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Susanna 

História Susanna [v Daniel] 

Odlišuje od začiatku Daniel, pretože to nie je v 

Hebrejčina, ako ani rozprávanie Bel a Dragon. 

{1:1} sídlili muž v Babylon, volal Joacim: 

{1:2} a vzal ženu, ktorej názov bol Susanna, 

dcéra Chelcias, veľmi reálna žena, a ten, ktorý sa bál 

Pán. 

{1:3} jej rodičia tiež boli spravodliví a učil ich 

dcéra podľa Mojžišovho zákona. 

{1:4} teraz Joacim bol veľký boháč, a bol spravodlivý 

Záhradné pripojí k jeho domu: a k nemu uchýlila Židov; 

pretože on bol viac poslankyne ako všetci ostatní. 

{1:5} v tom istom roku boli vymenovaní dvaja z ancients 

ľudí, aby sa sudcovia, ako pán hovoril, že 

bezbožnosť prišli Babylon od starovekej sudcov, ktorí 

Zdalo sa, že riadiť ľudí. 



{1:6} Toto stále moc v Joacim's house: a všetko, čo mal 

žiadne obleky v práve prišiel k nim. 

{1:7} teraz keď ľudia odišli preč na poludnie, 

Susanna šiel do manželovho záhrady chodiť. 

{1:8} a dva staršie videl jej uberá každý deň, a 

chôdza; tak, že ich túžbou bolo zapálené k nej. 

{1:9} a převraceli svojej vlastnej mysli, a obrátil sa 

odtiaľto ich oči, že oni nemusia vyzerať až k nebu, ani 

Pamätajte len rozsudky. 

{1:10} a hoci obaja ranení so svojou láskou, 

ešte durst, ani jeden ukážem ďalší jeho smútok. 

{1:11} boli hanbiť vyhlásiť ich túžby, ktoré 

Oni túžil mať robiť s ňou. 

{1:12} ešte Číhali usilovne zo dňa na deň vidieť 

jej. 

{1:13} a ten povedal, nech nás teraz ísť 

Domov: je čas na obed. 

{1:14} tak keď boli preč,, sa rozišli ten 

z iných a otváravá späť opäť prišli do 

rovnakom mieste; a potom mal pýtali jeden druhého 



príčinu, keď uznáva ich lust: potom vymenoval oni 

Čas oboje dohromady, keď sa ňou mohli nájsť sám. 

{1:15} a padol, ako oni sledovali vhodný čas, išla 

v ako predtým s dve slúžky iba, a ona bola so želaním 

umyť sama v záhrade: bolo horúce. 

{1:16} a tam bol žiadne telo tu uložiť dva staršie 

ktorý mal ukryli a sledoval ju. 

{1:17} a potom povedala, aby jej slúžky, prines mi olej a 

pracie gule a zavrel záhradné dvere, ktoré možno prať 

mňa. 

{1:18} a oni robili, keď ich pozval, a zavrel 

Záhradné dvere a šiel von sami v zasvätení dvere 

priniesla veci, že ona im prikázal: ale videli 

nie starší, pretože oni boli schoval. 

{1:19} teraz kedy slúžky boli preč ďalej, dva 

staršie vstal a bežal jej hovorí: 

{1:20} hľa, záhradné dvere sú zatvorené, že žiadny človek 
nemôže 

Nájdete nás, a my sme v láske s tebou; Preto súhlas k 

nás a lož s nami. 



{1:21} Ak chceš nie, sme sa svedkami proti tebe, 

že mladý muž bol s tebou: a preto ty si 

poslať preč tvoje slúžky od teba. 

{1:22} potom Susanna si povzdychol a povedal, som stiesnený 
na 

každej strane: Ak sa mi to, je to smrť ku mne: a ak som 

to nie som nemohol uniknúť vašej ruky. 

{1:23} je lepšie pre mňa patria do rúk, a nie 

to, ako k hriechu v očiach pána. 

{1:24} s Susanna zvolal velikým hlasom: a 

dva staršie křičeli proti nej. 

{1:25} potom bežal jeden a otvoriť záhradné dvere. 

{1:26} tak keď zamestnancov dome počuť plač v 

záhrady, oni zaútočili v zasvätení dvierka, zistiť, čo bolo 

urobil jej. 

{1:27} ale keď starší vyhlásil ich vec, 

zamestnancov boli výrazne hanbiť: tam bol nikdy takéto 

správa k Susanna. 

{1:28} a stalo sa ďalší deň, keď ľudia 

zhromaždili k manželovi Joacim, dva staršie prišiel 



tiež plné rozpustil fantázie proti Susanna dať 

ju k smrti; 

{1:29} aodoslanie povedal pred ľuďmi, Susanna, 

dcéra Chelcias, Joacim jeho manželka. A tak poslali. 

{1:30} tak prišla s jej otcom a matkou, jej 

deti a všetky jej pokoleniu. 

{1:31} teraz Susanna bola veľmi jemná žena, a 

prekrásny uvidieť. 

{1:32} a tieto zlých ľudí prikázal odhaľovať jej 

tvár, (pre ona bola pokrytá), aby mohli byť naplnené s ňou 

krása. 

{1:33} preto jej priatelia a všetko, čo videl jej plakal. 

{1:34} a potom dva staršie stál uprostred 

ľudia, a položili ruky na jej hlavu. 

{1:35} a jej plač pozrel hore smerom k nebu: pre 

jej srdce veriť v Pána. 

{1:36} a starší povedal, ako sme chodili v záhrade 

sám, táto žena Phillies dve slúžky a zavrel 

Záhradné dvere a poslal slúžky preč. 

{1:37} potom mladý muž, ktorý tam bol skryl, prišlo ku 



jej, a lay s ňou. 
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{1:38} potom sme, ktorý stál v kúte záhrady, 

vidieť túto špatnost, bežal im. 

{1:39} a keď sme ich videli spolu, muž sme 

neudržal: Veď je silnejší ako my, a otvorené 

dvere a vyskočil. 

{1:40} ale prijali túto ženu, ktorí sme požiadali 

mladý muž bol, ale ona nám povedia nie: tieto veci robiť 

Sme dosvedčiť. 

{1:41} potom zhromaždenie im veril ako tie, ktoré 

boli staršie a sudcov z ľudu: tak oni 

odsúdili ju na smrť. 

{1:42} potom Susanna zvolal velikým hlasom, a 

povedal, Bože večný, ktorý poznáš tajomstvá, a 

Vieš všetko skôr, než sa: 

{1:43} ty vieš, že sú zaťažené krivé svedectvo 

proti mne, a hľa, musí zomrieť; keďže nikdy nemal 

také veci ako títo muži vymysleli neoprávnene proti 

mňa. 



{1:44} a pán počul jej hlas. 

{1:45} teda, keď ona bola prikláňa k byť daný k smrti, 

Pán vzbudil Ducha Svätého mladým mládeže prihlasovateľom 

bol Daniel: 

{1:46} kto zvolal velikým hlasom, ja som z jasné 

krv tejto ženy. 

{1:47} potom všetci ľudia ich obrátil smerom k nemu, a 

povedal, čo znamená, tieto slová, že ty si hovoril? 

{1:48} tak stojaci uprostred nich povedal sú vy 

takýchto bláznov, synovia Izraela, ktoré bez skúšok alebo 

poznanie pravdy ste odsúdili dcéru 

Izrael? 

{1:49} vrátiť opäť na miesto rozsudok: lebo 

znášala krivé svedectvo proti nej. 

{1:50} Preto všetok ľud obrátil opäť v zhone, a 

starší riekol mu prísť, sadnúť si medzi nami, a 

Ukážem to nás vidí Boh dal tebe česť 

starší. 

{1:51} potom povedal Daniel im, dať tieto dva stranou 

jeden od druhého, a bude skúmať ich. 



{1:52} tak keď boli ponúknuté asunder jeden od druhého, 

jeden z nich zavolal, a riekol mu O ty že umenie 

waxen starý v bezbožnosti, teraz tvoje hriechy, ktoré si 

spáchaný aforetime sa vyjsť na svetlo. 

{1:53} ty jsi vyhlásil nepravdivé rozsudku a hast 

odsúdil nevinné a hast pustiť vinu zadarmo; 

Hoci Pán hovorí, nevinný a spravodlivý nebudeš ty 

nie zabiť. 

{1:54} teraz potom, keby si videl ju, mi, pod 

Aký strom videl ty ne companying dohromady? kto 

odpovedali, pod mastick stromom. 

{1:55} a Daniel povedal: veľmi dobre; Ty jsi klamala proti 

tvoje vlastné hlavy; pre ešte teraz jest anjel Boží 

dostal vety Božie znížiť ťa v dvoch. 

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

Ostatné, a povedal mu O: ty osiva Chanaan, a nie 

Juda, krása jest Podviedli ťa a chtíč jest perverzné 

tvoje srdce. 

{1:57} tak ye vyhodnotili dcéry Izraela, 

a strach bez s vami: ale dcéra 



Juda by požiadať svojho zloby. 

{1:58} teraz preto mi povedať, za aký strom si ty 

ich companying dohromady? Ktorí odpovedali, pod 

raritu. 

{1:59} potom riekol Daniel mu dobre; jsi aj 

klamala proti tvoje vlastné hlavy: pre angel Boha waiteth 

meč znížiť ťa v dvoch, že on môže zničiť vás. 

{1:60} s tým všetci zhromaždenie zvolal s hlasným 

hlas a chválili Boha, ktorý ich saveth, že veriť v neho. 

{1:61} a vznikli proti dvoch starších, pre Daniel 

mal odsúdený ich krivé svedectvo vlastného ústami: 

{1:62} a podľa Mojžišovho zákona robili unto 

im do takéhoto druhu, pretože neoprávnene určené urobiť, aby 
ich 

sused: a dali ich na smrť. Tak nevinné 

krv bola uložená v rovnaký deň. 

{1:63} preto Chelcias a jeho manželka chválili Boha za 

ich dcéra Susanna s Joacim svojho manžela, a všetko 

pokolenie, pretože nedošlo k nepoctivosti v nej. 

{1: 64} od ten deň tam bol Daniel mal vo veľkej 



povesť v očiach ľudí 
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