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Susanna 

Lịch sử của Susanna [trong Daniel] 

Thiết lập ngoài đầu của Daniel, bởi vì nó không phải là trong 

tiếng Do Thái, như không tường thuật Bel và con rồng. 

{1:1} có sống một người đàn ông ở Babylon, được gọi là Joacim: 

{1:2} và ông đã có vợ, có tên là Susanna, các 

con gái của Chelcias, một người phụ nữ rất công bằng, và một 
trong đó sợ 

Chúa. 

{1:3} cha mẹ cô cũng đã được công bình, và giảng dạy của họ 

con gái theo luật pháp của môi-se. 

{1:4} Joacim bây giờ là một người đàn ông tuyệt vời phong phú, 
và đã có một công bằng 

tham gia Sân vườn cho ngôi nhà của ông: và ông resorted người 
Do Thái; 

bởi vì ông đã nhiều vinh quang hơn tất cả những người khác. 

{1:5} cùng năm được bổ nhiệm hai của người cổ đại 

những người được ban giám khảo, chẳng hạn như spake Chúa, 
mà 



ác đến từ Babylon từ giám khảo cổ xưa, những người 

dường như để cai trị người dân. 

{1:6} này giữ nhiều tại Joacim's house: và tất cả những gì đã có 

bất kỳ phù hợp với pháp luật đến unto chúng. 

{1:7} bây giờ khi người dân rời đi lúc trưa, 

Susanna đã đi vào khu vườn của chồng để đi bộ. 

{1:8} và các trưởng lão hai thấy cô đi mỗi ngày, và 

đi bộ; Vì vậy mà ham muốn của họ viêm đối với cô ấy. 

{1:9} và họ sai đường tâm trí của riêng của họ, và chuyển 

đi đôi mắt của họ, mà họ có thể không nhìn unto trời, và cũng 
không 

Hãy nhớ rằng bản án chỉ. 

{1:10} và mặc dù cả hai đều bị thương với tình yêu của mình, 

nhưng durst không phải một shew khác đau buồn của mình. 

{1:11} cho họ là xấu hổ của lust, tuyên bố rằng 

họ mong muốn có để làm với cô ấy. 

{1:12} nhưng họ theo dõi siêng năng từ ngày này sang ngày để 
xem 

của cô. 

{1:13} và một cho khác, chúng ta bây giờ đi 

Trang chủ: vì đó là thời gian ăn tối. 



{1:14} vì vậy, khi họ đã đi, họ chia tay một trong những 

từ người khác, và chuyển trở lại một lần nữa họ đến các 

cùng một vị trí; và sau đó họ đã yêu nhau trong 

nguyên nhân, họ thừa nhận của lust: sau đó bổ nhiệm họ một 

thời gian cả hai cùng nhau, khi họ có thể tìm thấy cô ấy một 
mình. 

{1:15} và nó rơi ra khỏi, vì họ theo dõi một thời gian phù hợp, 
cô ấy đã đi 

trong như trước với hai người giúp việc chỉ, và cô ấy đã mong 
để 

rửa mình trong vườn: cho nó đã nóng. 

{1:16} và không không có cơ thể có tiết kiệm hai trưởng lão, 

mà đã giấu mình và theo dõi cô ta. 

{1:17} thì cô ấy nói với người giúp việc của mình, mang lại cho 
tôi dầu và 

rửa quả bóng, và đóng cửa vườn, mà tôi có thể rửa 

tôi. 

{1:18} và họ đã làm như cô bade chúng, và đóng các 

vườn cửa ra vào, và đi ra ngoài bản thân mình tại cửa ra vào 
đương sự để 

Lấy những điều mà cô đã chỉ huy chúng: nhưng họ thấy 

không phải là các trưởng lão, bởi vì họ đã giấu. 



{1:19} bây giờ khi các người giúp việc đã đi ra, hai 

trưởng lão tăng lên, và chạy cho cô ấy, nói rằng, 

{1:20} nầy, vườn cửa đang đóng, mà không có người đàn ông 
có thể 

thấy chúng tôi, và chúng tôi đang trong tình yêu với ngươi; do 
đó đồng ý cho đến 

chúng tôi, và nói dối với chúng tôi. 

{1:21} nếu ngươi héo không, chúng tôi sẽ làm chứng chống lại 
ngươi, 

rằng một người đàn ông trẻ là với thee: và do đó ngươi didst 

gửi đi thy maids từ ngươi. 

{1:22} rồi Susanna thở dài và nói, tôi đang straitened trên 

mọi mặt: nếu tôi làm điều này, nó là cái chết unto tôi: nếu tôi 

làm điều đó không phải là tôi không thể thoát khỏi bàn tay của 
bạn. 

{1:23} nó là tốt hơn cho tôi để rơi vào bàn tay của bạn, và 
không 

làm điều đó, hơn để phạm tội trong tầm nhìn của Chúa. 

{1:24} với Susanna khóc với một giọng nói lớn: và 

trưởng lão hai khóc ra chống lại bà. 

{1:25} sau đó chạy một, và mở cửa vườn. 

{1:26} như vậy khi công chức nhà nghe tiếng khóc trong 



Sân vườn, họ vội vàng trong lúc cửa đương sự để xem những gì 
đã 

làm cho cô ấy. 

{1:27} nhưng khi các trưởng lão đã tuyên bố các vấn đề của họ, 
các 

công chức xấu hổ rất nhiều: cho đó là không bao giờ như vậy 
một 

báo cáo thực hiện của Susanna. 

{1:28} và nó đến để vượt qua ngày hôm sau, khi người dân 

được lắp ráp với chồng là Joacim, đến hai trưởng lão 

cũng đầy đủ của trí tưởng tượng tinh nghịch chống Susanna đặt 

cô ấy chết; 

{1:29} và nói trước mọi người, gửi cho Susanna, các 

con gái của Chelcias, vợ của Joacim. Và vì vậy họ đã gửi. 

{1 h 30} vì vậy cô đến với cha và mẹ, cô ấy 

trẻ em và tất cả của cô kindred. 

{1:31} bây giờ Susanna là một người phụ nữ rất tinh tế, và 

đẹp để nhìn. 

{1:32} và các wicked người chỉ huy để phát hiện ra cô ấy 

đối mặt với, (đối với cô ấy đã được bảo hiểm) rằng họ có thể 
được lấp đầy với cô ấy 



Làm đẹp. 

{1:33} vì vậy bạn bè của cô và tất cả những gì nhìn thấy cô ấy 
khóc. 

{1:34} thì hai trưởng lão đứng dậy ở giữa của các 

con người, và đặt bàn tay của họ khi cô đầu. 

{1:35} và cô khóc nhìn lên về hướng thiên đàng: cho 

trái tim của cô đáng tin cậy trong Chúa. 

{1:36} và các trưởng lão nói, khi chúng tôi đi bộ trong vườn 

một mình, người phụ nữ này đến ở với hai người giúp việc, và 
tắt các 

vườn cửa ra vào, và gửi những người giúp việc đi. 

{1:37} sau đó một người đàn ông trẻ, những người có được ẩn 
nấp, đến cùng 

cô ấy, và lay với cô ấy. 
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{1:38} sau đó chúng tôi đứng ở một góc vườn, 

nhìn thấy này ác, chạy unto chúng. 

{1:39} và khi chúng tôi thấy chúng với nhau, người đàn ông 
chúng tôi 

có thể không giữ: cho ông đã mạnh hơn chúng tôi, và mở ra các 

cửa và leaped. 



{1:40} nhưng có lấy người phụ nữ này, chúng tôi yêu cầu những 
người các 

chàng trai trẻ, nhưng cô sẽ không cho chúng tôi biết: những 
việc làm 

chúng tôi làm chứng. 

{1:41} sau đó lắp ráp cho họ như những người mà 

trưởng lão và các thẩm phán của người dân: vì vậy, họ 

lên án cô ấy đến chết. 

{1:42} rồi Susanna khóc ra với một giọng nói lớn, và 

nói, mai mai O Thiên Chúa, mà knowest bí mật, và 

knowest tất cả mọi thứ trước khi họ: 

{1:43} ngươi knowest rằng họ đã mọc sai nhân chứng 

Đối với tôi, và, behold, tôi phải chết; trong khi tôi không bao giờ 
làm 

những thứ như những người đàn ông đã phát minh ra cố chống 
lại 

tôi. 

{1:44} và Chúa nghe giọng nói của cô. 

{1:45} vì vậy khi cô ấy đã được lãnh đạo để được đưa đến cái 
chết, các 

Chúa nâng lên tinh thần thánh của một thanh niên trẻ tuổi có 
tên 



là Daniel: 

{1:46} người khóc với một giọng nói lớn, tôi rõ ràng từ các 

máu của người phụ nữ này. 

{1:47} thì tất cả những người chuyển chúng về hướng anh ta, và 

nói, những gì có nghĩa là những từ mà thou hast nói? 

{1:48} để ông đứng ở giữa họ nói, là Diệp 

kẻ ngu như vậy, ngươi con trai của Israel, rằng nếu không có xét 
nghiệm hay 

kiến thức về sự thật ngươi đã lên án một người con gái của 

Israel? 

{1:49} trở lại một lần nữa đến vị trí của bản án: cho họ 

có mọc sai làm chứng chống lại bà. 

{1:50} tại sao tất cả những người đã một lần nữa trong sự vội 
vàng, và 

trưởng lão nói unto ngài, hãy đến, ngồi xuống giữa chúng ta, và 

shew nó với chúng tôi, nhìn thấy Thiên Chúa hath cho ngươi 
vinh dự của một 

người cao tuổi. 

{1:51} sau đó, ông Daniel unto chúng, đặt các hai sang một bên 

một trong những xa khác, và tôi sẽ kiểm tra chúng. 

{1:52} như vậy khi họ được đặt asunder một từ khác, 



ông gọi là một trong số họ, và nói cùng ngài, O thou nghệ thuật 
mà 

waxen cũ tại ác, bây giờ ngươi tội lỗi mà thou hast 

cam aforetime đang đến với ánh sáng. 

{1:53} cho thou hast phát âm sai bản án và hast 

lên án người vô tội và hast cho đi tội lỗi miễn phí; 

mặc dù, saith Chúa, vô tội và công bình shalt ngươi 

không giết. 

{1:54} bây giờ sau đó, nếu thou hast ngươi nhìn thấy cô ấy, cho 
tôi biết, dưới 

cây gì sawest ngươi họ companying với nhau? Ai 

được trả lời, dưới một cây mastick. 

{1:55} và Daniel nói, rất tốt; thou hast ngươi đã nói dối với 

riêng con đầu; Đối với ngay cả bây giờ các thiên sứ của Thiên 
Chúa hath 

nhận được những câu của Thiên Chúa để cắt ngươi hai. 

{1:56} để đưa anh ta sang một bên, và chỉ huy để mang lại các 

khác, và nói cùng ngài, O thou hạt giống của Chanaan, và không 

Juda, vẻ đẹp đã lừa gạt ngươi, và lust hath sai đường 

trái tim ngươi. 

{1:57} vì vậy ye đã xử lý với con gái của Israel, 



và họ vì sợ companied với bạn: nhưng con gái của 

Juda nào không tuân theo sự gian ác của bạn. 

{1:58} bây giờ vì vậy cho tôi biết, dưới cây didst ngươi 

đưa họ companying với nhau? Người trả lời, dưới một 

Holm cây. 

{1:59} sau đó, ông Daniel ngài, tốt; thou hast cũng 

nói dối với riêng con đầu: cho thiên thần của Thiên Chúa 
waiteth 

với thanh kiếm để cắt ngươi hai, rằng ông có thể phá hủy bạn. 

{1:60} với tất cả các hội đồng khóc ra với một lớn 

tiếng nói, và ca ngợi Thiên Chúa, người saveth họ mà tin tưởng 
ở Anh ta. 

{1:61} và họ nảy sinh chống lại hai trưởng lão, cho Daniel 

đã bị kết án họ sai làm chứng bằng miệng của họ: 

{1:62} và theo luật pháp của môi-se họ đã làm cho 

chúng trong sắp xếp như vậy như họ cố định để làm cho họ 

người hàng xóm: và họ đưa chúng đến cái chết. Như vậy người 
vô tội 

máu đã được lưu trong cùng một ngày. 

{1:63} Chelcias do đó và vợ của ông ca ngợi Thiên Chúa cho 

con gái của Susanna, với Joacim chồng, và tất cả 



kindred, vì không có bất lương được tìm thấy ở cô ấy. 

{1: 64} từ ngày hôm đó ra Daniel đã ở tuyệt vời 

uy tín trong tầm nhìn của người dân 
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