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Susanna 

Susanna tarihçesi [Daniel] 

Çünkü buna değil Daniel, başlangıcından dışında ayarlanması 

Bel anlatım ve ejderha olarak İbranice. 

{1:1} orada Babylon, Joacim adında bir adam oturdu: 

{1:2} adı Susanna yapıldı, bir eş etti 

kızı Chelcias, çok güzel bir kadın ve korkulan bir 

Tanrı. 

{1:3} ailesine de erdemli ve öğretti onların 

kızı Musa'nin göre. 

{1:4} şimdi Joacim büyük bir zengin adam ve adil bir vardı 

Bahçe evinin katılma: ve ona Yahudiler; başvurdu 

Çünkü o tüm diğerlerinden daha onurlu. 

{1:5} aynı yıl iki Eskilerin atandılar 

hakimler, Lord spake, gibi olması için insanların bu 

kötülük geldi Babylon eski yargıçlar kim 

insanlar yöneten gibiydi. 



{1:6} Bunlar çok Joacim'ın evinde muhafaza: ve tüm bu vardı 

herhangi bir takım elbise hukuk onlara geldi. 

{1:7} şimdi ne zaman insanlar uzak öğle saatlerinde ayrıldı 

Susanna yürümeyi kocasının bahçeye gitti. 

{1:8} ve onu her gün sana iki büyükleri gördüm ve 

yürüyüş; böylece onların şehvet ona doğru iltihaplı. 

{1:9} ve kendi zihin sapık ve açık 

uzakta onlar cennet görünebilir değil, gözler, ne de 

Sadece kararlar hatırlıyorum. 

{1:10} ve her ikisi de onu aşk ile yaralandı de olsa 

Henüz durst bir gösteriş başka bir onun keder. 

{1:11} onların şehvet bildirmek utanç vardı için bu 

Onlar onunla yapmak zorunda için istenen. 

{1:12} henüz görmek özenle geçen gün izledim 

onu. 

{1:13} ve bir diğer, izin bize şimdi git dedi 

ev: Yemek vakti için. 

{1:14} böylece ne zaman onlar dışarı çıkmış, bir ayrıldılar 

diğer ve dönüm arkasından yine onlar geldi 

aynı yerde; ve bundan sonra onlar sordu bir başka 



Neden, onlar onların şehvet kabul etti: onlar daha sonra atanan 
bir 

her ikisi de birlikte, zaman onu rahat bulabilirsiniz. 

{1:15} ve dışarı, uygun bir zaman seyrederken düştü, o gitti 

içinde iki hizmetçi sadece, ile daha önce olduğu gibi ve arzulu 
için 

Kendini bahçede yıkama: sıcak için. 

{1:16} ve ceset yok orada iki büyükleri Kaydet 

Bu kendilerini sakladı vardı ve onu izledi. 

{1:17} sonra yardımcıları işkenceyle dedi bana yağ getirin ve 

Top yıkama ve yıkayın bahçe kapıları kapatmak 

beni. 

{1:18} ve o onları bade ve kapa gibi yaptılar 

kapılar Bahçe ve kendilerini haberi kapılarını gitti 

Bu şeyler getir onları komuta: ama gördüler 

büyükleri değil, çünkü onlar hid. 

{1:19} şimdi otelde hizmetçi ileri gitmişti, iki 

büyükleri kadar yükseldi ve ona şöyle diyerek koştu, 

{1:20} hani, Bahçe Kapıları kapatmak, hiçbir erkek olabilir 

Bizi görmek ve biz sana aşığız; Bu nedenle Allah'a razı 

bize ve bize yalan. 



{1:21} vazgeçeyim, biz sana karşı tanıklık taşıyacak 

Bu genç bir adam seninle oldu: ve bu nedenle sen yüklediğin 

Senin hizmetçi senden gönder. 

{1:22} sonra Susanna içini çekti ve dedi ki, üzerinde sıkışmış 

Her tarafı: Bu şey yaparsam bana ölüm için: ve eğer ben 

Bunu değil kaçamam ellerini. 

{1:23} senin eline daha iyi olur ve değil 

yap şunu, Tanrı katında günah daha. 

{1:24} bununla Susanna ile yüksek sesle bağırdı: ve 

İki ihtiyar heyeti ona karşı haykırdı. 

{1:25} kişi koştu ve Bahçe kapı açıldı. 

{1:26} çok hizmetçiler evin içinde çığlık duyduğumda 

Bahçe, onlar içinde ne olduğunu görmek için haberi kapıda 
koştu 

Ona şöyle yapılır. 

{1:27} ama büyükleri onların oldu, ilan etmişti 

görevlileri büyük ölçüde utanıyorum: vardı için asla böyle bir 

rapor Susanna yaptı. 

{1:28} ve ertesi gün geçmek geldi ne zaman insanlar 

Kocası Joacim, iki ihtiyar heyeti geldi toplandı 



Ayrıca karşı koymak için Susanna yaramaz hayal dolu 

Onu ölüme; 

{1:29} ve daha önce söyledi, Susanna için göndermek 

Chelcias, Joacim'ın karısı kızı. Ve bu yüzden gönderdiler. 

{1:30} o babası ve annesi ile geldi bu yüzden onu 

çocuklar ve onun akraba. 

{1:31} şimdi Susanna çok hassas bir kadın olduğu ve 

seyretmek için çok güzel. 

{1:32} ve bunlar kötü adamlar onu ortaya çıkarmak için komuta 

(o kaplı olduğu için) yüz, onunla dolu ki 

Güzellik. 

{1:33} bu nedenle arkadaşları falan onu gördüm ağladı. 

{1:34} ortasında, iki büyükleri ayağa kalktı o zaman 

insanlar ve ellerini başının üzerine koydu. 

{1:35} ve o cennet doğru yukarı baktım ağlayarak: için 

onun kalbini Tanrı'güvenilir. 

{1:36} ve biz bahçede yürürken ileri gelenleri, dedi 

Yalnız, bu kadın ile iki hizmetçi geldi ve kapa 

kapılar Bahçe ve hizmetçiler gönderdim. 

{1:37} sonra Allah'a sakladı, genç bir adam geldi 



Onu ve onunla yatıyordu. 
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{1:38} sonra biz Bahçe, bir köşede duran 

Bu kötülük görme, onlara koştu. 

{1:39} ve biz onları birlikte görünce adam biz 

tutun: Biz daha güçlü ve açılan için 

kapı ve sıçradı. 

{1:40} ama biz kim sordu bu kadın alınmış olması, 

genç bir adamdı, ama o söylemedi değil: Bu şeyler yapmak 

Biz şahitlik. 

{1:41} derleme onlara bu kadar inandım sonra 

büyükleri ve hakemler insanlar vardı: böylece onlar 

Onu ölüme mahkum. 

{1:42} sonra Susanna yüksek bir ses ile bağırdı ve 

dedi ki, Ey sonsuz Tanrım, bu sırlar, ekonomiden ve 

Onlar önce her şeyi olmak ekonomiden: 

{1:43} sen yanlış tanık katlandın bilirsin 

Bana karşı bak, ölmem gerektiğini; Oysa ben yapmadım 

Bu adamlar gibi şeyler kötü niyetle karşı icat var 

beni. 



{1:44} ve Tanrı onun sesini duydum. 

{1:45}, ölüme mahkum için önderlik etti zaman bu nedenle 

Lord genç gençlik kadar Kutsal Ruh'un adı kaldırdı. 

Daniel'dı: 

{1:46} kim ile yüksek bir sesle bağırdı, ben net 

Bu kadın kanı. 

{1:47} herkes onları ona doğru döndü sonra ve 

dedi ki, sen konuşulan kelimeleri ne anlama geliyor? 

{1:48} bu yüzden onları ortasında duran dedi, siz vardır 

böyle aptal, siz İsrail oğulları, muayene olmadan veya 

Siz bir kızı kınadılar gerçeğin bilgi 

İsrail? 

{1:49} dönmek tekrar yargı yerinin: onlar için 

Ona karşı yanlış tanık katlandın. 

{1:50} Sanïrïm herkesi tekrar acele, döndü ve 

Ona, dedi büyükleri gel, aramızda, otur ve 

gösteriş bize Tanrı görmek sana onuruna verilen bir 

yaşlı. 

{1:51} sonra onlara Daniel söyledi, iki şunları bir kenara 

bir başka çok uzak ve onları ele alacak. 



{1:52} öyle asunder bir diğerinden, koyduğunuzda 

Onlardan biri, arayıp söyledi ona, O sen sanat 

kötülük, pırıl eski şimdi sen hast günahlarını 

kaydedilmiş yorumundan ışığa gel. 

{1:53} için sen yanlış yargı telaffuz ve hast 

masum kınadı ve serbest; suçlu kalmasına izin 

Gerçi Lord der ki, masum ve salih thou shalt 

öldürmek değil. 

Sen gördün {1:54} şimdi sonra altında söyle 

Ne ağaç sawest sen onlarla birlikte companying? Kim 

, bir mastick ağacın altında cevap verdi. 

{1:55} ve Daniel söyledi, çok iyi; Sen karşı yalan 

senin kendi yük; Şimdi bile Tanrı'nın meleği indirdiği için 

Seni ikiye Tanrının cezası aldı. 

{1:56} bu yüzden onu bir kenara koymak ve getirmek için 
komuta 

diğer ve O'na O dedi sen Chanaan tohum ve değil 

Juda, güzellik sana aldatılmak ve şehvet sapık 

senin kalp. 

{1:57} böylece siz İsrail, kızları ile ele alınmıştır 



ve onlar sizinle companied korktukları için: ama kızı 

Juda, kötülük riayet değil. 

{1:58} Şimdi bu nedenle söyle bana, ne ağaç altında sen 
yüklediğin 

Onları birlikte companying? Kim açtı, küçük bir 

Holm ağaç. 

{1:59} sonra Daniel, iyi dedi ki; Ayrıca sen hast 

karşı kendi kafasını yalan: Tanrı'nın meleği waiteth için 

Sana, seni yok ikiye kılıç ile. 

{1:60} bu konuda tüm derleme bağırdı ile yüksek sesle 

ses ve övdü Tanrı, kim onları kurtarın inan ona. 

{1:61} ve iki yaşlılar, Daniel için karşı çıktı 

onları yanlış şahit kendi ağız yoluyla mahkum: 

{1:62} ve Musa'nin yaptılar Allah'a göre 

Onları böyle sıralama kötü niyetle yapmak istediğiniz gibi 
onların 

komşu: ve onları ölüme. Böylece masum 

kan aynı gün kaydedildi. 

{1:63} bu nedenle Chelcias ve eşi için Tanrı'ya övgü 

kızları Susanna, Joacim ile kocası ve tüm 

akraba, çünkü onu içinde bulunan hiçbir sahtekârlık. 



{1: 64} o günden sonra ileri büyük Daniel vardı 

Görünürde itibar insanların 
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