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Si Susana 

Kasaysayan ng si Susana [sa Daniel] 

Paglayo ang simula ni Daniel, dahil ito ay hindi sa 

sa mga Hebreo, tulad ni ang Narration ni Bel at ang Dragon. 

{1:1} doon ay nanirahan ng isang lalaki sa Babilonia, na 
tinatawag na Joacim: 

{1:2} at kinuha niya ang isang asawa, na ang pangalan ay si 
Susana, ang 

anak na babae ng Chelcias, isang napakagandang babae, at isa 
na natatakot 

ang Panginoon. 

{1:3} niyang mga magulang din ang matwid, at tinuruan nila 

anak ayon sa batas ni Moises. 

{1:4} ngayon Joacim dakila mayaman siya, at nagkaroon ng 
isang makatarungang 

hardin pagsapi sa kaniyang bahay: at sa kaniya ay gumamit ng 
mga Judio; 

dahil siya ay higit na marangal kaysa lahat ng iba. 



{1:5} taon ding iyon ay itinalaga ang mga dalawa sa mga 
sinauna 

ng mga tao na maging mga hukom, tulad ng sinabi ng 
Panginoon, na 

kasamaan ay dumating mula sa Babilonia mula sa sinaunang 
mga hukom, na 

tila upang pamahalaan ang mga tao. 

{1:6} ang mga ito ay iningatan sa karamihan sa bahay na ni 
Joacim: at lahat ng iyon ay may 

anumang demanda sa batas ay dumating sa kanila. 

{1:7} ngayon nang mga tao umalis palayo sa tanghali, 

Si Susana ay nagpunta sa Halamanan ng kanyang asawa na 
lumakad. 

{1:8} at ang dalawang matanda ay nakita niyang pagpunta sa 
bawat araw, at 

naglalakad; upang ang kanilang mga pagnanasa ay inflamed 
tungo sa kanya. 

{1:9} at sila ay iniligaw ng kanilang mga isipan, at naka 

ang kanilang mga mata, na maaari silang tumingin sa Langit, ni 

Tandaan lamang na paghatol. 

{1:10} at kahit kapwa nila ang samdan sa kanyang pag-ibig, 

Subalit nangahas isa hindi ipakita mo isa pang kanyang 
dalamhati. 



{1:11} sapagkat sila ay nahihiya na ipahayag ang kanilang mga 
pagnanasa, na 

hiniling nila sa kanya. 

{1:12} pa nanood sila ng mga masigasig sa araw araw upang 
makita 

kanyang. 

{1:13} at ang isa na nagsabi na ang iba pang, Let tayo ngayon 

Home: sapagkat ang oras ng hapunan. 

{1:14} kaya kapag sila ay nawala out, naghiwalay sila ng isa 

mula sa likod ng iba pang, at pagbaling muli ay sila na ang 

parehong lugar; at pagkatapos nito ay tinanong nila ang isa 't 
isa ang 

sanhi, kinilala nila ang kanilang libog: pagkatapos ay hinirang 
sila ng 

panahong pareho nang sabay-sabay, nang makita nila siyang 
mag-isa. 

{1:15} at bumagsak ito palabas, habang pinapanood nila ang 
magkasya panahon, nagpunta siya 

sa gaya ng dati may dalawang Maid lamang, at siya ay nagnais 
na 

hugasan ang kanyang sarili sa hardin: sapagkat ito ay mainit. 

{1:16} at doon ay walang katawan doon maliban sa dalawang 
matanda, 



na itinago sa kanilang sarili, at nakamasid sa kanya. 

{1:17} at pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang Maid, dalhin sa 
akin ng langis at 

paghuhugas ng mga bola, at isinara ang mga hardin na pinto, na 
maaaring huhugasan 

akin. 

{1:18} at ginawa nila ang ipinag-utos sa kanila na siya, at isinara 
ang 

hardin ng pinto, at lumabas ang kanilang sarili sa privy pintuan 
upang 

makuha ang mga bagay na iniutos niya sa kanila: ngunit nakita 
nila 

hindi ang mga Elder, dahil sila ay nagtago. 

{1:19} ngayon nang maids ay wala pa, ang dalawang 

matanda 'y nagtindig, at tumakbo sa kanya, na sinasabing, 

{1:20} masdan, sumasara ang pintuan ng halamanan, na walang 
sinuman ang maaaring 

Tingnan sa atin, at tayo ay sa pag-ibig sa iyo; kaya nga, 
sumasang-ayon sa 

atin, at kasinungalingan sa amin. 

{1:21} kung hindi ikaw, kami ay sumaksi laban sa iyo, 

ang isang binata ay sumasaiyo: at samakatuwid Nimo 



Ipadala ang iyong Maid mula sa iyo. 

{1:22} pagkatapos si Susana nagbuntong-hininga, at sinabi, ako 
'y pinaghigpitan sa 

bawat panig: sapagkat kung gagawin ko ang bagay na ito, ito ay 
kamatayan sa akin: at kung ako 

gawin ito hindi maaaring hindi ako makatakas ng iyong mga 
kamay. 

{1:23} ito ay mas mahusay para sa akin upang mahulog sa iyong 
mga kamay, at hindi 

gawin ang mga ito, kaysa sa magkasala sa paningin ng 
Panginoon. 

{1:24} kasama na si Susana ay sumigaw sa isang malakas na 
tinig: at ang 

dalawang elder ay nagsigawan laban sa kanya. 

{1:25} pagkatapos tumakbo ang isa, at binuksan ang pintuan ng 
hardin. 

{1:26} ito kapag ang mga lingkod ng sambahayan ay narinig ang 
sigaw sa 

hardin, nagmamadaling sila sa sa privy pinto, para makita kung 
ano ang 

sa kanyang ginawa. 

{1:27} ngunit nang ipahayag ng mga Elder ang kanilang mga 
bagay na ito, ang 



lingkod ay lubhang nahihiya: sapagkat nagkaroon kailanman ng 
gayong isang 

mga ulat na ginawa ng si Susana. 

{1:28} at dumating ito upang pumasa sa susunod na araw, 
kapag ang mga tao 

ay nagtipon sa kanyang asawa Joacim, dumating ang dalawang 
matanda 

din na puno ng pilyo imahinasyon laban si Susana upang ilagay 

kanya sa kamatayan; 

{1:29} at sinabi sa mga tao, ipadala para si Susana, ang 

anak ni Chelcias, ni Joacim asawa. At kaya ipinadala nila. 

{1:30} kaya siya ay dumating kasama ang kanyang Ama at ina, 
siya 

mga anak, at lahat ng kanyang mga kaanak. 

{1:31} ngayon si Susana ay isang lubhang maselan na babae, at 

magagandang masdan. 

{1:32} at ang mga masasamang tao na inutusan upang alisan ng 
takip sa kanya 

mukha, (sapagkat tinakpan niya) na mapuno ang mga ito sa 
kanya 

kagandahan. 



{1:33} nga umiyak ang kanyang mga kaibigan at sa lahat ng 
nakakita sa kanya. 

{1:34} at pagkatapos ay tumayo ang dalawang matanda sa 
midst ng mga 

ang mga tao, at inilatag ang kanilang mga kamay sa kanyang 
ulo. 

{1:35} at pagtangis niya tumingin pataas tungo sa Langit: para 
sa 

kanyang puso ay nagtiwala sa Panginoon. 

{1:36} at sinabi ng mga Elder, habang kami ay naglalakad sa 
Halamanan 

mag-isa, ang babaeng ito ay may dalawang Maid, at isinara ang 

hardin ng mga pinto, at pinalayas ang mga maids. 

{1:37} at pagkatapos ay isang binata, na doon ay nagtago, ay 
lumapit sa 

siya, at sumiping sa kaniya. 
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{1:38} pagkatapos namin na nakatayo sa isang sulok ng hardin, 

nang makita niya ang kasamaang ito, tumakbo sa kanila. 

{1:39} at nang makita namin silang magkasama, ang mga lalaki 
tayo 

ay hindi makapigil: sapagka 't siya ay mas malakas kaysa sa 
tayo, at bukas ang 



pinto, at lumundag. 

{1:40} ngunit kinuha ang babaing ito, tinanong namin kung sino 
ang 

binata, ngunit hindi sasabihin niya sa atin: gawin ang mga bagay 
na ito 

Pinatototohanan namin. 

{1:41} pinaniwalaan ang assembly sila tulad ng mga tao na 

ang mga matatanda at ang mga hukom ng mga tao: kaya sila 

hatol sa kanya sa kamatayan. 

{1:42} pagkatapos si Susana ay sumigaw sa isang malakas na 
tinig, at 

sabi, O walang hanggang Diyos, na nalalaman mo ang mga 
lihim, at 

nalalaman mo ang lahat ng bagay bago sila maging: 

{1:43} nalalaman mo na nakasusunog nila ng mga bulaang saksi 

laban sa akin, at masdan, ako ay kailangang 
mamatay; samantalang ang kailanman ay hindi 

maliciously nakaimbento ang mga bagay tulad ng mga tao laban 
sa 

akin. 

{1:44} at dininig ng Panginoon ang kanyang tinig. 



{1:45} nga kapag siya ay naakay upang ilagay ang mga ito sa 
kamatayan, ang 

Panginoon ay nagbangon ng ang banal na Espiritu ng isang 
batang bata na ang pangalan 

si Daniel: 

{1:46} na sumigaw sa isang malakas na tinig, ako ay malinaw 
mula sa 

dugo ng babaeng ito. 

{1:47} at pagkatapos ay lahat ng tao ay tumalikod sa kanila 
palapit sa kanya, at 

sinabi, ano ang ibig sabihin ang mga salitang ito na sinabi mo? 

Kayo ay {1:48} kaya sinabi niyang nakatayo sa gitna nila, 

ang gayong mga hangal, kayo ang mga anak ni Israel, na walang 
mga pagsusuri o 

ang katotohanan na kayo ay susumpain ng isang anak na babae 
ng 

Israel? 

{1:49} makabalik muli sa lugar ng paghuhukom: sapagkat sila 

nakasusunog ng sinungaling na saksi laban sa kanya. 

{1:50} dahil dito lahat ng tao ay muling bumaling sa 
pagmamadali, at 

Dumating ang mga Elder na sinabi sa kanya, umupo sa atin, at 



Ipakita mo ito atin, nang makita ng Diyos ibinigay sa iyo ang 
kapurihan ng isang 

ni Elder. 

{1:51} nang magkagayo 'y sinabi sa kanila ni Daniel, ilagay ang 
mga ito ng dalawang muna 

isa malayo sa iba, at ako ay suriin ang mga ito. 

{1:52} kapag ang mga inilagay ang papaghiwalayin ng isa 't isa, 

siya tinawag ng isa sa kanila, at sinabi sa kaniya, Oh ikaw na art 

waxen lumang sa kasamaan, sa iyong kasalanan ngayon nasa 
iyo 

tapat na mga lalaki ay lumapit sa liwanag. 

{1:53} sapagkat ikaw ay ipinahayag ang maling paghatol at 
iyong 

hinatulan ang walang-sala at hayaan ang mga nagkasala na 
pumunta sa libreng; 

kahit ang wika ng Panginoon, ang mga inosente at matuwid 
kang ikaw 

hindi papatayin. 

{1:54} ngayon pagkatapos, kung nakita mo siya, sabihin mo sa 
akin, sa ilalim ng 

Anong punong kahoy nakita mo silang companying nang sama-
sama? Sino 

Sinagot, sa ilalim ng isang puno ng mastick. 



{1:55} at Daniel sinabi, napakahusay; ikaw ay nagsinungaling 
laban sa 

inyong sariling mga ulo; sapagkat maging ngayon ang mga 
anghel ng Diyos ay 

natanggap ang hatol ng Diyos na kunin ka sa dalawa. 

{1:56} kaya niyang isantabi sa kanya, at iniutos na dalhin ang 

iba pang, at sinabi sa kaniya, O mo ang mga binhi ng Chanaan, 
at hindi 

ng Juda, Dinaya ka ng kagandahan, at nagliligaw ng libog 

mo ang iyong puso. 

{1:57} gayon kayo sa problema ng mga anak na babae ng Israel, 

at sila sa takot na nakasama na nila sa inyo: ngunit ang mga 
anak na babae ng 

Juda ay hindi sumunod sa iyong mga kasamaan. 

{1:58} ngayon kaya sabihin mo sa akin, sa ilalim ng anong puno 
umawit ka 

dalhin ang mga ito companying nang sama-sama? Sinagot na, 
sa ilalim ng 

holm puno. 

{1:59} pagkatapos ay sinabi ni Daniel sa kanya, Well; nasa iyo 
rin 

nagsinungaling laban sa iyong sariling ulo: sapagka 't ang mga 
anghel ng Diyos ay naghihintay 



sa pamamagitan ng espada upang i-cut ka sa dalawa, na siya ay 
wasakin kayo. 

{1: 60} kasama na lahat ng Asembleya ay sumigaw sa isang 
malakas 

tinig, at pinupuri ang Dios, na nabautismohan sa kanila na 
magtiwala sa kanya. 

{1:61} at sila ay tumayo laban sa dalawang matanda, para kay 
Daniel 

ay nahatulan sila ng mga bulaang saksi ng kanilang mga bibig: 

{1: 62} at ayon sa batas ni Moises na ginawa nila sa 

kanila sa gayong uri nang maliciously balak nilang gawin sa 
kanilang 

kapuwa: at inilagay nila sa kamatayan. Kaya ang walang 
kasalanan 

naisalba ng dugo ang mga araw na iyon. 

{1: 63} nga Chelcias at kanyang asawa ay pinuri ng Diyos para sa 

ang anak nilang si Susana, may Joacim kanyang asawa, at ang 
lahat 

ang mga kamag-anak, dahil doon ay walang pagsisinungaling na 
matatagpuan sa kanya. 

{1: 64} mula sa araw na iyon lumabas si Daniel na sa dakilang 

reputasyon sa paningin ng mga tao 
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