{1:6} nämä pitää paljon Joacim's Housen: ja kaikki oli 

heille tuli suittareita oikeudessa. 

{1:7} nyt kun ihmiset on lähtenyt pois keskipäivällä, 

Susanna meni hänen miehensä Internet kävelemään. 

{1:8} ja kaksi vanhinta näkivät hänen menossa joka päivä, ja 

kävely; niin, että heidän tulehtunut kohti häntä. 

{1:9} ja kieroutunut oman mielensä ja kytketty 

pois heidän silmänsä, että ne eivät ehkä näyttäisi taivaaseen 
eikä 

Muista vain tuomiot. 

{1/10} ja vaikkakin molemmat haavoittui hänen rakkaus 

vielä uskaltaneet, ei yksi näytän toinen surusta. 

{1:11} sillä he häpeäisivät julistaa himolleen, joka 

he halusivat tehdä hänelle. 

{1:12} mutta he seurasivat ahkerasti päivittäin nähdä 

hänen. 

{1:13} ja se sanoi keskenään, antaa asiassa 

koti: se on päivällisen yhteydessä. 

{1:14} joten kun he olivat menneet, he erosivat yksi 



Muut, ja muutat takaisin jälleen he tulivat 

samassa paikassa, ja sen jälkeen he olivat pyytäneet toisiaan 

syy, tunnustettiin himolleen: nimitti ne 

Kun molemmat yhdessä, he saattavat löytää hänet yksin. 

{1:15} ja se putosi pois, koska he seurasivat kunnossa aika, hän 
meni 

Tässä kuten ennenkin ja kaksi piikaa, ja hän oli haluavat 

pestä itse puutarhassa: oli kuuma. 

{1:16} ja ruumista Tallenna kaksi vanhusten ei ollut 

se oli piilottivat itsensä ja katseli häntä. 

{1:17} niin hän sanoi hänen kotiapulaisten Tuokaa öljy ja 

pesu pallot ja suljettava Internet, jotka voivat pestä 

minulle. 

{1:18} ja he tekivät, kun hän pyysi heitä, ja sulkea 

Puutarha ovet ja lähti itse etuoikeus ovet 

hakea asioista, jotka hän oli heitä käskenyt: mutta he näkivät 

vanhimmat, koska he olivat kätkeytyä. 

{1:19} nyt kun oli poissa edelleen, kaksi 

vanhimmat nousi ylös ja juoksi hänelle sanoen: 

{1:20} Katso, puutarhan ovet ovat kiinni, ei kenelläkään voi 



meille, ja olemme rakastunut Siksi suostumuksen luokse 

meille, ja lie kanssamme. 

{1:21} Jos ei, meidän on osoitus sinua vastaan, 

nuori mies oli kanssasi: ja siis sinä annoit 

lähettää pois sinun maids sinusta. 

{1:22} sitten Susanna huokaisi, ja sanoi, olen ahdas 

joka puolelta: jos en tästä asiasta, se on kuolema minulle: ja jos 
olen 

sitä ei en voi paeta kädet. 

{1:23} on parempi minulle sinun käsiin eikä 

sitä kuin syntiä Herran silmissä. 

{1:24} että Susanna huusi kovalla äänellä: ja 

kaksi vanhinta huusivat häntä vastaan. 

{1:25} sitten yksi juoksi ja avasi puutarhan ovet. 

{1:26} niin talon palvelijoiden kuullessaan itkeä 

Internet, ne ryntäsi etuoikeus ovella, mitä oli 

tehdä hänelle. 

{1:27} mutta kun vanhimmat olivat ilmoittaneet asiasta, 

olivat kovasti: sillä koskaan niin 

kertomuksen Susannan. 



{1:28} ja tapahtui seuraavana päivänä, kun ihmiset 

koottiin miehelleen Joacim, kaksi vanhusten tuli 

myös täynnä ilkikurinen mielikuvitusta vastaan Susanna laittaa 

hänet hengiltä; 

{1:29} ja sanoin ihmiset, lähetämme Susanna, 

tytär Chelcias, Joacim n vaimo. Ja niin he lähettivät. 

{1:30} joten hän tuli hänen isänsä ja äitinsä, hänen 

lapset ja hänen suku. 

{1:31} nyt Susanna oli hyvin herkkä nainen, ja 

beauteous katsella. 

{1:32} ja näiden ilkeiden miesten käski paljastaa hänen 

kasvot (sillä hän kuului) että ne voi täyttää hänen 

kauneus. 

{1:33} siis hänen ystävänsä ja kaikki näki hänet itki. 

{1:34} sitten kaksi vanhimmat nousi keskellä 

ihmiset ja heidän kätensä hänen päänsä päälle. 

{1:35} ja hän itkien katseli ylös taivasta kohti: varten 

hänen sydämensä turvasivat Herraan. 

{1:36} ja vanhimmat sanoi, kävelimme puutarhassa 

yksin, tämä nainen tuli kaksi piikaa ja sulki 



Puutarha ovet ja lähetti kotiapulaisten pois. 

{1:37} sitten nuori mies, joka oli kätkettynä, tuli 

häntä, ja tytön. 
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{1:38} sitten me, joka seisoi nurkassa puutarhassa, 

nähdä tästä jumalattomuudesta, juoksi heille. 

{1:39} ja kun näimme heidät yhdessä, mies meidän 

ei kyennyt pitämään: hän oli vahvempi kuin me ja avataan 

ovien ja hyppäsi ulos. 

{1:40} mutta ottanut tämän naisen, joka 

nuori mies oli, mutta hän ei ilmoita virheestä: nämä asiat eivät 

me todistamme. 

{1:41} sitten edustajakokouksen mielestä niitä kuin ne 

oli vanhimmat ja kansan tuomarien: niin ne 

tuomitsivat hänet kuolemaan. 

{1:42} sitten Susanna huusi kovalla äänellä ja 

sanoi, ikuinen Jumala, että tiedät salaisuuksia, ja 

tiedät kaiken ennen kuin ne voidaan: 

{1:43} sinä tiedät, että heidän harteillaan väärä todistus 

minua vastaan ja Katso, on kuoltava; Vaikka en ole koskaan 



muun muassa nämä miehet keksineen haitalliseksi vastaan 

minulle. 

{1:44} ja Herra kuuli hänen äänensä. 

{1:45} sen tähden kun hän johti hengiltä, 

Herra kohotti Pyhän hengen nuori nuoriso jonka nimi 

oli Daniel: 

{1:46} kuka huusi kovalla äänellä, olen selvästi 

tämän naisen verta. 

{1:47} käynnistetään kaikille niitä häntä kohti, ja 

sanoi, mitä tarkoittaa näillä sanoilla, että sinä olet puhunut? 

{1:48} niin hän seisoo keskellä niitä sanoi, te olette 

niin hölmöjä, te israelilaiset, jotka ilman tutkintaa tai 

tuntemaan totuuden te tuominneet tytär 

Israel? 

{1:49} palauttaa jälleen tuomion: he 

ovat tuottaneet väärä todistaja häntä vastaan. 

{1:50} ja nyt kaikki ihmiset kääntyivät jälleen kiire, ja 

vanhimmat sanoivat hänelle, tulee istua keskuudessamme, ja 

näytän se meitä nähdä Jumala on antanut sinulle kunnia 

vanhin. 



{1:51} silloin Daniel sanoi heille, laita nämä kaksi syrjään 

yksi kaukana, ja tutkin niitä. 

{1:52} joten kun ne pantiin asunder toisistaan 

Hän kutsui yksi heistä ja sanoi hänelle: Oi sinä että taide 

vaha vanha pahuutta, nyt sinun syntisi, mikä sinä olet 

sitoutunut muinoin on tullut ilmi. 

{1:53} sillä sinä olet julistanut väärän tuomion ja olet 

tuomittu viattomia ja olet anna syyllinen kulkea vapaana. 

tosin kuin Herra puhuu, viattomia ja vanhurskas sinä 

surmaa. 

{1:54} nyt sitten, jos sinä olet nähnyt, sanoa minulle, 

mitä puu näit sinä niitä companying yhdessä? Kuka 

vastasi mastick puun alla. 

{1:55} ja Daniel sanoi hyvin; Olet valehdellut vastaan 

sinun oma pää; sillä jo nyt Jumalan enkeli 

sai virkkeen Jumalan leikata sinua kahtia. 

{1.56} joten hän laittaa hänet syrjään, ja käski tuoda 

Muut, ja sanoi hänelle: Oi sinä siementen Chanaan, eikä 

Juudan kauneus on pettänyt sinua ja himo on kieroutunut 

Kestääköhän. 



{1:57} Näin te käsitelleet Israelin tyttäret 

ja he pelkäävät companied kanssasi: mutta tytär 

Juda ei noudata jumalattomuudessanne. 

{1:58} nyt siis kertoa, mitä alla annoit sinä 

ottaa ne companying yhdessä? Vastanneista alle 

Holm puu. 

{1:59} silloin Daniel sanoi hänelle. sinä olet myös 

valehteli vastaan sinun oma johtaa: sillä Jumalan enkeli odottaa 

miekka leikata sinua, tuhota sinua. 

{1: 60} että kaikki assembly huusi kovan 

ääni ja ylisti Jumalaa, joka pelasti heidät, jotka luottavat 
häneen. 

{1:61} ja nousi vastaan kaksi vanhimmille Daniel 

oli tuomittu niitä väärä todistus oman suun kautta: 

{1:62} ja he tekivät niin Mooseksen lain mukaan 

ne lajitella sellaisina kuin ne haitalliseksi suunniteltu tekemään 
heidän 

naapuri: ja ottaa heidät hengiltä. Siten viaton 

veren tallennettiin samana päivänä. 

{1:63} siis Chelcias ja hänen vaimonsa ylisti Jumalaa 

heidän tyttärensä Susanna Joacim miehensä, ja kaikki 



suvulle, koska ei ole epärehellisyys löysi. 

{1: 64} tuosta esiin Daniel oli hyvin 

maine silmissä ihmisten 
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