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Susanna 

Historien om Susanna [i Daniel] 

Ange förutom början av Daniel, eftersom det inte är i 

Hebreiska, som varken den berättande av Bel och draken. 

{1:1} det bodde en man i Babylon, heter Joacim: 

{1:2} och han tog en hustru, vars namn var Susanna, den 

dotter till Chelcias, en mycket rättvis kvinna och en som 
fruktade 

Herren. 

{1:3} hennes föräldrar också var rättfärdig och lärde sin 

dotter enligt Moses lag. 

{1:4} nu Joacim var en stor rik man, och hade en rättvis 

trädgård att gå till hans hus: och till honom tillgrep judarna; 

eftersom han var mer ärade än alla andra. 

{1:5} utsågs samma år två av antiken 

att vara domare, såsom Herren talade, som 

ondska kom från Babylon från gamla domare, som 

verkade för att styra folket. 



{1:6} dessa höll mycket på Joacim's house: och alla som haft 

alla kostymer i lag kom dem. 

{1:7} nu när folket begav sig bort vid middagstid, 

Susanna gick in makens trädgård att vandra. 

{1:8} och de två äldsterna såg hennes händer varje dag, och 

gångavstånd; så att deras lust var inflammerad mot henne. 

{1:9} och de perversa sitt eget sinne och vände 

bort deras ögon, som de inte kanske ser till himlen, inte heller 

Kom ihåg bara domar. 

{1:10} och om än de båda skadades med hennes kärlek, 

men vågade inte en förkunna en annan sin sorg. 

{1:11} för de skämdes att förklara deras lust, som 

de ville ha med henne att göra. 

{1:12} men de såg flitigt från dag till dag att se 

hennes. 

{1:13} och den sade till den andra, låt oss nu gå 

Hem: för det är middag. 

{1:14} så när de har gått ut, de skildes den 

från den andra och slå tillbaka igen kom de till den 

samma ställe. och efter att de hade bett en annan den 



orsaken, de erkände sin lust: utsåg då de en 

tid båda tillsammans, när de kan hitta henne ensam. 

{1:15} och det föll ut, när de såg en fit tid, hon gick 

i som tidigare med två pigor, och hon var som önskar 

tvätta själv i trädgården: för det var varmt. 

{1:16} och det fanns ingen kropp där Spara de två äldsterna, 

som hade dolde sig och såg henne. 

{1:17} sedan sa hon till sin pigor, föra mig olja och 

Tvätta bollar och stänga dörrarna trädgård, som jag kan tvätta 

mig. 

{1:18} och de gjorde som hon bade dem och stänga den 

trädgård dörrar, och gick ut själva på invigt dörrar till 

Hämta sakerna som hon hade befallt dem: men de såg 

inte äldsterna, eftersom de var gömde. 

{1:19} nu när pigorna var borta fram, två 

äldste steg upp, och sprang till henne, sade: 

{1:20} Se, trädgård dörrarna stängs, att ingen människa kan 

Se oss, och vi är kär i dig. Därför samtycke till 

oss, och lögn med oss. 

{1:21} om du inte, vi kommer att vittna mot dig, 



som ung var med dig: och därför du lät 

skicka iväg din pigor från dig. 

{1:22} sedan Susanna suckade och sa, jag är knappa på 

varje sida: för om jag gör detta, det är döden till mig: och om 
jag 

gör det jag inte inte kan undkomma dina händer. 

{1:23} är det bättre för mig att falla i händerna, och inte 

gör det, än att synda i åsynen av Herren. 

{1:24} med Susanna ropade med hög röst: och den 

Två äldster som ropade mot henne. 

{1:25} sedan sprang den och öppnade trädgård dörren. 

{1:26} så när huset tjänare hört ropet i 

trädgården, de rusade in på invigt dörren, att se vad som var 

gjort till henne. 

{1:27} men när äldsterna hade förklarat sin fråga, den 

tjänare skämdes kraftigt: för det fanns aldrig sådan en 

rapport gjord av Susanna. 

{1:28} och det hände sig nästa dag, när folket 

var samlade till maken Joacim, de två äldste kom 

också full av busiga fantasi mot Susanna att sätta 



henne till döds; 

{1:29} och sade inför folk, skicka för Susanna, den 

dotter till Chelcias, Joacims fru. Och så de skickade. 

{1:30} så hon kom med sin far och mor, henne 

barn, och alla hennes släktingar. 

{1:31} nu Susanna var en mycket känslig kvinna, och 

sköna att skåda. 

{1:32} och dessa onda män befallde att avslöja henne 

ansikte, (för hon var täckt) att de kan fyllas med henne 

skönhet. 

{1:33} därför hennes vänner och alla som såg henne grät. 

{1:34} då de två äldsterna stod mitt i den 

människor, och lade sina händer på hennes huvud. 

{1:35} och hon grät såg upp mot himlen: för 

hennes hjärta litade på Herren. 

{1:36} och äldsterna sade, när vi gick i trädgården 

ensam, denna kvinna kom in med två pigor, och stänga den 

trädgård dörrar och iväg pigor. 

{1:37} då en ung man, som det var gömde, kom till 

henne, och låg med henne. 
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{1:38} då vi som stod i ett hörn av trädgården, 

att se denna ondska, körde dem. 

{1:39} och när vi såg dem tillsammans, mannen vi 

kunde inte hålla: för han var starkare än vi och öppnade den 

dörren och hoppade. 

{1:40} men efter att ha tagit denna kvinna, vi frågade vem de 

ung man var, men hon vill inte berätta: dessa saker gör 

Vi vittnar. 

{1:41} sedan församlingen trodde dem som de som 

var den äldste och domare av folket: så de 

dömt henne till döden. 

{1:42} sedan Susanna som ropade med hög röst, och 

sa, O evige Gud, som vet hemligheter, och 

vet alla saker innan de vara: 

{1:43} du vet att de har burit falskt vittnesbörd 

mot mig, och se, jag måste dö; medan jag aldrig gjorde 

sådana saker som dessa män ha uppsåtligt uppfunnit mot 

mig. 

{1:44} och Herren hörde hennes röst. 



{1:45} därför när hon var ledde till döden, den 

Lord uppväckte den Helige Anden av en ung ungdom vars namn 

var Daniel: 

{1:46} som ropade med hög röst, är jag klart från den 

blodet av denna kvinna. 

{1:47} sedan alla människor vände dem mot honom, och 

sade: Vad betyder dessa ord som du har talat? 

{1:48} så han står mitt ibland dem. sa, är ni 

sådana idioter, ni söner av Israel, som utan undersökning eller 

kunskap om sanningen ni har fördömt en dotter till 

Israel? 

{1:49} tillbaka igen till förlägga av dom: för de 

burit falskt vittnesbörd mot henne. 

{1:50} därför alla människor vände igen i all hast, och 

de äldste sade till honom, komma, sitta ner bland oss, och 

förkunna det oss, att se Gud har givit dig äran att en 

äldste. 

{1:51} då sade Daniel till dem, sätta dessa två åt sidan 

en långt ifrån en annan, och jag kommer att undersöka dem. 

{1:52} så när de sattes asunder en från en annan, 



Han kallas en av dem, och sade till honom, O du som konst 

waxen gammal i ogudaktighet, nu dina synder som du har 

engagerad fordom är kommit fram. 

{1:53} för du har uttalade falska dom och har 

fördömde oskyldiga och har låt den skyldiga gå fria; 

om än Herren säger, de oskyldiga och rättfärdiga skall du 

inte dräpa. 

{1:54} nu då, berätta om du har sett henne, Under 

Vad trädet såg du dem medföljande tillsammans? Vem 

besvarade, Under ett mastick träd. 

{1:55} och Daniel sa, mycket väl; du har ljugit mot 

ditt eget huvud; ty även nu Guds ängel har 

fick meningen i Gud att skära dig i två. 

{1:56} så han satte honom åt sidan och befallde för att föra den 

andra och sade till honom, O du utsäde av Chanaan, och inte 

Juda, skönhet har bedragit dig, och lust har perversa 

ditt hjärta. 

{1:57} således har ni behandlat döttrar av Israel, 

och de av rädsla för companied med dig: men dotter till 

Juda skulle inte följa er ondska. 



{1:58} nu därför berätta, Under vilken träd lät du 

ta dem medföljande tillsammans? Som har besvarat, Under en 

Holm träd. 

{1:59} sedan sade Daniel till honom väl; du har också 

ljög mot ditt eget huvud: för Guds ängel waiteth 

med svärd att skära dig i två, att han kan förgöra dig. 

{1:60} med som alla församlingen ropade ut med ett högt 

röst och prisade Gud som frälser dem som litar på honom. 

{1:61} och de uppstod mot de två äldsterna, för Daniel 

hade dömts dem för falsk vittnesbörd av sin egen mun: 

{1:62} och enligt Moses lag de sade till 

dem i sådan form som uppsåtligt avsedda att göra för att deras 

granne: och de sätter dem till döds. Således oskyldiga 

blod sparades samma dag. 

{1:63} därför Chelcias och hans fru prisade Gud för 

deras dotter Susanna, med Joacim maken, och alla 

släkten, eftersom det inte fanns ingen oärlighet som finns i 
henne. 

{1: 64} från den dagen fram var Daniel hade i stor 

rykte i åsynen av folket 
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