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Susanna 

Sejarah Susanna [dalam Daniel] 

Temukan awal Daniel, karena tidak di 

bahasa Ibrani, bukan narasi Bel dan naga. 

{1:1} sana tinggal seorang pria di Babel, disebut Joacim: 

{1:2} dan ia mengambil seorang isteri, namanya Susanna, 

Putri Chelcias, seorang wanita yang sangat adil dan salah satu 
yang takut 

Tuhan. 

{1:3} orang tuanya juga adalah benar, dan mengajar mereka 

Putri menurut hukum Musa. 

{1:4} sekarang Joacim adalah seorang kaya yang besar, dan 
memiliki adil 

bergabung dengan Taman rumahnya: dan Dia terpaksa Yahudi; 

karena ia triwira semua orang lain. 

{1:5} tahun yang sama ditunjuk dua dahulu 

orang-orang untuk menjadi hakim, seperti Tuhan berfirman, 
yang 



kejahatan berasal dari Babilon kuno hakim, yang 

tampaknya mengatur orang-orang. 

{1:6} ini terus banyak pada Joacim di rumah: dan semua yang 
memiliki 

setiap pakaian dalam hukum datang kepada mereka. 

{1:7} sekarang ketika orang-orang berangkat pergi pada siang 
hari, 

Susanna pergi ke Taman suaminya untuk berjalan. 

{1:8} dan para tua-tua dua melihat dia masuk setiap hari, dan 

berjalan; sehingga nafsu mereka sedang meradang 
terhadapnya. 

{1:9} mereka sesat pikiran mereka sendiri dan berbalik 

dari mata mereka, bahwa mereka mungkin tidak terlihat 
kepada surga, maupun 

ingat hanya penilaian. 

{1:10} dan meskipun keduanya terluka dengan cinta, 

Namun durst tidak satu mempergelarkan lain kesedihannya. 

{1:11} karena mereka malu untuk menyatakan nafsu mereka, 
yang 

mereka inginkan harus dilakukan dengannya. 

{1:12} namun mereka diawasi dengan tekun dari hari ke hari 
untuk melihat 



nya. 

{1:13} dan satu berkata kepada yang lainnya, marilah kita pergi 

rumah: untuk waktu makan malam. 

{1:14} sehingga ketika mereka telah pergi, mereka berpisah 
satu 

dari belakang lainnya, dan berubah lagi mereka datang ke 

tempat yang sama; dan setelah itu mereka telah meminta satu 
sama lain 

Sebab, mereka mengakui nafsu mereka: kemudian ditunjuk 
mereka 

saat keduanya bersama-sama, ketika mereka mungkin 
menemukan dirinya sendiri. 

{1:15} dan itu jatuh, sewaktu mereka sedang melihat waktu 
yang cocok, dia pergi 

di seperti sebelumnya dengan dua pelayan, dan Dia 
berkeinginan 

mencuci dirinya di Taman: karena itu panas. 

{1:16} dan ada tubuh tidak menyimpan dua tua-tua, 

itu telah menyembunyikan diri mereka sendiri, dan melihatnya. 

{1:17} maka ia berkata kepada pelayan-pelayan perempuannya, 
membawa saya minyak dan 

mencuci bola, dan menutup pintu Taman, yang saya dapat 
mencuci 



saya. 

{1:18} dan mereka lakukan karena ia diperintahkan, dan 
menutup 

Taman pintu, dan pergi keluar sendiri di jamban pintu 

mengambil hal-hal yang ia memerintahkan mereka: tapi 
mereka melihat 

tidak tua-tua, karena mereka telah menyembunyikan. 

{1:19} sekarang ketika pelayan pergi bolak-balik, keduanya 

penatua bangkit, dan berlari kepadanya, dan berkata, 

{1:20} sesungguhnya, pintu Taman tertutup, bahwa tidak 
seorangpun dapat 

melihat kami, dan kami cinta padamu; oleh karena itu 
menyetujui permintaan 

kami, dan berbaring dengan kami. 

{1:21} jika engkau tidak, kami akan menjadi saksi terhadap 
engkau, 

seorang pria muda itu dengan engkau: dan oleh karena engkau 
telah 

mengirim pelayan Mu pergi dari padamu. 

{1:22} kemudian Susanna mendesah, dan berkata, aku sedang 
straitened pada 

setiap sisi: jika saya melakukan hal ini, itu adalah kematian 
bagiku: dan jika saya 



Apakah itu tidak saya tidak bisa lepas tangan Anda. 

{1:23} lebih baik bagi saya untuk jatuh ke tangan Anda, dan 
tidak 

melakukannya, daripada terus berdosa di hadapan Tuhan. 

{1:24} dengan Susanna berseru dengan suara nyaring: dan 

dua penatua berseru terhadap dirinya. 

{1:25} kemudian berlari satu, dan membuka pintu taman. 

{1:26} jadi ketika hamba rumah mendengar teriakan di 

Taman, mereka bergegas masuk pintu jamban, untuk melihat 
apa 

dilakukan kepadanya. 

{1:27} tetapi ketika para penatua telah menyatakan masalah 
mereka, 

hamba-hamba itu sangat dipermalukan: sebab tidak pernah 
seperti 

Laporan terbuat dari Susanna. 

{1:28} dan terjadilah pada hari berikutnya, ketika orang-orang 

berkumpul kepada suaminya, Joacim, tua-tua dua datang 

juga penuh dengan nakal imajinasi terhadap Susanna untuk 
menempatkan 

nya sampai mati; 

{1:29} dan berkata sebelum orang-orang, Kirim untuk Susanna, 



Putri Chelcias, Joacim's istri. Dan begitu mereka dikirim. 

{1:30} sehingga ia datang dengan ayah dan ibunya, dia 

anak-anak, dan semua usulnya. 

{1:31} sekarang Susanna adalah seorang wanita yang sangat 
halus, dan 

cantik parasnya. 

{1:32} dan ini orang diperintahkan untuk mengungkap dirinya 
jahat 

menghadapi, (untuk dia ditutupi) bahwa mereka mungkin 
dipenuhi dengan dia. 

keindahan. 

{1:33} oleh teman-temannya dan semua yang melihat dia 
menangis. 

{1:34} maka para tua-tua dua berdiri di 

orang-orang, dan meletakkan tangan mereka atas kepalanya. 

{1:35} dan dia menangis tampak naik ke langit: untuk 

hatinya dipercaya kepada Tuhan. 

{1:36} dan para tua-tua berkata, saat kami berjalan di Taman 

sendirian, wanita ini datang dengan dua pelayan, dan menutup 

Taman pintu, dan menyuruh pelayan pergi. 

{1:37} kemudian seorang anak muda, yang tidak 
menyembunyikan, datang kepada 



Dia, dan berbaring dengan dia. 
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{1:38} kemudian kami yang berdiri di sudut Taman, 

melihat kejahatan ini, berlari kepada mereka. 

{1:39} dan ketika kita melihat mereka bersama-sama, pria kami 

tidak bisa menahan: karena ia lebih kuat daripada kita, dan 
dibuka 

pintu, dan melompat keluar. 

{1:40} tapi setelah mengambil wanita ini, kita bertanya siapa 

pria muda, tapi dia tidak akan memberitahu kita: lakukan hal-
hal ini 

kami bersaksi. 

{1:41} maka Majelis percaya mereka sebagai orang-orang yang 

adalah penatua dan hakim orang: sehingga mereka 

mengutuk dia mati. 

{1:42} kemudian Susanna berseru dengan suara nyaring, dan 

berkata, ya Allah yang kekal, yang mengetahui rahasia, dan 

tahu segala sesuatu sebelum mereka menjadi: 

{1:43} engkau tahu bahwa mereka telah ditanggung kesaksian 
palsu 



terhadap aku, dan lihatlah, aku akan mati; Sedangkan saya 
tidak pernah melakukan 

hal-hal seperti orang-orang jahat telah menciptakan terhadap 

saya. 

{1:44} dan Tuhan mendengar suaraNya. 

{1:45} karena itu ketika ia dibawa untuk dihukum mati, 

Tuhan membangkitkan Roh Kudus dari pemuda muda namanya 

adalah Daniel: 

{1:46} yang berseru dengan suara nyaring, saya jelas dari 

darah wanita ini. 

{1:47} maka semua orang berubah mereka ke arahnya, dan 

berkata, apa maksud kata-kata yang engkau telah berbicara? 

{1:48} jadi dia berdiri di tengah-tengah mereka berkata, Apakah 
kamu 

bodoh seperti itu, Hai anak-anak Israel, yang tanpa 
pemeriksaan atau 

pengetahuan tentang kebenaran kamu telah mengutuk putri 

Israel? 

{1:49} kembali lagi ke pengadilan: untuk mereka 

telah ditanggung kesaksian palsu terhadap dirinya. 



{1:50} sebab itu semua orang berbalik kembali dengan tergesa-
gesa, dan 

Para tua-tua berkata kepadanya datang, duduk antara kita, dan 

mempergelarkan itu kita melihat Tuhan telah diberikan 
kepadamu kehormatan 

penatua. 

{1:51} lalu berkatalah Daniel kepada mereka, menaruh ini dua 
samping 

satu jauh dari lain, dan aku akan memeriksa mereka. 

{1:52} jadi ketika mereka ditempatkan diceraikan satu dari yang 
lain, 

Ia memanggil salah satu dari mereka, dan berkata kepadanya, 
hai engkau bahwa seni 

antaramu tua dalam kejahatan, sekarang dosamu yang ada 
padamu 

dahulu berkomitmen datang ke cahaya. 

{1:53} untuk engkau telah diucapkan penilaian palsu dan telah 

mengutuk orang yang tidak bersalah dan engkau membiarkan 
pergi bersalah bebas; 

Meskipun difirmankan TUHAN, berdosa dan benar haruslah 
engkau 

membunuh. 



{1:54} sekarang kemudian, jika kaulihat, katakan padaku, di 
bawah 

apa pohon Tuanku engkau mereka companying bersama-
sama? Siapa 

menjawab, di bawah pohon mastick. 

{1:55} dan Daniel berkata, sangat baik; engkau telah berbohong 
terhadap 

kepala sendiri; karena bahkan sekarang malaikat Tuhan telah 

menerima hukuman Tuhan untuk memotong engkau dalam 
dua. 

{1:56} sehingga ia menyisihkan kepadanya dan diperintahkan 
untuk membawa 

lainnya, dan berkata kepadanya, hai engkau biji Chanaan, dan 
tidak 

Juda, yaitu Kecantikan telah memperdayakan engkau, dan 
nafsu telah diselewengkan 

hatimu. 

{1:57} dengan demikian kamu telah berurusan dengan anak-
anak perempuan Israel, 

dan mereka karena takut didampingi dengan Anda: tapi putri 

Juda tidak akan mematuhi kejahatan. 

{1:58} sekarang karena itu memberitahu saya, di bawah pohon 
apa engkau engkau 



membawa mereka companying bersama-sama? Yang 
menjawab, di bawah 

pohon Holm. 

{1:59} berkatalah Daniel kepadanya engkau juga 

berbohong terhadap sendiri: untuk malaikat Allah orang 

dengan pedang untuk memotong engkau dalam dua, bahwa ia 
mungkin menghancurkan Anda. 

{1:60} dengan itu semua Majelis berteriak dengan keras 

Suara, dan Tuhan dipuji, yang membebaskan mereka yang 
percaya padanya. 

{1:61} dan mereka bangkit melawan para tua-tua dua, untuk 
Daniel 

telah dihukum mereka kesaksian palsu dengan mulut mereka 
sendiri: 

{1:62} dan menurut hukum Musa mereka lakukan kepada 

mereka dalam sebagai jahat mereka dimaksudkan untuk 
lakukan untuk mereka 

tetangga: dan mereka menempatkan mereka mati. Jadi yang 
tidak bersalah 

darah selamat hari yang sama. 

{1:63} karena itu Chelcias dan istrinya memuji Allah untuk 

putri mereka Susanna, dengan Joacim suaminya, dan semua 



kerabat, karena tidak ada ketidakjujuran yang ditemukan dalam 
dirinya. 

{1: 64} dari hari itu keluar ini Daniel telah sangat 

reputasi di mata orang-orang 
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