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Tobit 

Tobit raamat 

{1:1} sõnu Tobit, poeg Tobiel, raamat on 

Son Ananiel, son Aduel, son Gabael, mis on 

eelneva Asael hõim Nephthali; 

{1:2} kes ajas assüürlaste Enemessar kuningas 

led vangistuses kokku Thisbe, mis on paremal käel oli 

selles linnas, mida nimetatakse korralikult Nephthali Galilee 

Aser eespool. 

{1:3} ma Tobit kõndinud kõik päeva minu elust on 

tõde ja õigus, ja ma tegin palju almsdeeds, et minu 

vennad ja mu rahvas, kes tulid minuga Nineve, et 

Assüürlased maa. 

{1:4} ja kui olin minu enda riigi maal 

Iisrael on aga noor, Nephthali minu isa suguharust 

langes Jeruusalemm, mis valiti välja maja 

Iisrael, mis peaks ohverdama kõik hõimud hõimud 



seal, kus kõige kõrgema eluasemeks temple 

oli pühitsetud ja ehitatud igas vanuses. 

{1:5} nüüd kõik hõimud, mis koos tülgastav ja 

maja juurde on mullikas ohverdanud isaga Nephthali, 

Baal. 

{1:6} aga ma üksi käis sageli Jeruusalemma peol, 

See pühitseti poolt Iisraeli rahvale on 

igavene dekreedi, firstfruits ja kümnendiku 

suurendada sellega, mis oli esimene rebenemise; ja neile andsin 
ma kell 

et preestrid Aaron laste altar. 

{1:7} esimeses kümnes osas kõik kasvu andsin pojad 

ja Aaron, kes teenis Jeruusalemmas: teise kümnes I osa 

müüa ära, ja läks veetis ta igal aastal Jeruusalemmas: 

{1:8} ja ma andsin neile, kellele see oli kolmas 

täita, kui Debora mu isa ema oli käskinud mind, 

sest mul jäi orvuks isaga. 

{1:9} Lisaks, kui ma oli tulnud mees, vanus 

Ma abielus Anna minu enda hõimule ja tema mul sündis 

Tobias. 



{1:10} ja kuna meid viidi ära vangid, et 

Nineve, mu vennad ja mu kaimud loeti 

sõid paganate leiba. 

{1:11} aga ma hoidsin ennast süüa; 

{1:12} sest meenus Jumalat kogu südamest. 

{1,13} ja kõige kõrgema andis mulle armu ja kasuks 

enne Enemessar, nii et ma olin oma varustaja. 

{1:14} ja ma läksin meedia ja jäänud usaldust 

Gabael, Gabrias, kell Rages a Media ten city vend 

silver andeid. 

{1:15} nüüd, kuna Enemessar oli surnud, Sennacherib oma 

poeg valitses tema varale; kelle kinnisvara oli mures, et ma 

võiksid minna Media. 

{1:16} ja Enemessar ajal andsin palju armuandi, et 

mu vennad ja andis minu leib näljane, 

{1:17} ja minu riided on alasti: ja kui ma nägin ühte 

Minu rahvas surnud või valatud umbes walls Nineve, ma 
maetud 

teda. 

{1:18} ja kui kuningas Sennacherib oli tapnud, kui 



ta oli tulnud ja põgenes Juuda, ma maetud nende privily; jaoks 

oma viha ta tappis paljusid. kuid organid ei leitud, 

Kuna nad olid otsitakse kuninga. 

{1:19} ja kui üks selle Ninevites läks ja 

kaebas mulle kuningale, et ma neid maetud ja peitis 

mina; mõistmine, et ma oli taotletud pannakse 

surm, ma tagasi mina hirmu. 

{1:20} siis minu kaup võeti sunniviisiliselt ära, 

ei olnud seal midagi vasakule minu kõrval mu naine Anna 

ja minu poeg Tobias. 

{1:21} ja edasi ei viis kuni viiskümmend päeva enne 

kaks tema poega tappis ja põgenesid mägedesse 

lõike Ararath; ja tema poeg Sarchedonus valitses tema varale; 

kes määrata isa kontode ikka ja jälle kõik tema 

asjade Achiacharus minu vend Anael poeg. 

{1:22} ja Achiacharus intreating minu jaoks, ma tagasi 

Nineve. Nüüd Achiacharus oli cupbearer ja pidaja on 

pitsat, ja korrapidaja ja järelevaataja kontode: ja 

Sarchedonus nimetatakse teda järgmine temale: ja ta oli minu 

venna poeg. 



{2:1} nüüd kui mul oli jälle kodus ja mu naine 

Anna nüüd mulle mu poeg Tobias, aastal taastatud ning 

söömaaeg Nelipüha, mis on seitsme Püha söömaaeg 

nädala jooksul, seal oli hea õhtusöök valmis mind, millest ma 

istus maha sööma. 

{2:2} ja kui ma nägin arvukus liha, ütlesin minu 

poeg, minna ja tuua mis vaene mees soever sa pead teada 

meie vennad, kes tunneb Lord; ja ennäe, ma andis 

koos sinuga. 

{2:3}, kuid ta tuli jälle ja ütles: isa, üks meie 

rahvas on kägistas ja on antud turul. 

{2:4} siis enne mul oli maitsnud, mis tahes liha, hakkas 

ja võtsin ta üles ühte ruumi kuni päike Allakäik. 

{2:5} siis ma tagasi, ja pesta ennast, ja sõi minu 

raskustunne, liha 

{2:6} meenutades et ettekuulutus Amos, nagu ta ütles, 

Teie peol muutuda leina, ja kõik teie 

Mirth Surun sisse. 

{2:7} seega ma nutsin: ja pärast läheb alla, on 

päike läks ja tegin haua ja mattis. 



{2:8} aga minu naabrid pilkasid mind ja ütles: see mees 

ei ole veel karda hukata selles küsimuses: kes põgenes 

ära; ja veel, ennäe, ta burieth surnud uuesti. 

{2:9} samal õhtul ka I tagasi matmist, ja 

magas mu õuel, saastumise seina ja minu 

nägu oli katmata: 

{2:10} ja ma ei teadnud, et oli varblast ja selle 

seina ja minu silmad on avatud, varblast vaigistatud soe 

väeta minu silmad ja valgesus tuli minu silmis: 

ja ma läksin arstid, kuid nad aitasid mul ei ole: 
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Lisaks Achiacharus ei toidavad mind, kuni ma läksin 

Elymais. 

{2:11} ja mu naine Anna ei võta naiste tööd teha. 

{2:12} ja kui ta oli saatnud neid kodu omanikud, 

nad maksnud oma palgast ja andis talle ka peale laps. 

{Jh.2:13} ja kui see oli minu maja ja hakkas nutma, ma 

ütles temale: kust on see poiss? ei see ole varastatud? 

muuta see omanikele; See on seadusevastane, süüa midagi 

mis on varastatud. 



{2:14} aga ta vastas mu peale, see anti kingituseks 

rohkem kui palk. Howbeit ma ei uskunud teda, kuid 

Bade teda muuta omanikele: ja ma ei abashed teda. 

Aga ta vastas mu peale, kus on su armuandi ja su 

head teod? Vaata, sina ja kõik su tegusid on teada. 

{3:1}, siis mul on kurvaks ei nutta, ja minu kurbus 

palvetas, öeldes: 

{3:2} Issand, sina oled lihtsalt, ja kõik su tegusid ja kõik su 

viisid on armu ja tõde, ja sa judgest tõeliselt ja õigustatult 

Igavesti. 

{3:3} jäta mind ja vaata mind, karista mind mitte 

mu patud ja ignorances ja pattude mg isad, kes 

olete teinud enne sind: 

{3:4} sest nad täita ei su käsust: mispärast 

sa oled andnud meile on sõjasaak, ja neile vangistuses, ja 

surmani, ja vanasõna heita kõik rahvad 

kelle seas meil on hajutatud. 

{3:5} ja nüüd sinu otsused on palju ja õige: lahendada 

minuga mu patud ja minu isad: sest me 

on su käske ei ole säilinud, on kumbki kõndis 



tõde enne sind. 

{3:6} nüüd seetõttu toimida mulle nagu parim juurde seemeth 

sind, ja mu vaim võetakse mind, et ma 

võib lahustada ja muutunud maa: see on kasulik 

mulle surra, mitte elada, sest kuulsin false 

reproaches ja on palju kurbust: seetõttu käsk, mis 

Ma nüüd kokku selle stressi tarnimise ja minema ning 

igavene: omakorda ei su nägu minust eemale. 

{3:7} it sündis samal päeval, et Ümbruskonnas Ecbatane linn 

Meedia Sara Raguel tütar oli ka reproached 

poolt oma isa koduabilised; 

{3:8}, sest et ta oli abielus seitse 

husbands, kellele Asmodeus kuri vaim tapnud, enne 

nad olid temaga magada. Dost sa tea, ütlesid nad, et 

sa oled kägistas su abikaasa? sa oled olnud juba 

seitse meest, ei sa oled olnud nime saanud neid. 

{3:9} mispärast sa dost võita meile neid? kui neid 

surnud, minna sinu teed pärast neid, andke meile ei näe sind 
kas 

poeg ja tütar. 



{3:10} Whe ta kuulnud neid asju, ta oli väga 

kurb, et ta arvas, et on kägistas. ja 

ta ütles: ma olen ainus tütar minu isa, ja kui ma 

See võib heita tema juurde ja ma tuua oma vana 

vanuses kurbust haua juurde. 

{3:11} siis ta palvetas akna poole ja ütles: 

Õnnistatud oled sina, Issand Jumal ja su Püha ja 

kuulsusrikas nimi on õnnistatud ja väärikas igavesti: olgu kõik 
sinu 

teoste ülistada sind igavesti. 

{3:12} ja nüüd, Issand, seadsin ma minu silmad ja minu nägu 

poole sind, 

{3:13} ja öelda, võta mind kokku maa, et ma kuulen 

enam heita. 

{3:14} ja sa tead, Issand, et ma olen kõik patust puhas 

mees, 

{3:15} ja et ma kunagi reostunud minu nimi, samuti nime 

minu isa maal minu vangistuses: ainult 

tütar oma isa, samuti on ta lapse see tema 

pärija ei ole mõni sugulane ega mis tahes poeg oma elus, et 
lähedal 



kellele võib hoida end naise: minu seitse abikaasa on 

juba surnud; ja miks ma peaksin elama? Aga kui see palun mitte 
sulle 

et ma peaks surema, käsk mõned minust, võtta arvesse 

ja kahju mind, et ma kuulen enam heitvat. 

{3:16} nii palved need nii kuulati enne selle 

suur Jumal ülevusele. 

{3:17} ja Raphael saadeti tervendada neid mõlemaid, see 
tähendab, et 

skaala ära valgesus Tobit's silmad, ning anda Sara 

Raguel naise Tobias Tobit; poeg tütar 

ja siduda Asmodeus kuri vaim; Kuna ta kuulus 

– Tobias poolt Pärimisõigus. Seesama aeg tuli 

Tobit kodu ja sisestatakse tema maja ja Sara on 

tütar Raguel, mis on alla tulnud tema ülemine kamber. 

{4:1} sel päeval meeles pidada Tobit raha mis ta 

oli pühendunud meedia Rages, Gabael 

{4:2} ja ütles ise, ma soovisin surma; 

Sellepärast ma ei nõua mu poeg Tobias, mida võib tähendada 

talle raha, enne kui ma suren? 

{4:3} ja kui ta kutsus teda, ta ütles: mu poeg, kui 



Ma olen surnud, matta mind; ja põlgavad ei su ema, kuid au 

teda kõik päeva su elu, ja tee seda, mida peab palun 

teda, ja teda mitte kurvastada. 

{4:4} meeles, mu poeg, et ta nägi palju ohte 

sulle, kui sa oled olnud tema üsa: ja kui ta on surnud, 

matta teda minu poolt ühte hauda. 

{4:5} mu poeg, olge tähelepanelik, Issand, meie Jumal kõik sinu 

päeva, ja lase ei ole Su tahtmist, pattu või rikuvad tema 

käske: teha uprightly kogu su elu pikk ja järgige 

ei, kuidas ülekohtust. 

{4:6} kui sa tõeliselt tegeleda, sinu tegemisi peab olema edukalt 

edu sulle ja et kõik need elusaid õigustatult. 

{4:7} anna armuandi su aine; ja kui sa givest 

armuande, lase ei su silma olla kade, ei lülita sinu nägu: 

tahes halb ja Jumala nägu ei pruugi võimalik lülitada eemale 

sind. 

{4:8}, kui sa oled anda armuandi vastavalt arvukus: kui 

sa on aga vähe, ärge kartke anda vastavalt sellele 

väike: 

{4:9} sa layest hea aare üles iseennast jaoks 



vastu päeva vajalikkust. 
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{4:10} sest armuandi toomiseks surma, ja 

kannatab mitte tulla pimedusse. 

{4:11} armuandi on hea kingitus kõigile, et anda talle esitatud 

kõige kõrgema silmist. 

{4:12} Hoiduge kõik whoredom, mu poeg, ja peamiselt 

naine sinu isad ja võtta pole eriline seemne 

naine, kes ei ole oma isa hõimu naine: sest me oleme 

prohvetid, Noe, Abraham, Isaac, Laste ja 

Jacob: pea meeles, mu poeg, et meie isad: on 

isegi alguses, et nad kõik abielus naised oma 

Hõimurahvaste, ja olid õnnistatud nende laste ja nende 

pärivad maa. 

{4:13 nüüd sellepärast, mu poeg, oma vendade sekka armastab 
ja 

su südames ei põlgavad oma vendade, pojad ja tütred 

su rahva, mitte võttes neist naine: uhkus on 

hävitamine ja palju vaeva ja on hooruse lagunemine ja 

Väga tahan: hooruse on nälja ema. 



{4:14} lasta ei keegi kellel on sepistatud palk 

koos sinuga, sinuga tõrvakas, kuid talle see välja käest: kui 

Sa teenida Jumalat, ta ka tasun sulle: olla arukas minu 

poeg, kõik asjad sa teed, ja targaks kõik sinu 

vestlus. 

{4:15} teha ükski inimene, kes sa hatest: ei joo 

veini sind purjus: ärgu purjusolek minna 

sind sinu teekonnal. 

{4:16} sinu leiba näljane ja ning anda oma 

neid rõivaid, mis on alasti; ja vastavalt sinu päralt 

arvukus anda armuandi: ja lase ei su silma olla kade, 

Millal sa givest armuandi. 

{4:17} valada sinu leib lihtsalt, kuid matmine 

Anna, et kuri. 

{4:18} palun nõu kõik, mis on mõistlik ja ei põlgavad 

kaitsja, mis on tulus. 

{4:19} alati Jehoova, su Jumal õnnistagu ja soov teda 

et Sinu teed suunatakse, ning et kõik su teed ja 

kaitsja võib õitseda: sest iga rahvas on kaitsja; Aga 

Issand ise andis kõik head asjad ja ta humbleth 



kellele ta siis, kui ta on; Nüüd, mu poeg, mäletan 

mu käske ei lasta neil olla sinu arvates kokku panna. 

{4:20} ja nüüd ma ei tähenda seda, et nad et ma toime kümme 

Gabael poeg Gabrias kell Rages Media andeid. 

{4:21} ja ära karda, mu poeg, meil tehtud halb: eest 

sa oled palju rikkust, kui sina karda Jumalat ja väljuvad kõik 

Sin ja teha, et mis on meeldiv nägijaks. 

{Jh.5:1} Tobias siis vastas ja ütles: isa, ma teen kõik 

asju, mis sina oled käskinud mind: 

{5:2} aga kuidas ma saan raha, nähes, ma tean 

teda ei ole? 

{5:3}, siis ta andis talle Käsitsikiri ja ütles 

teda otsima sind mees, mis võivad sind, whiles ma veel 

elada, ja ma annan talle palk: tekivad ja saada selle 

raha. 

{5:4} Seega kui ta läks otsima mees leidis ta 

Raphael, mis oli ingel. 

{5:5}, kuid ta teadis ja ta ütles temale: sa saad 

Mine Rages minuga? ja sa tead kohtades ka? 

{5:6} kellele ingel ütles, et ma lähen sind ja ma 



tea, kuidas hästi: Mul on esitatud meie vend 

Gabael. 

{5:7} siis Tobias ütles temale andis mulle, kuni ma ütlen 

minu isa. 

{5:8} siis ta ütles temale: Mine ja andis ei. Nii ta läks 

Ümbruskonnas ja ütles, et tema isa, Vaata, ma leidsin ühe mis 

läheb minuga. Siis ta ütles, mulle, et ma võib teda kutsuda 

tea, mida hõim on ja kas ta olla ustav mees 

minna sinuga. 

{5:9} et ta kutsus teda, ja ta tuli ja nad saluted 

üksteist. 

{5.10} siis Tobit ütles temale, vend, näitan mulle 

Kuidas hõim ja sa oled pere. 

{5:11} kellele ta ütles, et Dost sa otsima hõim või 

pere või renditud mees minna su poeg? Siis ütles Tobit 

temale ma teaks, vend, sinu hõimu ja nimi. 

{5:12} siis ta ütles: ma olen Azarias, Ananias poeg on 

suur, ja su vendade. 

{5:13} siis Tobit ütles: sa oled teretulnud, vend; tuleb 

ole nüüd vihane minuga, sest ma järelepärimise teada 



Sinu hõim ja su pere; sest sina oled mu vend on 

aus ja hea: Ma tean, Ananias ja Jonathas, 

See suurepärane Samaias, pojad kui me läksime koos 
Jeruusalemma 

teenida, et esmasündinud ja kümnendikku kohta ning 

puuviljad; nad ei olnud võrgutas viga meie 

vennad: mu vend, sina oled hea varu. 

{5:14} kuid mulle, millist palka ma sulle? tahad 

sa drachm, päev ja vajalik, et minu oma 

poeg? 

{5:15} Jah, Pealegi kui te tagasi ohutu, lisan 

midagi, mis su palk. 

{5:16} nii, et nad olid hea meel. Siis ütles ta Tobias, 

Valmistada ennast reisi ja Jumal saata teile hea 

teekond. Ja kuna tema poeg oli valmis kõike palju ning 

reisi, isa ütles, minna sa selle inimese ja Jumala, 

mis ela taevas midagi, edu teie reisi ja selle 

ingel Jumal Hoia sa firma. Nii nad läksid mõlemad, 

ja noore mehe koera. 

{5:17} aga Anna ema nuttis ja ütles Tobit, miks 



Oled sa saata ära meie poeg? Kas nad ei ole meie poolt, 
töötajad 

meie ees läheb sisse ja välja? 

{5:18} ei tohi olla ahne raha raha: aga olgu 

Kui prügi meie lapse suhtes. 

{5:19} selle, mida isand andnud meile elama 

piisab meile. 

{5:20} siis ütles Tobit teda, ole ettevaatlik, minu õde; ta 

peab ohutult tagasi ja Su silmad näha teda. 

{5:21} hea ingel hoiab teda ettevõte, ja 

tema teekond olla jõukas ja ta tagastab ohutu. 
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{5:22} siis ta tegi lõpu nutt. 

{6:1} ja nagu nad läksid oma teekonda, nad tulid ka 

Õhtu jõe Tigris ja nad esitasid seal. 

{6:2} ja kui noormees läks pesta 

ise, kala kargas välja jõe ja oleks 

söödud teda. 

{6:3} siis ingel ütles temale, võtta kala. Ja 

nähtud noormees kala kätte ja tõmbas selle maa. 



{6:4} kellele ingel ütles, avage kala ja võtta selle 

süda ja maks ja Sapp, ja panna neid ohutult. 

{6:5} nii noormees tegi nagu ingel käskis tal; 

ja kui nad olid röstitud kala, nad sõid: siis nad 

nii läks oma teed, kuni nad juhtis lähedal Ecbatane. 

{6:6} siis noormees ütles inglile, vend 

Azarias, mida kasutavad on südame ja maksa ja gal 

kala? 

{6:7} ja ta ütles temale, puudutades südame ja 

maksa, kui kurat või kurja vaimu ei saa, peame me on 

mees või naine ja pool enne selle suitsu 

on rohkem vaidlusküllaseks. 

{6:8} nagu Sapp, on hea ratasristi mees, see, kellel on 

valgesus tema silmad ja ta ei ole terve. 

{6:9} ja kui nad olid tulnud lähedal Rages, 

{6:10} ingel ütles noormees, et vend, päev 

Meil peavad esitama Raguel, kes on sinu sugulane; tema ka on 

ainus tütar nimega Sara; Räägin teda, et ta 

antakse sulle naine. 

{6:11} jaoks Sull eks tema appertain õiguse nähes 



sa ainult kunst oma hõimule. 

{6:12} ja neiu on õiglane ja mõistlik: nüüd seetõttu kuulda 

mulle, ja ma rääkida oma isa; ja kui me tagasi: 

Rages, me tähistame abielu: Ma tean, et 

Raguel ei saa abielluda teise õiguses 

Mooses, kuid ta tuleb süüdi tunnistada surma, sest paremal 

pärandi pigem appertain sulle kui mõni teine. 

{6:13} siis noormees vastas ingel, olen 

kuulnud, vend Azarias, mis selle neiu see on antud 

seitse meest, kes suri abielu kambrisse. 

{6:14} ja ma olen nüüd ma olen Isa ainus poeg 

karda, muidu ma lähen tema juurde, kui ma suren, kui teine 
enne: jaoks on 

kuri vaim hõbedaga, mis ei ole asutus, vaid hurteth 

mis on tulnud juurde mispärast ma ka kardan muidu ma suren, 
ja 

tuua mu isa ja mu ema mulle, et selle 

sügavat kurbust: nad on teiste poeg matta neid. 

{6:15} siis ingel ütles temale: sa ei Dost 

mäleta ettekirjutusi, mis su isa andis sulle, et sul 

shouldest abielluda naine sinu oma hõimule? mispärast 



kuule mind, O mu vend; sest ta annab sulle naiseks; 

ja sina ole sooritamisel kuri vaim; selle sama kohta 

öö ta annab sulle naiseks. 

{6:16} ja kui sa pead tuled abielu 

koda, sa pead võtma parfüümi tuhka ning pead panna 

neile mõned südame ja maksa, kala, ja pead 

teha seda suitsu: 

{6:17} ja kurat nuusutada ja põgenesid, ja 

kunagi tulevad taas mõni rohkem: aga kui sa pead tulema 

nii sa üles, ja palvetama Jumala, kes on armuline, 

kes on kahju teile ja säästa: Ärge kartke, ta on 

määratud sulle algusest; ja sa ei tohi 

säilitada teda, ja ta peab minema sind. Peale selle ma 

arvan, et ta kannab sind alla. Nüüd kui Tobias 

kuulnud neid asju ta armastas teda ja tema süda oli 

effectually liitus temaga. 

{7:1} ja kui nad olid jõudnud Ecbatane, nad tulid 

Raguel ja Sara maja kohanud neid: ja pärast nad 

oli saluted, ta tõi need maja. 

{7:2} siis ütles Raguel Edna abikaasaga, kuidas meeldib, on see 



noor mees Tobit mu sugulane! 

{7:3} ja Raguel küsis neilt: kust olete teie, 

vennad? Kellele nad ütlesid, et meil on pojad 

Nephthalim, mis on Nineve vangid. 

{7:4}, siis ta ütles neile, et te teate Tobit meie 

sugulane? Ja nad ütlesid: me teame teda. Siis ütles ta, on ta 

hea tervise? 

{7:5} ja nad ütlesid: ta on nii elus, ka head tervist: 

ja Tobias ütles, ta on mu isa. 

{7:6} siis Raguel kargas, ja suudles teda ja nuttis, 

{7:7} ja õnnistas teda ning ütles temale: sa oled selle 

poeg, aus ja hea mees. Aga kui ta oli kuulnud, et 

Tobit oli pime oli ta kurb ja nuttis. 

{7:8} ja samuti Edna oma naise ja tema tütar Sara 

nuttis. Peale selle nad meelelahutust neile rõõmsalt; ja pärast 

et karja ram on tapnud, tootmistegevuse poest liha 

lauale. Siis ütles Tobias Raphael, vend Azarias 

räägime nendest asjadest, millest sa oled rääkida viisil, 

ja lase see saata äri. 

{7:9} nii saatis ta asja Raguel: ja 



Raguel ütles Tobias, süüa ja juua ja pidu: 

{7:10} see vastama et sul shouldest abielluda oma 

tütar: siiski teatan ma sulle tõde. 

{7:11} ma andsin oma tütre abielu te seitse 

mehed, kes suri sel ööl nad tuli temale: 

praegu on siiski häid. Kuid Tobias ütles, ma 

süüa midagi siin, kuni me nõus ja vannun ühe teise. 

{7:12} Raguel ütles, siis võtta teda edaspidi 

vastavalt viisil, sina oled tema, ja ta on 

Sinu päralt, ja armuline Jumal teile hea edu kõigis 

asju. 

{7:13} siis ta kutsus tema tütar Sara ja ta tuli 

tema isa, ja ta võttis tema käest ja andis talle olevat 

naine Tobias, öeldes: Vaata, võtta oma õiguse pärast 

Mooses, ja juhtida teda eemale oma isa. Ja ta õnnistas 

; 

{7:14} ja kutsus Edna tema naine võttis paberi ja ei 

Kirjutage vahend lepingud ja suletud. 

{7:15} siis hakkasid nad sööma. 
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{7:16} pärast Raguel kutsus naise Edna ja ütles 

tema õde, valmistada teine kolleegium ning tuua talle thither. 

{7:17} mis kui ta oli teinud, nagu ta oli, olid 

ta tõi talle kõik, kes: ta nuttis ja ta sai selle 

Maya, pisarad ja ütles temale 

{7:18} olla hea mugavus, mu tütar; Isand 

taeva ja maa annavad sulle rõõmu see su kurbust: olema 

hea mugavus, mu tütar. 

{8:1} ja kui nad olid supped, sinna toodi Tobias 

temale. 

{8:2} ja nii ta läks, ta meelde sõnu 

Raphael, võttis selle Parfüümid tuhka ja panna selle 

südame ja maksa seejärel, kala ning et suitsu 

meetmetest ja abinõudest. 

{8:3} mis lõhn, kui kuri vaim oli lõhnas, 

Ta põgenes äärmiselt osaks Egiptuse ja ingel seotud 

teda. 

{8:4} ja pärast, et nad olid mõlemad kinni on, 

Tobias on voodist tõusis ja ütles: õde, tekib ja andke meile 

palvetan, et Jumal oleks kahju meile. 



{8:5} siis hakkas Tobias öelda, õnnis oled sa, O Jumal 

Meie isade ja õnnistatud on sinu Püha ja kuulsusrikas nimi 

kunagi; Olgu taevas, õnnistagu sind ja sinu olendid. 

{8:6} sa madest Adam, ja oled andnud talle tema abikaasa Eve 

abistaja ja hinnast: neid tuli inimkonnale: sa oled 

ütles: see ei ole hea, et mees peaks olema üksi; luba meil teha 

talle meeldib abi enesele. 

{8:7} ja nüüd, Issand, ma pole see minu õde lopsakas 

aga uprightly: seega Õnneks ordineerimine, et me võime 

muutunud vanuses koos. 

{8:8} ja ta ütles, aamen. 

{8:9} nii, et nad magasid nii, et öösel. Ja Raguel tekkis, ja 

läksime ja tegi haua, 

{8:10} öeldes, ma kardan, et ta olla surnud. 

{8:11} aga kui Raguel oli jõudnud oma kotta 

{8:12} ta ütles tema abikaasa Edna. Saada üks koduabilised, 

ja ei lase tal näha kas ta on elus: kui ta ei ole, et me 

võib Mata ta ning keegi ei tea seda. 

{8:13} nii neiu avas ukse ja läks, ja 

leidnud, et need mõlemad magama, 



{8:14} tulid ja ütlesin neile, et ta oli elus. 

{8:15} siis Raguel Jumal kiitis ja ütles: Jumal, sa 

Art väärt rahuldavaks kõik puhas ja Püha tegutsemise; 

seega olgu sinu pühade ülistada sind kõik su olendid; ja 

Olgu Su Inglid ja sinu valib kiitust sind igavesti. 

{8:16} sina oled rahuldavaks, sest sa oled made mulle 

rõõmsa; ja mis on tulnud mulle, mida ma kahtlustada; Aga 

sa oled lahendada meile kooskõlas sinu suur halastus. 

{8:17} sina oled rahuldavaks, sest sa oled olnud 

Mercy kaks, mis olid ainult ainusündinud lapsed saavad 

isad: anda armu, Issand, ja oma elu lõpuni 

tervist, rõõmu ja armu. 

{8:18} siis Raguel bade tema teenistujate hauda täitma. 

{8:19...} ja ta pidas pulmi 14 päeva. 

{8:20} puhul enne abielu päeva olid lõpetanud, 

Raguel oli öelnud talle vande, et ta ei tohi 

kõrvale kuni 14 päeva abielu on lõppenud; 

{8:21...} ja siis ta peaks oma kauba poole ja 

ohutult minna oma isa; ja peaks olema ülejäänud kui ma 

ja mu naine surnud. 



{9:1} siis Tobias nimega Raphael ja ütles temale: 

{9:2} vend Azarias, võtta sind keegi, ja kaks 

kaamelid, minge Rages Media Gabael ja tooge mulle 

raha, ja too ta pulmas. 

{9:3} jaoks Raguel on vandetõlgi, et ma ei vasta. 

{9:4}, kuid mu isa counteth päeva; ja kui ma andis kaua, 

ta on väga kahju. 

{9:5} nii Raphael läks ja esitatud Gabael, ja 

andis talle käsitsikiri: kes tõi ilmale kotid mis 

olid suletud, ja andis need temale. 

{9:6} ja varahommikul, nad läksid mõlemad 

koos, ja tuli pulma: ja Tobias õnnistatud tema 

naine. 

{10:1} nüüd Tobit isa maha iga päev: ja Millal 

päeva teekond oli lõppenud, ja nad tulid 

{10:2} siis Tobit ütles, on nad kinni? või on Gabael 

surnud, ja seal on keegi talle raha? 

{10:3} seega ta oli väga kahju. 

{10:4}, siis tema naine ütles temale: mu poeg on surnud, 

nähes ta stayeth pikk. ja ta hakkas Hala teda ja ütles: 



{10:5} nüüd ma hoolin midagi, mu poeg, sest olen lasknud 

sind minna, tuli minu silmad. 

{10:6} kellele Tobit ütles, Hoia su rahu, ole ettevaatlik, 

ta on ohutu. 

{10:7}, kuid ta ütles, hoidke oma rahu ja petab mind mitte; 

minu poeg on surnud. Ja ta läks iga päev, kuidas 

mis nad läksid ja ei söö liha päevasel ajal, ja 

enam ei ole kogu ööks kurta tema poeg Tobias, kuni selle 

pulm 14 päeva olnud aegunud, mis Raguel 

oli vandetõlgi, et ta peaks seal veeta. Siis ütles Tobias 

Raguel, Las ma lähen, mu isa ja mu ema välimus ei 

rohkem mind vaatama. 

{10:8}, kuid tema äi ütles temale andis minuga, 

Ma saadan oma isa ja neid loeb temale 

kuidas asjad lähevad sinuga. 

{10:9} aga Tobias ütles, No; Aga lubage mul minna oma isa. 

{10:10} siis Raguel tekkis ja andis talle Sara tema abikaasa, 

ja pool tema kaupade, teenistujate ja kariloomade ja raha: 
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{10:11} ja ta õnnistas neid ja saatis nad ära, 



öeldes Jumala taevas teile jõukas reisile 

minu lapsed. 

{10:12} ja ta ütles, et tema tütar au oma isa 

ja su ema alused, mis on nüüd su vanematele, et ma 

hea ülevaate nii sind kuulda. Ja ta suudles teda. Edna ka 

ütles, et Tobias, Issand taeva taastada sind, mu kallis 

vend ja grant, et näen su lapsed minu 

tütar Sara, enne kui ma suren, et ma võib rõõmustada enne 
selle 

Issand: Vaata, ma endale mu tütar sulle erilist 

usalduse; kus on anuma tema paha. 

{11:1} pärast neid asju Tobias läks oma teed, kiites 

Jumal, et ta andis talle jõukas reisile ja 

õnnistatud Raguel ja Edna abikaasaga ja kindlasti logida kuni 

nad lähenes Nineve juurde. 

{11:2} siis Raphael öelnud, et Tobias, ja sa tead, 

vend, kui sa oled jäta oma isa: 

{11:3} Las meid kiirustades ja enne su naine ja valmistada maja. 

{11:4} ja võtta su käsi gall kala. Nii nad 

oma teed ja koer läks pärast neid. 



{11:5} nüüd Anna istus otsin suunas teed 

tema poeg. 

{11:6} ja kui ta espied teda tulemas, ütles ta oma 

isa, Vaata, su poeg tuleb ja mees, mis läks koos 

teda. 

{11:7} siis ütles Raphael, ma tean, Tobias, mis oma isa 

avab silmad. 

{11:8} seega võidma sa gall, tema silmi ja 

on kikkis nendega, ta peab hõõruda, ja valgesus 

peab ära langeda ja ta näha sind. 

{11:9} siis Anna jooksis edasi- ja tungisid tema kaela 

poeg, ja ütles talle: nähes olen näinud sind, mu poeg, 

edaspidi ma surra sisu. Ja nad mõlemad nuttis. 

{11:10} Tobit ka läksid suunas uks, ja 

komistas: aga tema poeg jooksis talle: 

{11:11} ja haaras oma isa: ja ta strake ning selle 

Gall oma isade silmad, öeldes: tuleb hea lootuse, minu isa. 

{11:12} ja silmad hakkasid tark, kui ta hõõruda 

; 

{11:13 ja valgesus pilled nurkades eemale 



oma silmad: ja kui ta nägi tema poeg, ta langes tema kaela. 

{11:14} ja ta nuttis ja ütles, õnnis oled sa, Jumal, 

ja õnnistatud on Sinu nimi igavesti; ja õnnistatud on sinu päralt 

pühad inglid: 

{Kell 11.15} sa oled scourged ja oled tehtud kahju 

mind:, vaadake, ma näen, et mu poeg Tobias. Ja tema poeg läks 

pidutsemine ja rääkis oma isa oli paljut 

temaga juhtus meedias. 

{11:16} kohtuda oma tütre õiguse läks siis Tobit 

värav Nineve, pidutsemine ja Jumalat kiitvat: ja nad 

mis nägin tal minna marvelled, sest ta sai oma 

vaatepilt. 

{11:17} aga Tobias andis tänu, sest 

Jumal oli talle armu. Ja kui ta tuli Sara lähedal tema 

tütar seaduse, ta õnnistas teda, öeldes: sina oled teretulnud, 

tütar: Jumal olla õnnistatud, mis on toonud sind meie juurde, 

ja õnnistatud tuleb oma isa ja ema. Ja oli rõõm 

tema vennad olid mis kell Nineve. 

{11:18...} ja Achiacharus ja Nasbas oma venna poeg 

tuli: 



{11:19...} ja Tobias Pulmad, peeti seitse päeva 

suurt rõõmu. 

{12:1} siis Tobit nimetatakse tema poeg Tobias ja ütles 

teda, mu poeg, Vaata, et mees on tema palk, mis läks 

sind, ja sina tuleb anda talle rohkem. 

{12:2} ja Tobias ütles temale: Oo isa, ei ole kahju 

mulle annad talle pool neid asju, mis ma olen lasknud: 

{12:3} ta on toodud mulle taas sulle ohutult, ja 

mu naine terveks ja tõi mulle raha, ja 

Samuti tervendas sind. 

{12:4} siis vanamees tähendab, et see kuulub temale. 

{12:5} et ta kutsus ingel ja ta ütles temale, võtta 

Kõik, mis te pool toonud ja esineb ka ohutuse. 

{12:6} siis ta viis nad mõlemad peale ja ütles neile: 

Jumal õnnistagu, kiitke teda, ja suurendada teda ja kiidan teda 

seda, mida ta on teinud teile kõik silmapiiril 

et elada. Hea on kiituseks Jumalale ja ülendab tema nimi ja 

auväärselt, et näitan edasi tööd Jumal; Seetõttu ei tohi olla 

vaikne Kiitke teda. 

{12:7} on hea hoida tihedat kuningas, kuid see saladus 



on austatud paljastada Jumala tööd. Teeme seda, mis on 

head ja mitte kurja teeb sind puudutada. 

{12:8} palve on hea tühja kõhuga ja armuandi ja 

head. Veidi head on parem kui 

palju ülekohtust. See on parem kui armuandi, et anda 

Lay kuld: 

{12:9} armuandi toomiseks surma ja ei likvideeri 

ära kõik pattu. Need, kes täidavad armuandi ja head 

täidab elu: 

{12:10} aga need, kes pattu on vaenlased nende endi elu. 

{12:11} kindlasti hoian tihedas midagi sinult. I 

ütles: see oli hea hoida tihedat saladus on kuningas, kuid see 

See oli austatud paljastada Jumala tööd. 

{12:12} nüüd, kui sa oled palvetame, ja Sara 

su tütar seaduse, tegi kaasa mälestuseks oma 

palved enne Püha: ja kui sa oled matta on 

surnud, ma olin temaga samuti. 

{12:13} ja kui sa oled lükata üles, ja 

lahkuda su õhtusöök minna ja katta surnud, sinu heategu 

oli peitis end mulle: aga mul oli sinuga. 



{12:14} ja nüüd on Jumal saatis mind tervendada sind ja Sara 

su tütar seaduse. 

{12:15} ma olen Raphael, üks seitse ingleid 

mis põhjustavad pühade palved ja mis minna ja 
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enne kui auks Püha. 

{12:16} siis nad olid mõlemad mures ja tungisid nende 

nägu: sest nad kartsid. 

{12:17}, kuid ta ütles neile: Ärge kartke, sest see peab minema 

ka sinuga; Kiitke Jumalat seepärast. 

{12:18...} jaoks mitte ning mis tahes kasuks minu, vaid tahe 

meie Jumal tulin; mispärast Kiitke teda igavesti. 

{12:19} kõikidel nendel päevadel ma ei kuvata teile; kuid ma ei 

ei süüa ega juua, aga te ei näe nägemus. 

{12:20} nüüd seetõttu tänamast Jumal: ma minna kuni 

talle, et saatis mulle; aga kõik asjad, mida teha on 

raamat. 

{12:21...} ja nende tekke, kui nad nägid teda enam. 

{12:22} siis nad tunnistas suur ja imeline 

Jumal ja kuidas Issanda ingel on ilmunud 



neile. 

{13:1} siis Tobit kirjutas palve rõõmu ja ütles: 

Õnnistatud olla Jumal selle elab igavesti, ja õnnistatud see tema 

Kuningriigi. 

{13:2} ta nuhtlus ja on armu: ta talutab 

alla põrgusse ja toob uuesti: samuti ei ole seal kõik mis 

Saate vältida oma käe. 

{13:3} tunnistama teda enne paganad, te laste kohta 

Iisrael: sest ta on hajutatud meie nende seas. 

{13:4} seal deklareerima oma hiilguse ja ülistama seda enne 

kõik elu: ta on meie Issand ja Jumal on meie 

Isa igavesti. 

{13:5} ja ta meile meie üleastumiste nuhtlus ja näidatakse 

halasta uuesti ja kogub meid kõigi rahvaste 

kelle seas ta on hajutatud meile. 

{13:6}, kui te omakorda teda kogu südamest ja koos 

terve mõistus ja asi uprightly enne teda, siis näidatakse 

ta omakorda teie juurde ja ei Peida oma nägu sinult. 

Seetõttu näha, mida ta sinuga teha, ning temast tunnistada 
inimeste 



kogu suu ja kiitust isand võiks, ja 

ülistama igavene kuningas. Minu vangistuses maal ma 

Kiitke teda ja tema jõud ja majesty et on patune 

rahvas. O te patused, lülitada ja enne teda vääriliselt: kes 

kui ta teid vastu, ja halasta sa öelda? 

{13:7} ma ülistama Jumal ja kiitust peab mu hing on 

Kuningas taevas, ja ei Rõõmusta oma ülevus. 

{13:8} Las kõik mehed räägivad, ja olgu kõik Kiitke teda tema 

head. 

{13:9} O Jeruusalemma püha linna, ta nuhtlus sind jaoks 

Sinu laste töötab ja halastan jälle pojad 

õige. 

{13:10} annab kiitust Issandale, ta on hea: ja kiitust 

igavene kuningas, et tema pühamu võib builded 

sind jälle rõõmuga, ja lase tal teha rõõmsa seal sinu sees 

need, mis on vangid ja armastus sinu sees kunagi neile, mis 

on õnnetu. 

{13:11} paljud riigid on pärit palju nimele 

isegi kingitused kingitused käes, Jumal on 

Kuningas taevas; kõigi põlvkondade kiitust sulle suur 



rõõmu. 

{13:12} neetud on kõik need, kes sind vihkavad, ja õnnistatud 

peab kõik olema, kes armastan sind igavesti. 

{13:13 rõõmu ja meel laste eest lihtsalt: 

need kogutakse kokku ja õnnistagu Issand 

ja lihtsalt. 

{13:14} O õnnistatud on need, mida armastan, sind, nad peavad 

su rahus rõõmustada: Õndsad on need, mis on 

kurblik kõik su ohtudega; sest nad peavad rõõmustame koos 
sinuga, 

Kuna nad ei näinud kogu oma hiilguses ja igavesti saab 
rõõmsaks. 

{13.15} lase mu hing õnnistagu Jumal suur kuningas. 

{13:16} jaoks Jeruusalemma ehitatakse üles koos safiiride 

ja smaragdide ja vääriskivi: su seinad ja tornid ja 

rinnus, puhas kuld. 

{13:17} ja Jeruusalemma tänavatel sillutatud 

Berüll ja et. ja Ophir kivid. 

{13:18...} ja kõik tema tänavatel öelda, Alleluia; ja nad 

peab Kiitke teda, öeldes, õnnistatud olgu Jumal, mis on 

extolled igavesti. 



{14:1} nii Tobit teha lõppu kiites Jumalat. 

{14:2} ja ta oli kaheksa ja viiskümmend aastat vana kui ta kaotas 

nägemise, mis taastati tema kaheksa aasta pärast: ja 

ta andis armuandi ning ta tõusis Issanda Jumala kartust 

ja kiitsid teda. 

{14:3} ja kui ta oli väga vanuses kutsus ta oma poja ja 

tema poeg, pojad ja ütles talle, mu poeg, su 

Laste; sest vaata, ma olen vanuses ja olen läbi ja hooldustööd 

selles elus. 

{14:4} minema meedia mu poeg, sest ma kindlasti usun, et 
need 

asjad mis Jonas Nineve, et prohvet rääkis 

kukutamist; ja mis ajal rahu kehtib pigem 

Meedia; ja et meie vennad asuvad laiali maa 

et hea maa: ja Jeruusalemm on lohutu, ja 

See Jumala kotta tuleb põletada ja on lohutu 

aega; 

{14:5} ja et jälle Jumal on armu neile, ja 

viia need uuesti maale, kus need olema koostatud ka 

Temple, kuid ei tahaks esimese, kuni ikka olla 



täidetud; hiljem nad tagasi: kõikide 

oma vangistuses ja ehitada üles Jeruusalemma hiilgavalt, ja 

Jumalariik ehitatakse see igavesti koos kuulsusrikas 

hoone, mis prohvetid on rääkinud sellest. 

{14:6} ja kõigi rahvaste omakorda ja karta Issand Jumal 

tõeliselt, ja matta oma iidolite. 

{14:7} nii peab kõigi rahvaste kiitust Issandale ja tema rahvas 

peab tunnistama Jumalat ja Issand ülendab oma rahvale; ja 

Kõik need, mida armastan Issand Jumal Pearul peab 

Rõõmustage, shewing halastust meie vennad. 

{14:8} ja nüüd, mu poeg, lahkugu Nineve, sest 

mis need asjad, mis rääkis prohvet Jonas peab kindlasti 

tulemas. 
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{14:9}, kuid jätavad sa seaduse ja käske, ja 

Näitan ennast armuline ja lihtsalt, et see võib minna ka sinuga. 

{14:10} ja matta mind korralikult, ja ema minuga; 

aga andis enam kell Nineve. Pea meeles, mu poeg, kuidas 

Aman käsitleda Achiacharus, mis tõi talle üles, kuidas välja 

valgus ta tõi ta pimeduse ja kuidas ta au sees 



teda jälle: veel Achiacharus on salvestatud, kuid muu oli tema 

tasu: ta läks pimedusse. Manasses andis 

armuande, ja pääses surma, mis nad olid seatud jaoks päästmas 

teda: kuid Aman sattus on püüniseks ja riknenud. 

{14:11} Mispärast nüüd, mu poeg, leiavad mida armuandi 

teeb ja kuidas head pakkuda. Kui ta oli 

need väljaütlemised, ta heitis hinge voodis, on ka 

ja kaheksa kuussada viiskümmend aastat vana; ja ta mattis 

auväärselt. 

{14:12} ja kui Anna ema oli surnud, ta maeti 

tema koos oma isaga. Kuid Tobias väljus koos abikaasaga ja 

Ecbatane Raguel tema äi-laste 

{14:13} kui ta sai vana au ja ta maeti 

tema isa ja ema õigusnormi auväärselt ja ta pärinud 

oma aine ja tema isa Tobit. 

{14:14} ja ta suri Ecbatane meedia, kusjuures on 

sada ja seitse-kakskümmend aastat. 

{14.15} aga enne kui ta suri ta kuulnud hävitamine 

Nineve, mis võttis Nabuchodonosor ja 

Assuerus: ja enne oma surma ta rõõmustaks Nineve üle. 
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