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Susanna 

Zgodovina Susanna [v Daniel] 

Loči od začetka Daniel, ker to ni v 

Hebrejski, kot niti pripovedi Bel in zmaj. 

{1:1} tam živeli človek v Babilonu, imenovano Joacim: 

{1:2} in vzel ženo, katere ime je bil Susanna, je 

hči Chelcias, zelo pošteno žensko, in tisti, ki se Bali 

Gospodar. 

{1:3} njeni starši tudi bili pravični in učil njihovega 

hči po zakon Mojsijev. 

{1:4} zdaj Joacim je bil zelo bogat človek, in je pošteno 

vrt, ki povezuje reče svoji hiši: in z njim zatekla Judov; 

ker je bil bolj Spoštovani, kot vse druge. 

{1:5} istega leta so bili imenovani dve starodavni 

ljudi, da bodo sodniki, kot je Gospod govoril, da 

zlo prišel iz Babilona iz starodavne sodnikov, ki 

je zdelo, da urejajo ljudi. 



{1:6} ti hranijo veliko v Joacim's house: in vse, kar je 

vse obleke v zakon prišel služili. 

{1:7} zdaj ko ljudje odšel proč opoldne, 

Susanna šel v njen mož vrt hoditi. 

{1:8} in dva starješinama videl ji gredo v vsak dan, in 

hoja; tako da svoje poželenje je vneto proti njej. 

{1:9} in sprevrženo svoje srce, in obrnil 

stran svoje oči, ki so morda ni videti proti nebu, niti 

ne pozabite, le sodb. 

{1:10} in čeprav oba ranjenih z njeno ljubezen, 

še durst, ne ena pokazal še svoje žalosti. 

{1:11} za so sram prijaviti svoje poželenje, ki 

ko želi opraviti z njo. 

{1:12} še gledal skrbno iz dneva v dan, da vidim 

njen. 

{1:13} in je dejal, da druge, naj nas sedaj Pojdi 

Domov: za večerjo. 

{1:14}, ko so šli, jih ločila je 

od drugih, in struženje nazaj spet prišli v na 

istem kraju; in po tem se je vprašal eden drugega v 



vzrok, ocenili svoje poželenje: nato se imenuje a 

čas oboje skupaj, ko so morda našla sam. 

{1,15} in je padel ven, kot so gledali fit čas, je šla 

v kot prej z dva služkinje, in je bila v želji za 

sama pranje v vrtu: za je bilo vroče. 

{1:16} in ni noben organ ni razen dveh starešine, 

ki je skrivala sami, in jo gledal. 

{1:17} potem je rekla, da ji služkinje, prinesite mi olje in 

pranje kroglice, in zapreti vrt vrata, ki se lahko opere 

mi. 

{1:18} in so naredili, kot ona njih poslovil in zaprta v 

vrtna vrata, in šel ven sami na seznanjena vrata 

puščati stvari, ki je poveljeval jim: ampak so videli 

ne starešin, ker so bili skril. 

{1:19} zdaj ko sobarice so odšli tja, dva 

starešine ustade in tekel k ji je rekel, 

{1:20} Evo, vrtna vrata so zaprta, da noben človek lahko 

glej nas, in smo v ljubezen s tabo; zato soglasje k 

nas, in laž z nami. 

{1:21} če hočeš ne, bo pričajo proti tebi, 



to mladenič je bil s tabo: in zato ti zbudil 

Pošlji stran tvoje služkinje od tebe. 

{1:22} potem Susanna vzdihnil in rekel, jaz sem stisko na 

vse strani: če naredim to stvar, saj je smrt mi: in če sem 

to ne sem ne more uhajati roke. 

{1:23} je bolje za mene, da pade v roke, in ne 

ne pa kot da greh v očeh Gospoda. 

{1:24} s tem Susanna zavpil z močnim glasom: in 

dva starješinama zavpil proti njej. 

{1:25} potem tekel tisti, in odprl vrtna vrata. 

{1:26} tako ob uslužbenci hiše slišal krik v 

na vrtu, so odhitela v na seznanjena vrata, da vidim, kaj je 

naredil k njej. 

{1:27} ko starešine razglasila predložita zadevo, pa je 

uslužbenci so bili močno sram: je bila nikoli tako a 

poročilo iz Susanna. 

{1:28} in je prišel do prehoda naslednji dan, ko ljudje 

so bili sestavljeni z možem Joacim, dva starješinama prišel 

tudi polno nagajiv domišljije proti Susanna položiti 

njeno na smrt; 



{1:29} in rekel pred ljudi, spodbuda za Susanna, je 

hči Chelcias, je Joacim žena. In tako so poslani. 

{1:30} tako je prišla s svojim očetom in mamo, ji 

otrok, in vse svoje sorodnike. 

{1:31} zdaj Susanna je zelo občutljivo žensko, in 

lep na pogled. 

{1:32} in to zloben ukazal odkriti ji moški 

obraz (za ona je bila zajeta), da se lahko napolni z njo 

lepota. 

{1:33} zato njeni prijatelji in vse, kar videl jokal. 

{1:34} potem dva starješinama vstal sredi je 

ljudi, in ki svoje roke na glavo. 

{1:35} in ona jokati pogledal navzgor proti nebu: za 

njeno srce je zaupanje v Gospodu. 

{1:36} in starešine je dejal, kot smo hodili na vrtu 

sam, ta ženska je prišel z dva služkinje in zaprta v 

vrtna vrata in odposlal sobarice. 

{1:37} mladenič, ki je bil skril, prišli so k 

ji, in z njo. 
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{1:38} potem mi, ki je stala v kotu vrta, 

videnje to zlo, tekel služili. 

{1:39} in ko smo jih skupaj, videl človek smo 

ne bi mogla imeti: ker je bil močnejši, kot smo, in odprte na 

vrata, in skočil. 

{1:40}, vendar ko se ta ženska, smo vprašal, kdo je 

mladenič je bil, ampak ona ne bi nam: te stvari narediti 

smo priča. 

{1:41} potem skupščina verjel jih kot tiste, ki 

so bili starešine in sodniki ljudi: tako so 

jo obsodili na smrt. 

{1:42} potem Susanna zavpil z močnim glasom, in 

je dejal, O večni Bog, ki veš skrivnosti, in 

poznaš vse stvari, preden so se: 

{1:43} ti veš, da jih nosi lažne priče 

proti meni, in, Evo, mora umreti; ker nikoli nisem 

stvari, kot so ti možje so zlonamerno izumil proti 

mi. 

{1:44} in Gospoda slišal njen glas. 

{1:45} zato, ko je vodil do smrti, da je 



Gospod obudil duha mladih mladih katerega ime 

je Daniel: 

{1:46} ki zavpil z močnim glasom, jaz sem iz na 

kri ta ženska. 

{1:47} potem vsi ljudje jih obrnil proti njemu, in 

je dejal, kaj pomenijo te besede, ki poroštvenih? 

{1:48} tako je stal sredi njih rekel, se vi 

takih norcev, vi sinovi Izraelovi, ki brez izpita ali 

spoznanja resnice vi obsodile hči 

Izrael? 

{1:49} spet vrnil na mesto sodbe: za so 

obrodila lažna pričevanja zoper njo. 

{1:50} zakaj vsi ljudje obrnil spet v naglici, in 

starešine, ki se mu reče: Pridi, sedi med nami, in 

Pokaži to dade nas videli Boga dati tebi čast je 

starejši. 

{1:51} potem Daniel jim reče, se ti dve vstran 

ena daleč od drugega, in bo pregledala. 

{1:52}, ko so bili dani asunder ena od druge, 

eden od njih poklical, in mu reče: O ti da umetnost 



voščene stare v hudobije, zdaj tvoje grehe, ki si 

zavezana aforetime so pridejo do izraza. 

{1:53} za ti si izgovori napačne sodbe in si 

obsodil nedolžne in si naj kriv go free; 

Čeprav govori gospod, nedolžni in pravični boš ti 

ne ubil. 

{1:54} zdaj pa, če ti si videl, povej mi, pod 

Kaj drevo videl ti jih companying skupaj? kdo 

odgovoril, pod mastick drevesom. 

{1:55} in Daniel je rekel zelo dobro; Ti si lagal proti 

tvoje lastno glavo; za celo zdaj Božji angel je ležal 

prejel kazen Boga, da tebi cut v dveh. 

{1:56} da mu ga pozabijo, in ukazal, da bi se 

druge, in rekel mu, O ti semena Chanaan, in ne 

Juda, lepoto dade prevarali tebi in poželenje dade sprevržene 

tvoje srce. 

{1:57} tako jih boste obravnavali hčere Izraela, 

in so za strah, companied z vami: ampak hči 

Juda ne bi upošteval svoje hudobije. 

{1:58} zdaj torej povej mi, pod drevo, kaj ti Dahom 



jih companying skupaj? Odgovorila, manj je 

Holm drevo. 

{1:59} nato mu reče: Daniel dobro; Ti si tudi 

lagal proti tvoje lastno glavo: za Božji angel je waiteth 

z mečem urezati tebi v dveh, da je lahko uniči. 

{1:60} s tem vse skupščine zavpil z glasnim 

glas, in pohvalil Boga, ki jih saveth, ki zaupajo vanj. 

{1:61} in so nastale pred dvema starešine, za Daniel 

je obsojen, njih lažna pričevanja od svojih ust: 

{1: 62} in glede na zakon Mojsijev niso reče 

jih v take vrste, kot zlonamerno namerava storiti, da svoje 

sosed: in jih dajo na smrt. Tako nedolžne 

krvi je bil shranjen isti dan. 

{1:63} zato Chelcias in njegova žena slavili Boga za 

njihova hčerka Susanna, z Joacim moža, in vse 

pegavosti, ker ni bilo nepoštenosti v njo. 

{1: 64} od tega dne naprej je Daniel imel v veliki 

ugled v očeh ljudi 
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