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Susana 

Susana istorija [– Daniel] 

Išskiria Daniel, pradžios, nes ji yra ne 

Hebrajų, kaip nei Bel pasakojimą ir drakonas. 

{1:1} čia apsigyveno vyro Babilone, vadinamas Joacim: 

{1:2} ir jis paėmė žmoną, kurio vardas buvo Susana, į 

dukra Chelcias, labai sąžiningai moteris ir vienas, kad bijojo 

Viešpats. 

{1, 3} jos tėvai taip pat buvo teisieji ir mokė savo 

dukra pagal Mozės įstatymas. 

{1/4} dabar Joacim buvo labai turtingas žmogus ir turėjo 
teisingą 

sodo prisijungti prie savo namų: ir į jį kreipiamasi į Jeruzalę. 

nes jis buvo labiau Gerbiami nei visi kiti. 

{1, 5} tais pačiais metais buvo paskirti du iš senovės 

žmonių, teisėjais, pvz., Viešpats kalbėjo, kad 

blogio atvyko iš Babilono iš senovės teisėjų, kurie 

atrodė, kad valdyti žmones. 



{1:6} jie saugomi daug Joacim's namuose: ir visa tai buvo 

bet kostiumai teisės atėjo pas juos. 

{1:7} dabar kai žmonės išvyko kelio vidurdienį, 

Susana nuvyko į vyro sodas vaikščioti. 

{1:8} ir du vyresnieji pamačiau jos vyksta kiekvieną dieną, ir 

vaikščioti; taip, kad savo godumu buvo uždegimas link jos. 

{1:9} ir jie iškrypę savo protą, ir tapo 

už savo akis, kad jie gali atrodyti dangų, nei 

prisiminti tik sprendimų. 

{1:10} ir nors jie abu buvo sužeisti su savo meile, 

dar ne vienas durst parodysiu kitą savo sielvartą. 

{1:11} jie buvo gėda pripažinti savo godumu, kuris 

jie troško jį turi daryti su ja. 

{1:12} dar jie stebėjo kruopščiai kiekvieną dieną pamatyti 

nelaimingas atsitikimas neištiks. 

{1:13} ir vienas sako, kad ir kiti, leiskite mums dabar eiti 

namuose: tai Pietų metu. 

{1:14}, kai jie buvo išeina, jie atsiskyrė viena 

iš kitų ir pasukti atgal dar kartą jie atėjo į į 

pačioje vietoje; ir po to jie paprašė vienas kito, 



priežastis, jie pripažino, kad savo godumu: jie paskyrė a 

kartą abu kartu, kai jie gali rasti savo atskirai. 

{1:15} ir ji nukrito, kaip jie stebėjo kirpimo metu, ji buvo 

– kaip ir anksčiau su dviem tarnaitė, ir ji nori 

plauti save sode: ji buvo karšta. 

{1:16} ir nebuvo kūno ten įrašyti du vyresnieji 

kad ukryli, ir į ją žiūrėjo. 

{1:17} tada ji sako, kad jos tarnaitė, atnešanti naftos ir 

skalbimo rutuliai, ir baigiant sodo duris, kad gali plauti 

man. 

{1:18} ir jie padarė, kaip ji Marius juos ir uždaryti, 

sodas duris ir išėjo patys ne slaptas duris į 

atnešti dalykų, ji liepė jiems: bet jie pamatė 

ne vyresnieji, nes jie buvo paslėpti. 

{1:19} dabar Kada balkono dingo pirmyn, du 

vyresnieji pakilo, ir bėgo pas ja, sakydamas: 

{1:20}: Štai, sodo durys uždarytos, kad nė vienas žmogus gali 

pas mus, ir mes esame meilės su tavimi; Todėl sutikimas pas 

mus, ir melas su mumis. 

{1:21} jei nori ne, mes bus liudija prieš tave, 



jaunas vyras buvo su tavimi: ir todėl tu didst 

Išsiųsk tavo tarnaitė nuo tavęs. 

{1:22} tada Susana atsiduso ir pasakė, aš esu sunkiomis ant 

visų pusių: jei daryti tai, ką, tai mirties pas mane: o jei aš 

ar tai ne aš negali išvengti savo rankas. 

{1:23} tai geriau man patekti į savo rankas, ir ne 

tai, kaip į nuodėmę Viešpaties akyse. 

{1, 24} su Susana garsiai garsiai: o 

du vyresnieji sušuko prieš ją. 

{1:25} tada vyko vienas ir sodo atvėrė. 

{1:26} kad kai tarnų namas išgirdo verksmą, 

sodas, jie puolė į slaptas duris, norėdami pamatyti, kas buvo 

padaryta pas ją. 

{1:27}, bet kai vyresnieji pareiškė savo klausimą, į 

tarnautojai buvo labai gėda: nebuvo niekada tokio yra 

ataskaita iš Susana. 

{1:28} ir buvo perduoti kitą dieną, kai žmonės 

buvo surinkti savo vyrui Joacim, du vyresnieji atėjo 

taip pat pilnas išdykęs fantazijos nuo Susana įdėti 

savo mirties; 



{1:29} ir sakiau žmonėms, siųsti Susana, į 

dukra Chelcias, Joacim's žmona. Ir jie išsiuntė. 

{1:30}, ji atėjo pas savo tėvą ir motiną, jos 

vaikai, ir jos kilmę. 

{1:31} dabar Susana buvo labai subtili moteris, ir 

gražus Štai. 

{1:32} ir jų blogis vyrai liepė jai atskleisti 

(nes ji buvo taikoma) susiduria, kad jie gali būti pripildytas jai 

grožio. 

{1:33} Todėl jos draugai ir visi, kad pamačiau ją verkė. 

{1:34} tada du vyresnieji atsistojo tarp į 

žmonių, ir nustatyti savo rankas ant savo galvos. 

{1:35} ir ji verkia pažvelgė į dangų: už 

savo širdyje pasitikėjo Viešpačiu. 

{1:36} ir vyresnieji sakė, kaip mes vaikščiojo sode 

vienas, tai moteris atėjo su dviem tarnaitė, ir baigiant su 

sodas duris ir išsiųstas tarnaitė toli. 

{1:37} tada jaunas žmogus, kuris ten buvo neslėpė, atėjo pas 

jos, ir su ja. 
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{1:38} tada mes stovėjo kampe sode, 

Matydamas šio blogio, bėgo pas juos. 

{1:39} ir kai mes matėme juos kartu, vyras mes 

negalėjo sutalpinti: jis buvo stipresnis nei mes, ir atidaryta, 

durys, ir šoktelėjo. 

{1:40} bet atsižvelgiant ši moteris, klausėme, kas, 

jaunas vyras buvo, bet ji negali papasakoti: tai padaryti 

Mes liudyti. 

{1:41} tada Asamblėja tikėjo juos, kaip kad 

buvo seniūnų ir teisėjų žmonės: taip jie 

pasmerkė ją mirčiai. 

{1:42} tada Susana sušuko garsiai, ir 

sakė, amžinasis Dieve, kuris žinai paslaptis, ir 

Žinai viską kol jie būtų: 

{1:43} Tu ˛inai, kad jie jau yra apmokestintos dices 

prieš mane, ir Štai, aš turi mirti; kadangi aš niekada nebuvo 

tokius dalykus, kaip šie žmonės piktybiškai išrastas prieš 

man. 

{1:44} ir Viešpats išgirsti jos balsą. 

{1:45} Todėl, kai ji buvo priversta būti nužudytam, ir 



Viešpats prikėlė Šventosios Dvasios jaunų jaunimo kurio vardas 

buvo Daniel: 

{1:46} kurie garsiai garsiai, aš aišku nuo to 

kraujo ši moteris. 

{1:47} tada visi žmonės Pasuku link jo, ir 

sakė, ką reiškia šie žodžiai, kad tu pasakei? 

{1:48}, jis stovėjo viduryje jiems pasakė: jūs tokie 

tokie kvailiai, jūs Izraelio sūnūs, kad be patikrinimo ar 

tiesos pažinimą jūs pasmerkė dukra 

Izraelis? 

{1:49} dar kartą grįžti prie sprendimo vieta: jie 

pagimdžiau klaidinga liudytojas prieš ją. 

{1:50} kodėl visi žmonės vėl pasuko skubotai, ir 

vyresnieji tarė: ateina, pas mus, atsisėsti ir 

parodysiu ji mus, nes Dievas davē tau garbę, 

vyresnysis. 

{1:51} tada sako Daniel pas juos, įdėti šie du panaikinimo 

vienas nuo kito, ir aš juos išnagrinės. 

{1:52}, kai jie buvo išleisti asunder vienas nuo kito, 

jis vadinamas vienas iš jų, ir tarė: O tu laikydamas, kad 



waxen senų nedorumo, dabar tavo nuodėmes, o tu 

padarytas kažkada ateis į šviesą. 

{1:53} tu padarei tariamas klaidingai ir tu 

nuteistas nekaltas, ir tu man kaltas eiti nemokamai; 

Nors Viešpats sako, nekalto ir teisus būsi tu 

ne nužudyti. 

{1:54} dabar tada, jei tu Tu matė jos, pasakyk man, pagal 

kokio medžio tu matei juos parengiamosios kartu? kas 

Atsakyti pagal mastick medį. 

{1:55} ir Daniel sakė, labai gerai; tu padarei melavo prieš 

Tavo galva; nes net dabar Argi Dievo angelai 

gavo sakinio Dievo sumažinti tave į dvi dalis. 

{1:56} kad jis jį atidėti, ir liepė atnešti į 

kitas, ir sakė jam, O tu, Chanaan, kitos sėklos ir ne 

aknis, grožio Dievas tave apgauti ir geismo Dievas iškrypę 

tavo širdies. 

{1:57} Taigi jūs susijęs su Izraelio, dukterys 

ir jie baimės companied su jumis: bet dukra 

Judėjai ne būtų tvirtai savo nedorumą. 

{1:58} dabar todėl pasakyti, pagal kokius medis tu 



juos parengiamosios kartu? Kas atsakė, kaip į 

Holm medis. 

{1:59} tada Daniel jam tarė: gerai; tu taip pat 

melavo prieš tavo galvą: dėl Dievo angelai laukia 

su kardas sumažinti tave į dvi dalis, kad jis gali sunaikinti jums. 

{1:60}, kad su garsiai sušuko visi Asamblėja 

balsas, ir gyrė Dievas, kuris tave saveth, pasitikėti juo. 

{1:61} ir jie atsirado prieš du vyresnieji Danieliui 

nuteisė juos dices savo burną: 

{1: 62}, o jie pas Mozēs įstatymai. 

juos tokiems kaip jie piktybiškai ketina daryti, kad jų 

kaimynė: ir jie įdėti juos į mirtį. Taigi nekaltas 

kraujo buvo Išsaugota tą pačią dieną. 

{1:63} Todėl Chelcias ir jo žmona šlovino Dievą už 

jų dukra Susana – su Joacim jos vyras, ir visi 

šeimą, nes nebuvo rastas jos nesąžiningumu. 

{1: 64} nuo šios dienos atgal buvo Daniel buvo labai 

žmonių akyse gerą vardą 
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