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Susanna 

Historia Susanna [w Daniel] 

Odróżniają się od początku Daniel, bo to nie w 

Hebrajski, jako ani narracji Bel i smoka. 

{1:1} nie zamieszkało człowiek w Babilonie, o nazwie Joacim: 

{1:2} i wziął żonę, którego nazwa była Susanna, 

Córka Chelcias, bardzo piękna kobieta i jeden, który obawiał się 

Pan. 

{1,3} jej rodzice byli również sprawiedliwi i uczył ich 

Córka zgodnie z prawem Mojżesza. 

{1:4} teraz Joacim był wielki człowiek bogaty i miał uczciwe 

przyłączenie ogród aż do jego domu: i do niego uciekamy 
Żydów; 

ponieważ był bardziej zaszczytne, niż wszystkie inne. 

{1:5} tego samego roku powołano dwóch starożytnych 

ludzi do sędziego, takich jak Pan mówił, że 

niegodziwość pochodzi od Babilonu starożytnych sędziów, 
którzy 



wydawało się rządzą ludzie. 

{1:6} są przechowywane wiele Joacim's House: i wszystko, co 
miał 

wszelkie garnitury prawa przyszedł do nich. 

{1:7} teraz ludzi od opuścił zespół w południe, 

Susanna udał się do ogrodu męża chodzić. 

{1:8} i dwóch starszych zobaczył jej chodzenie w codziennie, i 

spaceru; tak, że ich żądzy był stan zapalny w jej kierunku. 

{1:9} i Zdemoralizowane własne myśli i okazało 

od ich oczy, które nie wyglądają może do nieba, ani 

Pamiętaj tylko wyroki. 

{1:10} i choć oboje zostali ranni z jej miłość, 

durst, nie jeden jeszcze pokażę innym swego smutku. 

{1:11} dla wstydzili się deklarować ich żądzy, który 

pragnęli mieć z nią zrobić. 

{1:12} jeszcze patrzyli pilnie z dnia na dzień zobaczyć 

jej. 

{1:13} i jeden powiedział do innych, pozwól nam teraz przejdź 

Strona główna: nadszedł czas kolacji. 

{1:14} tak gdy one były wyszedł, rozstawali jeden 



z tyłu innych i obrócenie ponownie przybyli 

samym miejscu; i po tym poprosili siebie 

Przyczyna, uznali, że ich pożądania: mianowany one 

razem obie razem, kiedy może znaleźć ją samodzielnie. 

{1:15} i spadł, jak patrzyli dopasowania czasu, poszła 

w jak wcześniej z dwóch pokojówek, a ona była pragnąc 

Umyj sobie w ogrodzie: było gorąco. 

{1:16} i nie był żaden organ Zapisz dwóch starszych, 

który miał ukryli się i patrzył na nią. 

{1:17}, a następnie powiedziała do jej pokojówki, przynieś mi 
oleju i 

kulki do prania i zamykać drzwi ogrodowych, które może umyć 

mnie. 

{1:18} i zrobili jak ona kazał je i zamykać 

ogrodu drzwi i wyszedł z siebie na privy drzwi do 

pobrać rzeczy, które ona rozkazał im: ale widzieli 

nie starszych, ponieważ były ukryli. 

{1:19} teraz kiedy Panny były poszedł dalej, dwa 

starszyzna wstał i pobiegł do niej, mówiąc: 

{1:20}: Oto, ogród drzwi są zamknięte, że żaden człowiek nie 
może 



Zobacz nas, a my jesteśmy w miłości z Tobą; w związku z tym 
wyraża zgodę: 

nas i kłamstwo z nami. 

{1:21} Jeśli nie chcesz, abyśmy dawali świadectwo przeciw 
Tobie, 

to młody człowiek był z Tobą: i dlatego ty wstałeś 

Wyślij od twego pokojówki z Tobą. 

{1:22} następnie Susanna westchnął i powiedział, ja jestem 
sciska na 

każdej strony: Jeśli nie to coś, to śmierci do mnie: a jeśli ja 

to nie ja nie uciekam zrobić swoje ręce. 

{1:23} to lepiej mi się wpaść w wasze ręce i nie 

zrobić, niż się grzechu w oczach pana. 

{1:24} z tym Susanna zawołał donośnym głosem: i 

dwóch starszych wołał przeciwko niej. 

{1:25} następnie prowadził jeden i otworzył drzwi ogród. 

{1:26} gdy słudzy domu usłyszał krzyk w tak 

ogród, rzucili się w drzwiach wtajemniczony, aby zobaczyć, co 
było 

gotowe do niej. 

{1:27} ale gdy starszyzna zadeklarował swoje sprawy, 



pracowników były znacznie wstydzi: bo było nigdy takiego 

Raport z Susanna. 

{1:28} i stało się następnego dnia, gdy ludzie 

zebrali się w jej mąż Joacim, przyszedł dwoma starsi 

również pełne wyobraźni złośliwy przeciw Susanna umieścić 

ją na śmierć; 

{1:29} i powiedział przed ludźmi, Wyślij przez Susanna, 

Córka Chelcias, żona Joacim's. I tak wysłali. 

{1:30} więc przyszła z jej ojca i matki, jej 

dzieci, a wszystkie jej krewnych. 

{1:31} teraz Susanna była bardzo delikatna Kobieta, i 

Cudny Oto. 

{1:32} i te złe mężczyzn polecił, aby odkryć jej 

twarz, (bo ona została pokryta) że może być wypełnione z nią 

piękno. 

{1:33} w związku z tym jej znajomych i wszystkich, że widział jej 
płakał. 

{1:34}, a następnie dwa starszyzna wstał w środku miasta 

ludzie i położył ręce na głowie. 

{1:35} i ona płacząc spojrzał w górę, ku niebu: dla 



jej serce zaufane w Panu. 

{1:36} i starszych powiedział, kiedy szliśmy w ogrodzie 

sam, ta kobieta przybywali z dwóch pokojówek i zamykać 

ogrodu drzwi i wysłali pokojówki. 

{1:37}, a następnie młody człowiek, który był ukryty, przyszedł 
do 

jej i położył się z nią. 
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{1:38} następnie mamy, które stały w kącie ogrodu, 

widząc to niegodziwość, pobiegł do nich. 

{1:39} i kiedy widzieliśmy je ze sobą, człowiekiem mamy 

nie mógł powstrzymać: bo był silniejszy niż my i otwarty 

drzwi i rozradował. 

{1:40} ale po podjęciu tej kobiety, zapytaliśmy, który 

młody człowiek był, ale ona nie powie nam: takie rzeczy robić 

Świadczymy. 

{1:41} a następnie Zgromadzenie uważali ich jako tych, które 

starsi i sędziowie ludzi: więc one 

skazali na śmierć. 

{1:42} następnie Susanna zawołał donośnym głosem i 



powiedział, wieczny Boże, który wiesz, tajemnice, i 

wiesz, wszystko przed one być: 

{1:43} ty wiesz, że mają one ponoszone fałszywego świadectwa 

przeciwko mnie a oto, ja musi umrzeć; mając na uwadze, że 
nigdy nie zrobiłem 

takie rzeczy jak Ci ludzie wymyślili złośliwie przeciwko 

mnie. 

{1:44} i Pan usłyszał jej głos. 

{1:45} a zatem gdy ona prowadziła do wprowadzenia do 
śmierci, 

Pana wskrzesił ducha świętego młodość młody, którego nazwa 

był Daniel: 

{1:46} kto zawołał donośnym głosem, jestem z 

krew ta kobieta. 

{1:47}, a następnie wszystkich ludzi zwrócił je ku niemu, i 

powiedział, co myśli te słowa, które ty żeś powiedziałem? 

{1:48} tak stojąc pośród nich powiedział, to wy 

takich głupców, ye synów Izraela, który bez badania lub 

poznanie prawdy ye potępił córką 

Izrael? 

{1:49} ponownie powrócić do miejsca wyrok: dla ich 



noszona przez fałszywego świadectwa przeciwko niej. 

{1:50} przeto wszystkich ludzi ponownie zwrócił się w 
pośpiechu, i 

starszych rzekł do niego przyjść, usiąść wśród nas, i 

Pokażę to nas, skoro Bóg dał Tobie cześć 

Elder. 

{1:51} następnie powiedział Daniel unto, umieścić te dwa na 
bok 

jeden od drugiego, i przeanalizuję je. 

{1:52} gdy zostały one wystawione asunder jeden od drugiego, 
tak 

jeden z nich zadzwonił i rzekł do niego, O ty że sztuka 

woskowa starego w niegodziwości, teraz Twoje grzechy, które 
Dales 

przedtem zobowiązani są wychodzą na jaw. 

{1:53} ty żeś wyraźny FAŁSZ wyrok i hast 

potępił niewinnych i żeś wypuścić winy; 

Choć Pan mówi, niewinnego i sprawiedliwego shalt thou 

nie zabijać. 

{1:54} a teraz, jeśli ujrzał ją, powiedz mi, pod 

Jakie drzewo widziałeś ty je companying razem? Kto 



odpowiedzi, pod drzewem mastick. 

{1:55} i Daniel powiedział, bardzo dobrze; ty żeś skłamał przed 

Twoje własne głowy; bo nawet teraz anioł Boga Bóg 

otrzymał wyrok Boży wyciąć Cię w dwóch. 

{1:56}, więc umieścić go na bok i polecił, aby przynieść 

innych i powiedział mu O ty materiału siewnego Chanaan i nie 

Juda piękno Bóg cię oszukał, i Zdemoralizowane Bóg pożądania 

Twoje serce. 

{1:57} co wy do czynienia z córki Izraela, 

i że obawy towarzyszą z Ciebie: ale Córka 

Juda nie przestrzeganie swojej niegodziwości. 

{1:58} teraz więc powiedz mi, pod jakim drzewo ty wstałeś 

Weź je ze sobą companying? Kto odpowiadał, pod 

drzewo Holm. 

{1:59} następnie rzekł Daniel do niego, dobrze; Dales również 

kłamał przed żar głowy: dla pokłada anioł Boga 

Miecz aby wyciąć Cię w dwóch, że może Cię zniszczyć. 

{Flagani 1: 60} z tego całego Zgromadzenia zawołał głośno 

głos i wielbiąc Boga, który saveth ich, że mu ufają. 

{1:61} i powstały przeciwko dwóch starszych, dla Daniel 



miał je z fałszywego świadectwa skazany przez własne usta: 

{1:62} i według prawa Mojżeszowego, zrobili aż do 

je w rodzaju jak złośliwie zamierzają zrobić, aby ich 

sąsiad: i włożyli je do śmierci. W ten sposób niewinnych 

krew została zapisana tego samego dnia. 

{1:63} w związku z tym Chelcias i jego żona chwaliła Boga dla 

ich córka Susanna, z Joacim męża, a wszystkie 

kindred, bo tam był nie nieuczciwości w niej. 

{1: 64} od tego dnia był dalej Daniel miał w Wielkiej 

reputację w oczach ludzi 
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