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Susanna 

Istoria Susanna [în Daniel] 

Stabilit în afară de începutul Daniel, deoarece nu este în 

Ebraică, ca nici naraţiune Bel si balaurul. 

{1:1} acolo locuia un om în Babilon, numit andreea: 

{1:2} şi el a luat o soţie, al cărui nume a fost Susanna, 

fiica lui Chelcias, o femeie foarte corect, şi unul care s-au temut 

Domnul. 

{1:3} părinţii ei, de asemenea, au fost neprihăniţi, şi a învăţat 
lor 

fiica în conformitate cu Legea lui Moise. 

{1:4} acum andreea a fost un mare om bogat, şi a avut un târg 

aderarea gradina casa lui: şi să-l recurs evrei; 

pentru că era mai onorabil decat toate celelalte. 

{1:5} același an au fost numiţi doi dintre antici 

de oameni pentru a judecătorilor, cum ar fi a Domnului, care 

rautatea a venit de la Babilon la judecători antice, care 

părea să guverneze poporul. 



{1:6} acestea tinut mult la andreea pe casa: şi tot ce a avut 

nici costume în drept a ajuns la ei. 

{1:7} acum când oamenii plecat departe la prânz, 

Susanna au intrat în grădină de soţul ei să se plimbe. 

{1:8} şi doi bătrâni au văzut ei merge în fiecare zi, şi 

mersul pe jos; pentru ca pofta lor a fost inflamate faţă de ei. 

{1:9} au pervertit de mintea lor, şi a transformat 

la ochii lor, care nu s-ar putea arata spre cer, nici 

Amintiţi-vă doar judecăţi. 

{1:10} şi deşi amândoi au fost răniţi cu dragostea ei, 

încă durst nu o arăta o altă durerea lui. 

{1:11} pentru acestea au fost ruşine să declare pofta lor, care 

au dorit să aibă de a face cu ei. 

{1:12} dar au privit cu sârguinţă de la o zi la alta pentru a vedea 

ei. 

{1:13} şi unul a spus la alte, să ne acum du-te 

acasă: pentru că este timpul cina. 

{1:14} astfel încât atunci când ei au plecat, ei s-au despărţit de 
una 

la alte, şi transforma înapoi din nou, au venit la 



acelaşi loc; şi după aceea au cerut unul pe altul 

cauza, au recunoscut pofta lor: numit ei o 

atât timp împreună, atunci când acestea ar putea găsi ei singuri. 

{1:15} şi a căzut în afară, ca au urmarit o formă de timp, s-a dus 

în ca înainte cu două servitoare, şi ea a fost dornici să 

ea spală în grădină: pentru că a fost cald. 

{1:16} şi nu a existat nici un organism salva doi bătrâni, 

care a avut s-au ascuns, şi a privit-o. 

{1:17}, atunci ea a spus la servitoare ei, sa-mi aduca ulei şi 

bile de spălat, şi închide uşile gradina, care mă pot spăla 

pe mine. 

{1:18} şi au făcut ca ea le Boc, şi taci 

usi de gradina, şi a ieşit ei înşişi la uşile ascuns 

Adu lucrurile pe care ea le-a poruncit: dar au văzut 

nu bătrânii, deoarece acestea s-au ascuns. 

{1:19} acum când slujitorii s-au dus mai departe, cele două 

bătrânii sculat, şi a fugit de la ei, zicând: 

{1:20}: Iată, gradina uşile sunt închise, că nici un om nu poate 

vedea-ne, iar noi suntem în dragoste cu tine; prin urmare, 
acordul lui 



noi, şi minciună cu noi. 

{1:21} dacă nu vei, ne va da mărturie împotriva ta, 

că un tânăr a fost cu tine: şi, prin urmare, tu ai 

Trimite departe ta servitoare la tine. 

{1:22} apoi Susanna a oftat şi a spus, eu sunt grele pe 

fiecare parte: dacă am face acest lucru, deoarece este moarte 
la mine: şi dacă am 

Fa-o nu am să împiedice mainile. 

{1:23} este mai bine pentru mine să cadă în mâinile tale, şi nu 

face acest lucru, decât să păcătuiască înaintea Domnului. 

{1:24} cu care Susanna a strigat cu glas tare: şi 

doi bătrâni a strigat împotriva ei. 

{1:25} apoi a fugit o, şi a deschis uşa gradina. 

{1:26} asa ca atunci cand slujitorii lui casa auzit strigătul în 

Grădina, ei s-au grabit în ușă ascuns, pentru a vedea ce a fost 

făcut ei. 

{1:27} dar când bătrânii au declarat lor contează, 

publici au fost foarte ruşine: pentru a fost niciodată astfel o 

raportul întocmit de Susanna. 

{1:28} si l-a întâmplat a doua zi, atunci când oamenii 



s-au adunat la soţul ei, andreea, au venit doi bătrâni 

de asemenea, plin de imaginaţie răutăcios împotriva Susanna a 
pune 

ei la moarte; 

{1:29} şi a spus poporului, trimite pentru Susanna, 

fiica lui Chelcias, andreea pe soţia. Şi aşa au trimis. 

{1:30}, astfel încât ea a venit cu ei tată şi mamă, ei 

copiii, şi toate rudele ei. 

{1:31} acum Susanna a fost o femeie foarte delicată, şi 

beauteous a privi. 

{1:32} si acestea răi bărbaţi a poruncit să descoperi ei 

fata, (pentru ea a fost acoperită) că acestea ar putea fi umplut 
cu ea 

frumusete. 

{1:33} de aceea prietenii ei şi tot ce a văzut ea a plâns. 

{1:34}, atunci doi bătrâni ridicat în mijlocul de 

oamenii, şi mâinile lor pe capul ei. 

{1:35} şi ea plângând privit sus, spre cer: pentru 

inima ei de încredere în Domnul. 

{1:36} şi bătrânii a spus, ca am mers in gradina 

singur, această femeie a venit cu două servitoare, şi închide 



usi de gradina, şi a trimis slujnicele departe. 

{1:37}, apoi un tanar, care s-a ascuns, a vorbit astfel: 

ei, şi cu ea. 
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{1:38} apoi am care se afla intr-un colt al gradinii, 

Văzând această răutate, a fugit la ei. 

{1:39} şi când am văzut-le împreună, omul vom 

nu ar putea deţine: pentru el a fost mai puternică decât noi, şi 
deschis 

uşă, şi sărit. 

{1:40} dar au luat această femeie, am întrebat cine 

tânărul era, dar ea nu ne-ar spune: aceste lucruri 

Vă mărturisesc. 

{1:41}, atunci Adunarea le credea ca cei care 

erau bătrâni şi judecători ai poporului: astfel încât acestea 

i-a condamnat la moarte. 

{1:42} apoi Susanna a strigat cu glas tare, şi 

spus, Dumnezeule veşnic, că ştii secretele, şi 

ştii toate lucrurile înainte ca acestea să fie: 

{1:43} ştii că ei au suportat martor fals 



împotriva mea, şi, Iată, eu trebuie să moară; întrucât nu a făcut 

lucruri cum ar fi aceşti oameni au inventat cu rea intenţie 
împotriva 

pe mine. 

{1:44} şi Domnul a auzit vocea ei. 

{1:45} de aceea atunci când ea a fost condus pentru a fi puse la 
moarte, 

Domnul a ridicat Spiritul sfânt al tinerilor un tânăr al cărui nume 

a fost Daniel: 

{1:46} care a strigat cu glas tare, sunt clar din 

sângele acestei femei. 

{1:47}, atunci toti oamenii le-au transformat spre el, şi 

a spus, ceea ce înseamnă aceste cuvinte că tu ai vorbit? 

{1:48}, astfel încât el în picioare în mijlocul lor a spus, voi 
sunteţi 

astfel proşti, voi fii ai lui Israel, că, fără examen sau 

cunoaşterea adevărului voi fi condamnat fiica 

Israel? 

{1:49} a reveni din nou la locul de judecată: pentru ei 

au suportat martor fals împotriva ei. 

{1:50} aceea tot poporul a transformat din nou în grabă, şi 



bătrânii a zis, Vino, stai jos printre noi, şi 

arăta că noi, văzând Dumnezeu a dat tine onoarea de a o 

bătrân. 

{1:51}, apoi a spus Daniel unto ei, pune aceste două deoparte 

unul departe de altul, şi vor să le examineze. 

{1:52} asa ca atunci cand au fost puse asunder unul de la altul, 

El a numit unul dintre ei, şi a zis, O tu că arta 

nimicim vechi în răutatea, acum, păcatele tale, care l-ai 

angajează odinioară sunt ieşi la lumină. 

{1:53} pentru tu m-ai pronunțat hotărârea false şi ai 

condamnat nevinovat şi m-ai lasa du-te vinovat gratuit; 

Deşi Domnul zice, nevinovat şi drepţi vei tu 

nu ucide. 

{1:54} acum, apoi, dacă ai văzut ei, spune-mi, sub 

copac ce ai văzut tu le companying împreună? cine 

răspuns, sub un copac de mastick. 

{1:55} și Daniel a spus, foarte bine; tu m-ai mintit împotriva 

propriul tău şef; căci chiar acum un înger al lui Dumnezeu 

a primit sentinţa lui Dumnezeu să ţi se taie în două. 

{1:56}, aşa că l-au pus deoparte, şi a poruncit să aducă 



alte, şi a spus unto el, O tu seminţe de Chanaan, şi nu 

lui Iuda, frumusete a înşelat pe tine, şi l-a pervertit pofta 

inima. 

{1:57} astfel voi ocupat cu fiicele lui Israel, 

şi ei de teama protejat cu tine: dar fiica 

Iuda nu ar respecta răutatea ta. 

{1:58} acum, prin urmare, spune-mi, sub copac ce ai tu 

ia-le companying împreună? Care a răspuns, sub un 

Holm copac. 

{1:59} apoi Daniel i-a zis, bine; ai, de asemenea 

mintit împotriva capul tău: căci un înger al lui Dumnezeu 
aşteaptă 

cu sabia să taie-te în două, că el poate distruge. 

{1:60} cu care toate Adunarea a strigat cu o tare 

voce şi lăudat Dumnezeu, care le saveth care au încredere în el. 

{1:61} şi s-au ridicat împotriva doi bătrâni, pentru Daniel 

a condamnat-le martor fals de propria gura: 

{1:62} și în conformitate cu Legea lui Moise, ei au zis: 

le în acest fel, ca ei cu rea intenţie destinate să facă lor 

vecin: şi ei le-a pus la moarte. Astfel cei nevinovaţi 



sânge a fost salvat în aceeaşi zi. 

{1:63}, prin urmare, Chelcias şi soţia lui lăudat Dumnezeu 
pentru 

fiica lor, Susanna, cu andreea soţul ei, şi toate 

neam, pentru că nu a existat nici o lipsa de onestitate, găsit în 
ea. 

{1: 64} din acea zi mai departe a fost Daniel a avut în mare 

reputaţia în ochii oamenilor 
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