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Susanna 

Susanna története [a Dániel] 

Meg az elején, Dániel, kívül, mert nem a 

a héber, sem a Kísérőszöveg Bel és a sárkány. 

{1:1} ott lakott egy ember a babiloni, úgynevezett Joacim: 

{1:2} és ő volt a felesége, akinek a neve volt Susanna, a 

Chelcias, nagyon szép asszony, és az egyik, hogy attól tartott, 
lánya 

az Úr. 

{1:3} a szülei is voltak igazak, és tanított a 

lánya, Mózes törvénye szerint. 

1:4 most Joacim nagy gazdag ember volt, és volt egy 
tisztességes 

kerti csatlakozott a házához: és hozzá folyamodtak a zsidók; 

mert ő volt több Tisztelt, mint a többiek. 

{1:5} ugyanebben az évben neveztek ki két, az ősök 

a nép, hogy a bírák, mint az Úr szólott, hogy 

gonoszság jött Babilonból ősi bírák, akik 



úgy tűnt, hogy kormányozta a népet. 

{1:6} ezek tartott sok ház Joacim barátait:, és minden, ami volt 

a ruhák, a törvény jött nekik. 

{1:7} Most amikor az emberek távozott el délben, 

Susanna férje kertbe sétálni ment. 

{1:8} és a két vének látta, hogy ő fog minden nap, és 

séta; úgy, hogy a vágy volt gyulladt feléje. 

1:9 és perverz a saját szerződéstől való elállásra, és fordult 

el a szemüket, hogy nem tekintsetek ég, sem 

Ne feledje, hogy csak ítéletei. 

1:10, és bár mindketten megsebesült, a szerelme, 

még nem mertek 24És egy másik a bánat. 

1:11, szégyelli, hogy állapítsa meg a vágy, hogy 

azok a kívánt kell tenned vele. 

1:12 még nézték szorgalmasan naponta látni 

neki. 

{1:13} és az egyik azt mondta, hogy a többi, legyen, nekünk 
most megy 

székhely: a vacsora ideje. 

1:14 így azok elmentek,, mikor elváltak az egyik 



a másik, és menetesztergálás vissza újra azért jöttek, hogy a 

ugyanazon a helyen. és azután, hogy azt kérdezte, egy másik a 

ok, hogy elismerte a vágy: majd ki, hogy a 

amikor mind együtt, ők lehet találni neki egyedül. 

1:15 és esett ki, mint nézték, hogy a roham ideje, ő ment 

a mint korábban a két cselédek csak, és ő azt szerette volna, 
hogy 

mossa magát a kertben: a forró volt. 

1:16, és ott volt a test nem ott a két vének, mentés 

hogy Mariával, és nézte. 

{1:17} akkor azt mondta, hogy őt cselédek, vigyen olaj és 

mosás golyó, és állítsa a kerti ajtó, hogy én is mossa 

nekem. 

{1:18}, és úgy tettek, ahogy ő megkérte őket, és állítsa a 

kerti ajtók, és ment ki magukat a titkos ajtók 

csel a dolgokat, hogy ő megparancsolta nekik:, de látták, 

nem a vének, mert ők voltak elrejtett. 

{1:19} Most amikor a cselédek elmentek oda, a két 

vének fölkelt, és futott néki, mondván: 

1:20 Íme, a kerti ajtó zárva, hogy senki nem tud 



látnak minket, és mi szerelmes téged; Ezért szólt hozzájárulás 

nekünk, és a hazugság, Amerikai Egyesült Államok. 

{1:21} ha nem akarsz, mi fog tanúságot ellened, 

egy fiatal férfi volt veled: és ezért te tetted 

Küldd el te cselédek tőled. 

{1:22} majd Susanna sóhajtott, és azt mondta, vagyok szűkös, a 

minden oldalról: mert ha én csinál ez a dolog,-a ' halálos 
nékem: és ha azt 

ezt nem én nem kerülheti meg a kezét. 

{1:23} jobb nekem, hogy esik a kezét, és nem 

csinálni, mint a bűnt az Úr szemében. 

{1:24}, hogy Susanna hangosan felkiáltott: és a 

két vének felkiáltott ellene. 

{1:25} futott az egyik, majd a kertbe ajtót nyitni. 

{1:26}, amikor a ház szolgái hallotta a kiáltás 

a kertben, ők rohant a titkos ajtót, hogy mi volt 

megtéve vele. 

{1:27}, de amikor a vének kijelentette az anyag, a 

alkalmazottak voltak nagyon szégyelli: mert nem volt soha ilyen 
egy 

Susanna készült jelentéseket. 



{1:28} és lőn, hogy másnap, amikor az emberek 

a férje Joacim, a két vének jött össze 

Csintalan képzelet ellen Susanna, hogy teljes mértékben 

halálra; 

{1:29} és Susanna, azt mondta, az emberek előtt, küld az 

lánya, Chelcias, felesége Joacim barátait. És így ők küldött. 

{1:30}, apja és anyja, ő jött vele 

a gyermekek, és a vele rokon. 

{1:31} most Susanna volt egy nagyon finom nő, és 

szépséges, hogy íme. 

{1:32} ez gonosz ember megparancsolta, hogy feltárja neki, és 

arc (tartozó ő volt), hogy hogy lehet tölteni vele 

szépség. 

1:33 ezért barátai, és minden, hogy látta a sírt. 

1:34, majd a két vének felállt kecskenyájak, por és a 

az emberek, és a kezeiket a fejét. 

{1:35} és ő nézett fel sírva az ég felé: a 

a szívét az Úr megbízható. 

{1:36} és a vének azt mondta, ahogy sétáltunk a kertben 

egyedül, ez a nő lépett be két cselédek, és állítsa a 



kerti ajtók, és elbocsátotta a cselédek. 

{1:37}, akkor egy fiatal ember, aki ott bujkált, jöttem-szólt 

őt, és vele. 
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{1:38} akkor azt, hogy a kert egyik sarkában állt 

látva ezt a gonoszságát, futott nekik. 

{1:39} és mikor látta őket együtt, az ember azt 

nem tudtam tartani: ő volt erősebb, mint mi, és kinyitotta a 

ajtó, és ugrott. 

{1:40} de vette ezt a nőt, kérdeztük, aki a 

fiatal férfi volt, de ő nem mondja: ezek a dolgok 

Mi tanúskodni. 

{1:41}, akkor a közgyűlés hitt nekik, mint, hogy 

a vének és a bírák az emberek voltak: tehát ők 

őt halálra. 

{1:42} hangos beszéddel kiáltott majd Susanna és 

azt mondta, hogy O örökkévaló Isten, hogy ismered a titkokat, 
és 

tudod, mindent előtt kell: 

{1:43} te tudod, hogy ők viselik a hamis tanú 



ellenem és íme, én meg kell halnia; mivel soha nem 

többek között ezek az emberek a rosszindulatúan kitalált ellen 

nekem. 

{1:44} és az Úr hangját hallottam. 

{1:45} amikor ő vezette a halálra, tehát a 

Úr felemelte a Szentlélek egy fiatal ifjúsági, akinek a neve 

Daniel volt: 

{1:46} aki felkiáltott nagy hangon, vagyok kitűnik a 

vér, ez a nő. 

{1:47}, akkor a nép feléje őket, és 

azt mondta, mit jelent ezeket a szavakat, amit mondtál? 

{1:48} állandó közöttük mondta, vagytok 

ilyen bolondok, ti Izráel fiai közül, hogy vizsgálat nélkül, vagy 

az igazság ismeretéhez ti is elítélték a lánya 

Izrael? 

{1:49} visszatér arra a helyre, az ítélet: mert 

viselik őt ellen hamis tanúbizonyságot. 

{1:50} tehát minden ember fordult ismét sietve, és 

a vének, azt mondta neki, jöjjön, üljön le, köztünk, és 

24És ez bennünket látva Isten megadta neked a tiszteletére egy 



Elder. 

{1:51} akkor azt mondta Daniel nekik, hogy ezeket két félre 

egy másik, messze, és megvizsgálja az őket. 

{1:52}, amikor ők kerültek meg egymástól, 

ő hívta az egyik őket, és monda néki: O te hogy a művészet 

waxen régi-ban gonoszságnak, most te a bűnök, amit te 

elkötelezett egykor még napvilágra. 

{1:53} te tetted kifejezett hamis ítélet és tettél 

elítélte az ártatlan és hast elengedni a bűnös szabad; 

de az Úr azt mondja, az ártatlan, és igazlelkű fogsz te 

nem öli meg. 

{1:54} most majd, ha láttad őt, mondd, alatt 

milyen fa láttál te őket, együtt companying? ki 

így válaszolt: a mastick fa alatt. 

{1:55} és Daniel azt mondta, nagyon jól; te tetted hazudott 
ellen 

saját fejét; mert még most kinek Isten angyala 

a mondat az Isten vágni neked két kapott. 

{1:56} így rakják félre, és azt parancsolta, hogy a 

más, és azt mondta néki: O te vetőmag Chanaan, és nem 



Erzsébet szépség kinek megtévesztette téged, és vágy kinek 
perverz 

szívedben. 

{1:57} így már ti foglalkozott az Izráel leányai közül, 

és akkor a félelem companied veled: de a lánya 

Erzsébet nem kíván Maradjatok a gonoszság. 

{1:58} most ezért Mondd el, mi a fa alatt kételkedtél 

Vigye companying együtt? Aki válaszolt, alatt egy 

Holm fa. 

{1:59} akkor azt mondta, Daniel néki is; te is 

hazudott saját vezetője ellen: az Isten angyala waiteth 

a kard, vágni neked, hogy elpusztíthassa azt. 

{1:60} azzal, hogy a közgyűlés felkiáltott és hangosan 

hang-, és dicsérte Istent, aki megszabadítja őket, hogy bíznak 
benne. 

{1:61} és felkeltek a két vének, a Daniel ellen 

volt olyan jogalapon elítélték őket, hamis tanú saját szája: 

{1:62} és a mózesi csináltak nektek 

őket az ilyen rendezés, rosszindulatúan kívánják tenni, hogy a 

szomszéd: és hogy őket halálra. Így az ártatlan 

vér mentett ugyanazon a napon. 



{1:63} ezért Chelcias és felesége, dicsőítette az Istent a 

lányuk, Susanna Joacim a férje, és az összes 

a rokon, mert nem volt becstelenség talált rá. 

{1: 64} attól a naptól kezdve oda Dániel volt a nagy 

a nép szemében hírnevét 
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