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Susanna 

Susanna vēsture [, Daniel] 

Iestatīt neatkarīgi no Daniel, sākumā, jo tas nav 

Ivrita, nedz Bel stāstījumu un pūķis. 

{1:1} tur dzīvoja cilvēks Babilonijā, Joacim sauc: 

{1:2} un viņš ņēma sievu, kura vārds bija Susanna, 

Chelcias, sievietei ļoti godīgi un vienu, kas baidījās meitu 

Kungam. 

{1:3} viņas vecāki arī bija taisnīgs un mācīja to 

meita saskaņā ar tiesību Mozus. 

{1:4} tagad Joacim lieliski bagāts vīrs, un bija diezgan 

dārza savieno sacīja savā mājā: un viņu izmantoja ebrejiem; 

jo viņš bija krietni vairāk nekā visi pārējie. 

{1:5} vienā un tajā pašā gadā iecelti divi ancients 

cilvēkiem jābūt tiesnešiem, piemēram, kungs runāja, ka 

ļaunprātību no Babilonas nācis senās tiesnešiem, kuri 

šķita, lai regulētu cilvēku. 



{1:6} Šie tur daudz Joacim ir mājā: un visu, kas bija 

jebkuru uzvalki likumu nāca unto tos. 

{1:7} tagad, kad cilvēki aizgāja prom, pusdienlaikā, 

Susanna iegāja viņas vīrs dārzu staigāt. 

{1:8} un diviem vecajiem redzēja viņas dodas ik dienu, un 

kājām; tāpēc, ka viņu kārībā bija iekaisusi viņai pretī. 

{1:9} un tās perverss savu prātu un pagriezās 

prom viņu acīs, ka tie var neizskatīties sacīja debesīm, nedz 

atceros tikai spriedumus. 

{1:10} un, kaut arī viņi abi tika ievainoti ar viņas mīlestību, 

vēl durst neviens shew citu bēdas. 

{1:11} jo viņi jutās apkaunoti, deklarēt savas iekāres, kas 

viņi vēlējās ir sakars ar viņas. 

{1:12} vēl viņi vēroja dienu cītīgi, lai redzētu 

viņas. 

{1:13} un viens teica citi, ļaujiet mums tagad iet 

mājas: tas ir pusdienas laiks. 

{1:14} tā, kad viņi bija izgājuši, viņi šķīrās viens 

no otras puses, un pagrieziena atpakaļ atkal nonāca 

tajā pašā vietā; un pēc tam viņi viens otru apjautājusies 



iemesls, viņi atzina, ka savas iekāres: viņi iecēla 

laikā abi kopā, ja tie varētu atrast viņu mierā. 

{1:15} un tas izkritis ārā, vērojot piemērots laiks, viņa aizgāja 

kā iepriekš ar divām meitām tikai, un viņa vēloties, lai 

mazgā sevi dārzā: tas bija karsti. 

{1:16} un nebija neviena ķermeņa saglabāt diviem vecajiem, 

ko slēpa sevi, un vēroja. 

{1:17}, tad viņa sacīja viņas kalpone atnes man naftas un 

mazgājot bumbiņas un izslēdz dārza durvis, kuras var mazgāt 

mani. 

{1:18} un viņi darīja viņa aicināja viņus un aizvēra 

dārza durvis un izgāja ārā paši uz ateja durvis, kas ved uz 

atnest lietas, ka viņa bija pavēlējis tos: bet viņi redzēja 

vecajiem, jo tie bija paslēptas. 

{1:19} tagad, kad kalpone bija aizgājusi tālāk, divi 

vecajiem piecēlās un skrēja viņu, sakot, unto 

{1:20} redzi, dārza durvis ir ciet, ka neviens cilvēks var 

ieraugot mūs, un mēs mīlestība ar tevi; Tādēļ piekrišanu, unto 

mums, un meli, ar mums. 

{1:21} ja tu vīti nav, mums kļūs par liecinieku pret tevi, 



jauneklis bija ar tevi: un tāpēc tu to izdarīji 

sūtīt prom no tevis tavu kalponi. 

{1:22} tad Susanna nopūtās un teica, esmu straitened par 

katrā pusē: vai šī lieta, tā ir nāve, sacīja man: un, ja es 

to es nevarētu izkļūt ārpusē jūsu rokās. 

{1:23} ir labāks par mani, lai jūsu rokās, un nav 

to darīt, nekā lai grēks ir kunga aktuāli. 

{1:24} to Susanna kliedza ar skaļā balsī: un 

diviem vecajiem kliedza pret viņu. 

{1:25} tad skrēja viens un dārza durvis atvērās. 

{1:26} tad, kad kalpi namā izdzirdēja kliedzienu, 

dārzā, viņi metās pie durvīm ateja, lai redzētu, kas bija 

izdarīt, sacīja viņas. 

{1:27} bet vecajie bija atzīts par to jautājumu, 

darbinieki bija ļoti kauns: tur bija nekad šādu 

atskaiti, kas izgatavoti no Susanna. 

{1:28} un tā notika nākamajā dienā, kad cilvēki 

bija sapulcējušies viņas vīrs Joacim, diviem vecajiem nāca 

arī pilnīgu nerātns iztēles pret Susanna likt 

viņu līdz nāvei; 



{1:29} un Susanna, pirms cilvēki teica, sūtīt 

Chelcias, Joacim ir sieva meita. Un tāpēc tie nosūtīti. 

{1:30} tāpēc viņa ieradās kopā ar savu tēvu un māti, viņa 

bērni, un viņas radi. 

{1:31} tagad Susanna bija ļoti smalka sieviete, un 

bagātīgās ieraudzīt. 

{1:32} un tie nelabs vīriešu atklāt viņu komandēja 

(jo viņa bija klāts) sejas, ka tos varētu aizpildīt ar viņu 

skaistumu. 

{1:33} tāpēc viņas draugiem un visiem, kas redzēja viņas 
raudāja. 

{1:34} tad diviem vecajiem piecēlās vidū no 

ļaudis, un uzlika savu roku uz galvu. 

{1:35} un viņa asaru palūkojās augšup pret debesīm: uz 

viņas sirds uzticamas kungam. 

{1:36} un vecākajiem sacīja, ejot pa dārzu 

vieni, šī sieviete ienāca ar divām meitām un aizvēra 

dārza durvis un nosūtīts kalpones prom. 

{1:37} tad jauns vīrietis, kurš tur noslēpies, nāca 

viņu, un gulēju kopā ar viņu. 
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{1:38} tad, ja mēs stāvēja stūrī dārzs, 

Redzot šo ļaunprātību, skrēja viņiem sacīja. 

{1:39} un kad mēs redzējām viņus kopā, vīrietis mēs 

nespēja noturēties: viņš bija stiprāki, nekā mums, un atvēra 

durvīm un izlēca ārā. 

{1:40}, bet ņemot vērā šo sievieti, mums jautāja, kas 

jauneklis bija, bet viņa mums neteiktu: šīs lietas darīt 

Mēs apliecinām. 

{1:41} tad asambleja ticēja tiem, kas 

bija cilvēki vecie un tiesnešu: tā viņi 

nosodīja viņu līdz nāvei. 

{1:42} tad Susanna kliedza ar skaļā balsī, un 

teica: O mūžīgu Dievu, kas knowest noslēpumus, un 

knowest visas lietas, pirms tie var: 

{1:43} tu knowest, ka tie ir jāsedz nepatiesas liecinieku 

pret mani, un, Lūk, ir jāmirst, tā kā es nekad nebija 

šādas lietas, kā šie cilvēki ir izgudrojuši ļaunprātīgi pret 

mani. 

{1:44} un kungs dzirdēja viņas balsi. 



{1:45} tāpēc, kad viņa vadīja nobendēt, 

Kungs pacēla Svētā Gara jauni jaunatnes kura nosaukums 

Daniel bija: 

{1:46} kurš kliedza ar skaļā balsī, es esmu skaidrs, no 

šī sieviete asinis. 

{1:47}, tad visi cilvēki pagriezās pret viņu, un 

teica, ko nozīmē šie vārdi, kas tu esi runājis? 

{1:48} tā viņš stāv vidū viņiem sacīja: ir ye 

šāda muļķiem, ye Izraēlas dēli, kas bez izskatīšanas vai 

zināšanas par patiesību ye ir nosodījusi meita 

Izraēla? 

{1:49} sprieduma vietā atkal atgrieztos: viņi 

ir uzliktas nepatiesu liecību pret viņu. 

{1:50} wherefore visi cilvēki pagriezās atkal steiga, un 

vecajiem sacīja viņam nāk, sēdēt starp mums, un 

Shew tas mūs redzēt Dievs devis tevi gods 

Elders. 

{1:51} tad sacīja viņiem Daniel, nodot šos divus sāņus 

kādu citu, nebūt nav un būs pārbaudīt tos. 

{1:52} tad, kad tie tika aiznesti asunder viens no otra, 



viņš sauc par vienu no viņiem, un sacīja viņam O tu, ka māksla 

ar pelnpelēkām veco ļaunprātībai, tagad tavus grēkus, kas tu esi 

apņēmušās aforetime ir nākt dienas gaismā. 

{1:53} tu esi izrunā nepatiesu spriedumu un esi 

nosodīja nevainīgu un esi ļaut vainīgi iet bez maksas; 

kaut arī kungs saka, nevainīgu un taisnīgs tu būsi 

nevis nogalēt. 

{1:54} šad tad, ja tu esi redzējis Skarpetu, sakiet, saskaņā 

kāda koka tu sawest tām companying kopā? kas, kurš 

atbildēts, zem koka mastick. 

{1:55} un Daniel teica, ļoti labi; tu esi melojis pret 

tavs paša galvā; jo tagad pat eņģelis Dievs darījis 

saņēmis sodu, Dievs tevi pārgriezts uz pusēm. 

{1:56} lai viņš nocels nost, un pavēlējis, lai atvērtu 

citiem un teica unto viņam O tu sēklu Chanaan, nevis 

Juda, skaistums ir darījis maldinājis tevi un kaisle darījis 
perverss 

tavas sirds. 

{1:57} tādējādi ye nodarbojušās ar Izraēlu, meitas 

un tie companied ar jums bailes: bet meita 



Juda būtu nevar ciest savu ļaunprātību. 

{1:58} tagad tāpēc sakiet, zem kāda koka didst tu 

ņemt tos companying kopā? Saskaņā ar kuriem atbildēja 

Holm kokā. 

{1:59} tad sacīja Daniel viņam labi; tu esi arī 

meloja pret tavs paša galva: par Dieva eņģelis waiteth 

ar zobena, kas spētu tevi pārgriezts uz pusēm, ka viņš var 
iznīcināt jums. 

{1:60} to montāžas kliedza ar skaļu 

balss, un uzslavēja Dievs, kurš saveth tiem, kas uzticas viņam. 

{1:61} un viņi cēlās pret diviem vecajiem, Daniel 

notiesāts par nepatiesu liecību ar savu muti: 

{1:62} un tiesību Mozus viņi sacīja 

viņiem šāda veida, kā viņi ļaunprātīgi iecerēts darīt, lai to 

kaimiņš: un tie viņus līdz nāvei. Tādējādi nevainīgu 

asinīs tika saglabāta tajā pašā dienā. 

{1:63} tādēļ Chelcias un viņa sievu slavē Dievu par 

viņu meita Susanna Joacim ar viņas vīrs, un visi 

radi, jo nebija nekādu negodīgumu, viņā atrada vienlaikus. 

{1:64} no šīs dienas atpakaļ bija Daniel bija lielas 



reputācija ir aktuāli cilvēkiem 
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