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Susanna 

Historien om Susanna [i Daniel] 

Sætte ud fra begyndelsen af Daniel, fordi det ikke er i 

Hebraisk, som hverken indtaling af Bel og dragen. 

{1:1} der boede en mand i Babylon, kaldet Joacim: 

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

datter af Chelcias, en meget fair kvinde, og en, der frygtede 

Herren. 

{1:3} hendes forældre også var retfærdige, og lærte deres 

datter henhold til Moseloven. 

{1:4} nu Cans var en stor rig mand, og havde en fair 

haven forbinder til hans hus: og han tyede jøderne; 

fordi han var mere ærede end alle andre. 

{1:5} blev samme år udnævnt til to af gamle 

af mennesker til at blive dommere, som Herren talte for, at 

ugudelighed kom fra Babylon fra gamle dommere, der 

syntes at styre folket. 



{1:6} disse holdt meget på Joacim's house: og alle der havde 

enhver dragter i loven kom til dem. 

{1:7} nu da folket forlod væk ved middagstid, 

Susanna gik ind i sin mands haven at gå. 

{1:8} og de to ældste så hende gå i hver dag, og 

Walking; således at deres begær var betændt mod hende. 

{1:9} og de perverteret deres eget sind, og vendte 

væk deres øjne, så de ikke kan se til himlen, heller ikke 

Husk bare domme. 

{1:10} og omend de begge blev såret med hendes kærlighed, 

men turde ikke en forkynde en anden sin sorg. 

{1:11} for de var flove over at erklære deres begær, der 

de ønskede at have at gøre med hende. 

{1:12} men de så flittigt fra dag til dag at se 

hendes. 

{1:13} og ene sagde til de andre, lad os nu gå 

hjem: for det er spisetid. 

{1:14} så da de var gået ud, de skiltes ene 

fra de andre, og drejning tilbage igen kom de til den 

samme sted; og efter at de havde bedt hinanden den 



årsag, de erkendte deres begær: så udnævnt til de en 

tid både sammen, når de kunne finde hende alene. 

{1:15} og det faldt ud, da de så en fit tid, hun gik 

i som før med to tjenestepiger, og hun nærede ønske om at 

vaske sig i haven: for det var varmt. 

{1:16} og der var ingen krop der Gem de to ældste, 

der havde gemte sig og iagttog hende. 

{1:17} så sagde hun til sine tjenestepiger, bringe mig olie og 

vask bolde, og luk haven dørene, som jeg kan vaske 

mig. 

{1:18} og de gjorde som hun bød dem, og lukke det 

have døre, og gik ud af sig selv på Lokum døre til 

hente tingene, hun havde befalet dem: men de så 

ikke ældste, fordi de var skjulte. 

{1:19} nu når maids var gået frem, to 

ældste rejste sig og løb til hende og sagde, 

{1:20} Se, haven dørene er lukket, at ingen mand kan 

Se os, og vi er forelsket i dig; Derfor samtykke til 

os, og løgn med os. 

{1:21} Hvis du ikke, vi vil bære vidne imod dig, 



som en ung mand var med dig: og derfor du har 

sende væk thy tjenestepiger fra dig. 

{1:22} derefter Susanna sukkede og sagde: jeg er duuspo på 

hver side: for hvis jeg gøre denne ting, det er død til mig: og 
hvis jeg 

gør det ikke, jeg ikke kan undslippe hænderne. 

{1:23} det er bedre for mig at falde i hænderne, og ikke 

gør det, end at synde i Herrens øjne. 

{1:24} med, Susanna råbte med høj røst: og den 

to ældste råbte imod hende. 

{1:25} derefter løb ene, og åbnede haven døren. 

{1:26} så når ansatte i huset hørt råb i 

haven, de styrtede ind på Lokum døren, at se, hvad der var 

gjort for hende. 

{1:27} men når ældsterne havde erklæret deres sag, den 

ansatte var meget flov: for der var aldrig sådan en 

betænkning af Susanna. 

{1:28} og det skete den næste dag, når folk 

var samlet til hendes mand Joacim, de to ældste kom 

også fuld af fræk fantasi mod Susanna at sætte 



hende til døden; 

{1:29} og sagde før folk, sende for Susanna, den 

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

{1:30}, så hun kom med sin far og mor, hendes 

børn, og alle hendes slægtninge. 

{1:31} nu Susanna var en meget sart kvinde, og 

dejlig at se. 

{1:32} og disse onde mænd befalet at afsløre hende 

ansigt, (for hun var dækket), de kan være fyldt med hende 

skønhed. 

{1:33} derfor hendes venner og alle, der så hende græd. 

{1:34} så de to ældste stod midt i den 

mennesker, og lagde deres hænder på hendes hoved. 

{1:35} og hun græd kiggede op mod himlen: for 

hendes hjerte stolede på Herren. 

{1:36} og ældsterne sagde, da vi gik i haven 

alene, denne kvinde kom ind med to tjenestepiger, og lukke det 

have døre, og sendte tjenestepiger væk. 

{1:37} så en ung mand, som der var hid, kom til 

hende, og lå med hende. 
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{1:38} så vi, der stod i et hjørne af haven, 

at se denne ondskab, løb dem. 

{1:39} og da vi så dem sammen, manden vi 

kunne ikke holde: for han var stærkere end vi, og åbnede den 

dør, og sprang ud. 

{1:40} men at have taget denne kvinde, vi spurgte, hvem de 

ung mand var, men hun ville ikke fortælle os: disse ting gøre 

vi vidner om. 

{1:41} så forsamlingen mente dem som dem, der 

var de ældster og dommerne ved mennesker: så de 

dømt hende til døden. 

{1:42} derefter Susanna råbte med høj røst, og 

sagde, O evig Gud, der kender hemmelighederne, og 

kender alle ting, før de blive: 

{1:43} du ved, at de har båret falsk vidnesbyrd 

mod mig, og se, jeg skal dø; der henviser til, at jeg aldrig gjorde 

sådanne ting som disse mænd har skadelig opfundet mod 

mig. 

{1:44} og Herren hørte hendes stemme. 



{1:45} derfor når hun blev ført til at blive slået ihjel, den 

Herre rejst op den hellige ånd af en ung ungdom hvis navn 

blev Daniel: 

{1:46} der råbte med høj røst, jeg er klar fra den 

blod af denne kvinde. 

{1:47} så alle mennesker vendte dem mod ham, og 

sagde, hvad betyder disse ord, som du har talt? 

{1:48} så sagde han stod midt blandt dem, ere 

sådanne fjolser, i sønner af Israel, at uden undersøgelse eller 

viden om sandheden ye har dømt en datter af 

Israel? 

{1:49} igen vende tilbage til stedet, hvor dommen: for de 

har båret falsk vidne mod hende. 

{1:50} derfor alle folk vendte igen i en fart, og 

de ældste sagde til ham, komme, sidde blandt os, og 

forkynde det os, at Gud har givet dig ære af en 

ældste. 

{1:51} derefter sagde Daniel til dem, sætte disse to til side 

en langt fra en anden, og jeg vil undersøge dem. 

{1:52} så når de blev sat Sønder ene fra den anden, 



han kaldte en af dem, og sagde til ham: O du at kunst 

waxen gamle i ugudelighed, nu dine synder, som du har 

engageret forhen er kommet for dagens lys. 

{1:53} du har udtalt falsk dom og har 

dømt uskyldige og har lade den skyldige gå fri; 

omend Herren siger, de uskyldige og retfærdige skal du 

ikke slå ihjel. 

{1:54} nu så, fortælle hvis du har set hende, mig, Under 

Hvad træet så du dem companying sammen? Hvem 

besvaret, Under et mastick træ. 

{1:55} og Daniel sagde meget godt; du har løjet mod 

dit eget hoved; for allerede nu Guds engel hath 

modtaget sætningen af Gud til at skære dig i to. 

{1:56} så han satte ham til side, og befalet for at bringe den 

andre, og sagde til ham: O du frø af Chanaan, og ikke 

af Juda, skønhed har snydt dig, og lust har perverteret 

dit hjerte. 

{1:57} således have ye beskæftiget sig med døtre af Israel, 

og de af frygt for ledsages med dig: men datter af 

Juda vil ikke efterleve jeres ugudelighed. 



{1:58} nu derfor fortælle mig, Under hvilke træ har du 

tage dem companying sammen? Der svarede Under en 

Holm træ. 

{1:59} derefter sagde Daniel til ham, godt; du har også 

løj mod dit eget hoved: for Guds engel waiteth 

med sværd til at skære dig i to, at han kan ødelægge dig. 

{1:60} med at alle forsamlingen råbte med et højt 

stemme, og roste Gud, der saveth dem der stoler på ham. 

{1:61} og de rejste sig mod de to ældste, Daniel 

havde dømt dem af falsk vidnesbyrd af deres egen mund: 

{1:62} efter Moseloven de gjorde til 

dem i sådanne sorter som de indeholder skadelig beregnet til at 
gøre til deres 

nabo: og de sætte dem til døden. Således uskyldige 

blodet blev gemt samme dag. 

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

deres datter Susanna, med Joacim hendes mand, og alle 

slægtninge, fordi der ikke var nogen uærlighed, fundet i hende. 

{1: 64} fra dag frem var Daniel havde store 

ry i synet af mennesker 
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