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Susanna 

Historie Susanna [v Daniel] 

Odlišují od začátku Daniel, protože to není v 

Hebrejština, jako ani mluvený komentář Bel a drak. 

{1:1} tam bydlel muž v Babylonu, zvané Joacim: 

{1:2} a vzal si ženu, jejíž jméno bylo Susanna, 

Dcera Chelcias, krásná žena a jeden, který se bál 

Pán. 

{1:3} její rodiče také byli spravedliví a učil jejich 

a dcera podle Mojžíšova zákona. 

{1:4} nyní Joacim byl velký boháč a měl spravedlivý 

zahradní spojení až do jeho domu: a s ním uchýlili Židé; 

protože on byl čestnější než všichni ostatní. 

{1:5} stejného roku byli jmenováni dva z antiky 

z lidi, aby se soudci, jako mluvil pán, který 

špatnost pochází z Babylonu ze starého soudce, který 

Zdálo se, že vládnout lidem. 



{1:6} tyto stále hodně si Joacim House: a všechno, co měl 

všechny obleky v zákon přišel k nim. 

{1:7} teď když lidé odešli pryč v poledne, 

Susanna vešel do jejího manžela zahrady chodit. 

{1:8} a dva starší viděl, jak jí tam každý den, a 

chůze; tak, aby jejich chtíč byl zánět směrem k ní. 

{1:9} a perverzní jejich vlastní mysli a obrátil 

odtud jejich oči, které nemusí vypadat až do nebe, ani 

Pamatujte si jen rozhodnutí. 

{1:10} a byť oba bylo zraněno se svou láskou, 

a přesto durst, ani jeden ukáži další svůj žal. 

{1:11} protože se styděli vyhlásit své touze, která 

zatoužili mít s ní. 

{1:12} a přesto oni sledovali, pilně ze dne na den 

její. 

{1:13} a ten řekl, ať nás teď jít 

domů: je čas na večeři. 

{1:14} tak když byli pryč, rozešli se ten 

od ostatních a otevírací zadní opět přišli 

stejné místo; a poté se zeptali se jeden na druhého 



Příčina, uznaly jejich lust: pak se jmenoval 

čas, jak spolu, když by ji mohli najít sám. 

{1:15} a padl, když pozorovali vhodný čas, šla 

v jako dříve s dvě služky, a ona byla přejí 

umýt sama v zahradě: pro bylo horko. 

{1:16} a nebylo žádné tělo tam uložit dva starší, 

to už se skryli a pozoroval ji. 

{1:17} a pak řekla její služky, přines mi ropy a 

prací koule a zavřel zahradní dveře, které může mýt 

já. 

{1:18}, a oni dělali, jak jim přikázal a drž 

zahradní dveře a vyšel sami zasvěceni dveře 

vyzvednout věci, které jim nakázala: ale oni viděli 

ne starší, protože se schovali. 

{1:19} teď když služebné zmizely tam, dva 

starší vstal a běžel jí řekl: 

{1:20} hle, zahradní dveře jsou zavřené, že žádný člověk 
nemůže 

nás, a my jsme zamilovaný do tebe; Proto souhlas k 

nás a leží s námi. 



{1:21} pokud neuděláš, budeme svědčit proti tobě, 

to mladý muž byl s tebou: a proto jsme dojížděli 

Pošlete pryč tvé služky z tebe. 

{1:22} pak Susanna si povzdechl a řekl, já jsem na stísněných 

všech stran: když udělám tohle, to je smrt mě: a když jsem 

To ne já nemůže uniknout své ruce. 

{1:23} je lepší pro mě padnout do rukou a nikoliv 

Udělej to, než aby hřích v očích Pána. 

{1:24} s tím Susanna zvolal hlasem velikým: a 

dvě starší křičeli proti ní. 

{1:25} poté běžel ten a otevřel dveře od zahrady. 

{1:26} tak když zaměstnanci domu slyšeli křik v 

na zahradě, vrhly se v na zasvěceni dveře, aby zjistil, co bylo 

udělal se jí. 

{1:27} ale když starší prohlásil jejich hmoty, 

zaměstnanci byli velmi stydí: nebylo nikdy tak 

Zpráva z Susanna. 

{1:28} a stalo se další den, kdy lidé 

shromáždili k manželovi Joacim, přišli dva starší 

také plné zlomyslný fantazie proti Susanna dát 



ji k smrti. 

{1:29} pro Susanna, řekl před lidmi, odešlete a 

Dcera Chelcias, manželka si Joacim. A tak poslali. 

{1:30} tak přišla se svým otcem a matkou, její 

děti a všichni její příbuzní. 

{1:31} teď Susanna byl velmi delikátní žena, a 

Lepý aj. 

{1:32} a ty zlý muži přikázal ji odhalit 

tvář, (protože ona byla pokryta) že by mohl být naplněn ji 

Krása. 

{1:33} je tedy její přátelé a vše, co ji viděl plakal. 

{1:34} a pak dvě starší postavil se uprostřed 

lidé a položil ruce na její hlavu. 

{1:35} a ona pláče zvedl k nebi: pro 

její srdce důvěryhodné v Pánu. 

{1:36} a starší řekl, když jsme šli v zahradě 

sám, tato žena dodali dvě služky a drž 

zahradní dveře a služebné poslal pryč. 

{1:37} pak mladý muž, který tam byl schovaný, přišel k 

jí a ležel s ní. 
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{1:38} pak jsme, která stála v rohu zahrady, 

Když toto zlo, běžel k nim. 

{1:39} a když jsme je viděli společně, muž jsme 

nedokázal udržet: byl silnější než my a otevřené 

dveře a vyskočil. 

{1:40} ale vykonávat tuto ženu, zeptali jsme se kdo 

mladý muž byl, ale neřekne nám: tyto věci dělat 

budeme svědčit. 

{1:41} pak shromáždění jim věří jako ty, které 

starší a soudci z lidu: takže se 

odsoudil ji k smrti. 

{1:42} pak Susanna vykřikl mocným hlasem, a 

řekl: Ó Věčný Bože, to víš, tajemství, a 

Víš, všechny věci, než že se: 

{1:43} ty víš, že ony nesly křivého svědectví 

proti mně a hle, musí zemřít; vzhledem k tomu, jsem nikdy 
neudělal 

takové věci jako tito muži vymysleli speciálně proti 

já. 



{1:44} a pán slyšel její hlas. 

{1:45} je tedy když byla vedla k trestu smrti, 

Lord vzkřísil Ducha svatého mladé mládeže jejíž jméno 

byl Daniel: 

{1:46} kdo volal hlasem velikým, já jsem z 

krev této ženy. 

{1:47} pak všichni se k němu, a 

řekl, co tato slova, které hovořil? 

{1:48} tak stál uprostřed nich řekl, jste 

Tito hlupáci, synové Izraele, že bez vyšetření nebo 

poznání pravdy ye odsoudili dcera 

Izrael? 

{1:49} znovu vrátit na místo rozsudku: pro jejich 

přineslo své křivé svědectví proti ní. 

{1:50} pročež všichni obrátili znovu ve spěchu, a 

starší mu řekl: Pojď, posaď se mezi námi, a 

ukázal to nás vidí Bůh dal tobě čest 

starší. 

{1:51} pak řekl Daniel jim, dva to dát stranou 

jedna od druhé, a bude zkoumat je. 



{1:52} takže když dali asunder jedno od druhého, 

jeden z nich volal a řekl mu O ty že umění 

voskový staré zlobě, nyní tvé hříchy, které jsi 

potvrzené aforetime se přijít na světlo. 

{1:53} pro ty jsi vyslovuje mylnému úsudku a jsi 

odsoudil nevinného a jsi nechat vinu jít zdarma; 

i když pán praví, nevinné a spravedlivých budeš ty 

Nezabíjím. 

{1:54}, pokud jsi viděl ji, řekněte mi, pod 

Jaký strom viděl jsi je, companying dohromady? Kdo 

odpověděl, pod mastick stromem. 

{1:55} a Daniel řekl: Výborně; Ty jsi lhala proti 

tvé vlastní hlavou; protože i nyní jest Boží anděl 

obdržela trest Boží snížit tě vejpůl. 

{1:56} tak ho odložil a přikázal, aby 

ostatní a řekl mu O ty osiva Chanaan a nikoliv 

Judova krása jest Podvedl tě a kterýž perverzní chtíče 

tvé srdce. 

{1:57} tak ye vypořádává s dcerami Izraele, 

a strachu companied s vámi: ale dcera 



Juda by řídit své špatnosti. 

{1:58} nyní proto mi řekněte, za jakého stromu chtěla jsi 

je companying spolu? Kdo odpověděl, pod 

Holm strom. 

{1:59} pak Daniel mu řekl:, No; jsi také 

lhal proti tvé vlastní hlavou: pro Boží anděl waiteth 

s mečem snížit tě vejpůl, že vás může zničit. 

{1:60} s tím celé shromáždění vykřikl nahlas 

hlas a chválili Boha, který je saveth, že důvěru v něj. 

{1:61} a Dior Eluchíl proti dvěma staršími, za Daniela 

už uznala vinným z křivé svědectví o jejich vlastní ústa: 

{1,62} a Mojžíšův zákon dělali až do 

je v takové jako mají speciálně udělat, aby jejich 

soused: a dát je k smrti. Tak nevinné 

krev byla uložena ve stejný den. 

{1: 63} proto Chelcias a jeho žena chválili Boha za 

jejich dcera Susanna, s Joacim její manžel a všechny 

příbuzní, protože nebyl žádná nepoctivost v ní. 

{1: 64} od toho dne tam byl Daniel měl ve velké 

pověst v očích lidí 
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