
APOKRYFENE 

SUSANNA KING JAMES BIBELEN 1611 

www.Scriptural-Truth.com 

Susanna 

Historien om Susanna [i Daniel] 

Beskikket fra begynnelsen av Daniel, fordi det ikke er i 

Hebraisk, som verken fortellerstemme Bel og Dragon. 

{1:1} der bodde en mann i Babylon, kalt Joacim: 

{1:2} og han tok en kone, hvis navn var Susanna, den 

datter av Chelcias, en meget vakker kvinne, og en som fryktet 

Herren. 

{1:3} foreldrene også var rettferdige, og undervist deres 

datter ifølge Moseloven. 

{1:4} nå Joacim var en stor rik mann, og hadde en rettferdig 

hage begynte til sitt hus: og ham tydde for jødene. 

fordi han var mer ærefull enn alle andre. 

{1:5} ble samme år utnevnt to av antikken 

av folket til å være dommere, som Herren talte, som 

ugudelighet kom fra Babylon fra gamle dommere, som 

syntes å styre folket. 



{1:6} dette beholdt mye på Joacim's house: og alle som hadde 

noen dresser i loven kom dem. 

{1:7} nå når folk dro bort på middag, 

Susanna gikk inn i sin manns hage å gå. 

{1:8} og de to eldstene så henne gå i hver dag, og 

vandre; slik at deres begjær var betent mot henne. 

{1:9} og de pervertert sitt eget sinn og slått 

bort deres øyne, så de ikke kan se til himmelen, eller 

Husk bare dommer. 

{1:10} og riktignok begge ble såret med hennes kjærlighet, 

likevel våget ikke vise et annet sin sorg. 

{1:11} for de skammet seg å erklære deres begjær, som 

de ønsket å gjøre med henne. 

{1:12} men de så flittig fra dag til dag å se 

hennes. 

{1:13} og den sa til andre, la oss nå gå 

Hjem: for det er middagstid. 

{1:14} så da de var gått, delte den 

fra andre, og slå tilbake igjen de kom til den 

samme sted; og etter at de hadde bedt hverandre i 



årsak, de anerkjent deres begjær: utropte de en 

tid begge sammen, når de kan finne henne alene. 

{1:15} og det falt ut, som de så en passe tid, hun gikk 

i som før med to Piker, og hun var ønsket å 

vaske seg i hagen: det var varme. 

{1:16} og det var ingen kroppen det lagre de to eldstene, 

det hadde gjemt seg, og så henne. 

{1:17} da hun sa til hennes tjenestepiker, bringe meg olje og 

vask baller, og stenge hage dørene, som jeg kan vaske 

meg. 

{1:18} og de gjorde hun bade dem, og slå den 

hage dører, og gikk ut selv do dørene til 

hente tingene som hun hadde befalt: men de så 

ikke eldstene, fordi de var skjult. 

{1:19} nå da at hushjelper var borte frem, to 

eldste steg opp, og løp til henne og sa, 

{1:20} se, hage dørene er lukket, at ingen kan 

se oss, og vi er forelsket i. Derfor samtykke til 

oss, og ligge med oss. 

{1:21} hvis du ikke vil, vi vil vitne mot deg, 



som en ung mann var med deg: og derfor du didst 

sende bort dine tjenestepiker fra deg. 

{1:22} deretter Susanna sukket og sa, jeg er trange på 

hver side: for hvis jeg gjør dette, det er døden til meg: og hvis 
jeg 

gjør det ikke jeg ikke unnslippe hendene. 

{1:23} er det bedre for meg å falle i hendene, og ikke 

gjøre det, enn å synder for Herren. 

{1:24} med at Susanna ropte med høy røst: og 

eldster ropte mot henne. 

{1:25} deretter løp den, og åpnet hage. 

{1:26} så når tjenere huset hørt rop i 

hagen, de rushed i i do døren, å se hva var 

gjort henne. 

{1:27} men når eldstene hadde erklært sin sak, den 

tjenere skammet seg sterkt: for det var aldri så en 

rapporten laget av Susanna. 

{1:28} og det skjedde neste dag da folket 

ble samlet til sin mann Joacim, kom den eldster 

også full av rampete fantasi mot Susanna å sette 



henne til døde; 

{1:29} og sa før folk, sende med Susanna, den 

datter av Chelcias, Joacims kone. Og så de sendte. 

{1:30} så hun kom med hennes far og mor, henne 

barn og alle hennes slektninger. 

{1:31} nå Susanna var en veldig delikat kvinne, og 

beauteous å se. 

{1:32} og disse onde menn befalt å avdekke hennes 

ansiktet, (for hun var dekket) at de kan fylles med henne 

skjønnhet. 

{1:33} derfor hennes venner og alle som så henne gråt. 

{1:34} og deretter de to eldstene sto opp midt i den 

folk, og la deres hender på hodet. 

{1:35} og hun gråt så opp mot himmelen: for 

hennes hjerte stolte på Herren. 

{1:36} og eldstene sa, så vi gikk i hagen 

alene, denne kvinnen kom med to Piker, og slå den 

hage dører, og sendt maids bort. 

{1:37} så en ung mann, som det var skjult, kom til 

henne, og med henne. 
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{1:38} da vi som stod i et hjørne i hagen, 

se denne ugudelighet, kjørte dem. 

{1:39} og sett dem sammen, mannen vi 

kunne ikke holde: han var sterkere enn vi, og åpnet den 

dør, og sprang ut. 

{1:40} men har tatt denne kvinnen, vi spurt hvem den 

ung mann var, men hun ville ikke fortelle oss: disse tingene gjør 

Vi vitner. 

{1:41} da forsamlingen trodde dem som de som 

var eldster og dommerne i folk: så de 

fordømte henne til døden. 

{1:42} deretter Susanna ropte med høy røst, og 

Når det er sagt, evige Gud, som vet hemmeligheter, og 

vet alle ting før de være: 

{1:43} du vet at de har båret falskt vitnesbyrd 

mot meg, og se, jeg skal dø. mens jeg har aldri gjorde 

slike ting som disse mennene har skadelig oppfunnet mot 

meg. 

{1:44} og Herren hørte stemmen. 



{1:45} derfor når hun ble ført til drepes, den 

Herren løftet opp Hellige Ånd en ung ungdom navn 

var Daniel: 

{1:46} som ropte med høy røst, jeg er klart fra den 

blod av denne kvinnen. 

{1:47} og deretter alle de vendte dem mot ham, og 

sa: Hva betyr disse ordene som du har talt? 

{1:48} så sa han står midt i dem: er dere 

slik fools, dere Israels sønner, at uten eksamen eller 

kunnskap om sannheten dere har fordømt datter av 

Israel? 

{1:49} tilbake igjen til stedet for dom: for de 

har båret falskt vitnesbyrd mot henne. 

{1:50} derfor alle de viste igjen i hast, og 

eldstene sa til ham: kom, sitte blant oss, og 

vise det oss, ser Gud har gitt deg av en 

eldste. 

{151} sa Daniel dem, sette disse to side 

en langt fra hverandre, og jeg vil undersøke dem. 

{1:52} så når de ble satt stykker en fra en annen, 



Han kalte en av dem og sa til ham: O du som kunst 

frende gamle i ugudelighet, nå dine synder du har 

forpliktet aforetime er kommet frem i lyset. 

{1:53} du har uttalt falske dom og har 

fordømt uskyldige og har la den skyldige gå fri; 

men Herren sier, uskyldig skal 

ikke drepe. 

{1.54} nå da, fortelle hvis du har sett henne meg, Under 

Hva treet så du dem companying sammen? hvem 

svarte, Under en mastick treet. 

{1:55} og Daniel sa, godt; du har løyet mot 

ditt eget hode; for nå Guds engel har 

mottatt setningen Guds å kutte deg i to. 

{1:56} så han satte ham til side og befalt for å bringe den 

andre, og sa til ham: O du frø av Chanaan, og ikke 

Juda, skjønnhet har lurt deg og begjær har pervertert 

ditt hjerte. 

{1:57} dermed har dere behandlet døtrene til Israel, 

og de av frykt companied med deg: men datter av 

Juda ville ikke følge deres ugudelighet. 



{1:58} nå derfor si meg, Under hvilke tre didst du 

ta dem companying sammen? Som svarte, Under en 

Holm treet. 

{1:59} så sa Daniel til ham. du har også 

løy mot ditt eget hode: for Guds engel venter 

med sverd kutte deg i to, ødelegge deg. 

{1:60} med at alle montering ropte ut med et høyt 

tale og roste Gud, som frelser dem som stoler på ham. 

{1:61} og de reiste seg mot de to eldstene, for Daniel 

hadde dømt dem falskt vitnesbyrd av sin egen munn: 

{1:62} og ifølge Moseloven de gjorde til 

dem i slike form som de åpner skal gjøre til deres 

nabo: og de satte dem til døden. Dermed uskyldige 

blodet ble lagret på samme dag. 

{1:63} derfor Chelcias og hans kone roste Gud for 

deres datter Susanna, med Joacim ektemannen, og alle 

slekter, fordi det ikke var noen uærlighet i henne. 

{1: 64} fra den dagen tilbake var Daniel hadde i stor 

omdømme i synet av de 
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