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Tobit 

Kniha Tobiáš 

{1:1} kniha slová Tobit, syn Tobiel, 

syn Ananiel, syna Aduel, syna Gabael, z 

osivo Asael, kmeň Nephthali; 

{1:2} kto včas Enemessar kráľ Asýrčania 

bol viedol zajatí z Thisbé, ktorý je po pravej ruke 

že mesto, ktoré sa nazýva správne Nephthali v Galilei 

nad Aser. 

{1:3} som Tobit chodil všetky dni svojho života v 

spôsoby pravdy a spravodlivosti, a urobil som veľa almsdeeds 
na mojom 

bratov a môj národ, ktorí prišli so mnou do Nineve, do 

krajiny Asýrčania. 

{1:4} a keď som bol v mojej vlastnej krajine, v krajine 

Izrael bol ale mladý, všetky pokolenia Nephthali môj otec 

spadol z domu Jeruzalema, ktorá bola vybraná z 

všetkých kmeňov Izraela, ktoré všetky kmene mali obetovať 



tam, kde chrámu osídlenia najvyššieho 

bol vysvätený a postavený pre všetky vekové kategórie. 

{1:5} teraz všetky kmene, ktoré spoločne vzbúrili a 

dom môjho otca Nephthali, obetovali unto jalovíc 

Baal. 

{1:6} ale ja sám išiel často do Jeruzalema na sviatky, ako 

bol vysvätený unto všetok ľud Izrael 

večného dekrét, so svedkami a desatín 

zvýšenie, ktoré bolo najprv zbavený; a dala im aj na 

pri oltári kňazi deti Aaron. 

{1:7} prvý desiaty diel všetkých zvýšenie dal na synov 

Aaron, ktorí slúžili v Jeruzaleme: iný desiatej časti I 

predáva ďalej, a šiel a strávil každý rok v Jeruzaleme: 

{1:8} a tretí som dal im, ktorým bolo 

stretnúť, ako Debora môj otec matka prikázal mi, 

pretože bol vľavo sirota môj otec. 

{1:9} Navyše keď bola prídu na vek človeka, 

Som ženatý Anna moje vlastné pokoleniu a jej som splodil 

Tobias. 

{1:10} a keď sme boli vykonané preč zajatcov k 



Nineve, moji bratia a tí, ktorí boli moje príbuznosti 

jedli chleba pohanov. 

{1:11}, ale stále som sám jesť; 

{1:12} pretože som si spomenul Boha celým svojím srdcom. 

{1:13} a najvyššiemu mi milosti a priazne 

pred Enemessar, aby som bol jeho šíriteľ. 

{1:14} a išiel do médií, a odišiel v dôvere s 

Gabael, brat Gabrias v zúri mesto médií desať 

talentov striebra. 

{1:15} teraz kedy Enemessar bol mŕtvy, Sennacherib jeho 

syn panovala v neho; ktorých majetok bol ustarostený, že som 

nemohol ísť do médií. 

{1:16} a v čase Enemessar som dal veľa almužien na 

moji bratia, a dal môj chlieb pre hladných, 

{1:17} a moje oblečenie na nahé: a ak som videl niektorý z 

môj národ mŕtvy, alebo cast o steny Nineve, I pochovaný 

ho. 

{1:18} a ak kráľ Sennacherib bol zabitý, keď 

bol prísť a utiekol z Judea, I pochovaný tajne; pre 

v jeho hnev zabil veľa; ale orgány nenašli, 



Kedy bol vydaný pre kráľa. 

{1:19} a keď jeden z Ninevites išiel a 

sťažoval ma kráľovi, že pochovaný, a schoval 

sám; pochopenie, že bola podaná pre dbať na 

smrti, som stiahol sám zo strachu. 

{1:20} potom môj tovar bol násilne odviezli, 

ani bol tam nič vľavo mi, vedľa moja manželka Anna 

a môj syn Tobias. 

{1:21} a tam prešiel nie päť až päťdesiat dní pred 

dva z jeho synov zabili a ušli do hôr 

z Ararath; a Sarchedonus svojho syna vládla v neho; 

ktorí menovaný znovu otcových účtov, a všetky jeho 

veci, Achiacharus syn môj brat Anael. 

{1:22} a Achiacharus intreating pre mňa, som sa vrátil do 

Nineve. Teraz Achiacharus bol šeňkéřem a archivár 

pečatný prsteň, a steward a Dozorca účtov: a 

Sarchedonus ho menoval ďalšie jemu: a on bol môj 

syn brata. 

{2:1} teraz keď čas príde domov znova, a moja žena 

Anna bola obnovená ku mne so synom Tobias, v 



sviatok Turíc, ktorý je svätý sviatok siedmich 

v týždňoch, bol dobrú večeru pripravil ma, v ktorom som 

Sadol si k jedlu. 

{2:2} a keď som videl množstvo mäsa, povedal som, aby môj 

synu, Choď a priniesť čo Chudák soever ty budeš nájsť 

našich bratov, ktorý si je vedomá toho pána; a hľa, som Zostaň 

pre teba. 

{2:3} ale prišiel znovu, a povedal: Otče, jeden z našich 

národ je uškrtil a je vyvrhnutý von na trhu. 

{2:4}, potom predtým, než som ochutnal akéhokoľvek mäsa, 
začal som sa, 

a vzal ho do miestnosti, kým ísť nadol slnka. 

{2,5} a potom sa vrátil, a umyl sám, a jedol moje 

mäso vo váhe, 

{2:6} pamätať toto proroctvo proroka Amosa, ako povedal, 

Sviatky sa obrátil do smútku, a všetky vaše 

veselí do nariekanie. 

{2:7} Preto som plakala: a po klesá z 

slnko šiel a urobil hrob, a pochovaný ho. 

{2:8} ale moji susedia mňa oklamal, a povedal: tento muž 



ešte nie je strach, aby k smrti pre túto záležitosť: ktorí utiekli 

vzdialenosť; a ešte, lo, on burieth mŕtvych znova. 

{2:9} tej istej noci aj som sa vrátil z pohrebu, a 

spal stenou môj nádvorí, znečistená a môj 

tvár bola nepotiahnutého: 

{2:10} a som vedel, že tam boli vrabce v 

na stenu, a moje oči sú otvorené, vrabci stlmený teplej 

hnoj do mojich očí a belosť prišiel v oči: 

a išiel som na lekárov, ale pomohli mi nie: 
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Okrem Achiacharus urobil mne, vyživujú, kým som išiel do 

Elymais. 

{2:11} a moja žena Anna si ženské práce urobiť. 

{2:12} a keď ona poslal ich domov pre vlastníkov, 

jej zaplatil, a dal jej takisto okrem toho dieťa. 

{2:13} a keď to bolo v mojom dome, a začal plakať, som 

povedal jej, odkiaľ je to dieťa? to nie je ukradnuté? 

vykreslenie vlastníkom; to nie je dovolené jesť akúkoľvek vec 

to je ukradnuté. 

{2:14} ale odpovedala na mňa, to bolo dané ako darček 



viac ako mzdy. Vystupňoval neveril som jej, ale 

pozval ju render majiteľov: a ja som bol abashed na ňu. 

Ale ona odpovedala na mňa, kde sú tvoje almužny a tvoje 

spravodlivé skutky? Hľa, ty a všetky tvoje skutky sú známe. 

{3:1} a potom som bol truchlil urobil plakať, a v mojom 
zármutku 

modlil, povedal: 

{3:2} pane, ty si spravodlivý, a všetky tvoje skutky a všetky tvoje 

spôsoby sú milosrdenstva a pravdy, a ty si judgest naozaj a 
spravodlivo 

navždy. 

{3:3} Remember me a pozrite sa na mňa, potrestať ma nie pre 

moje hriechy a ignorances a hriechy otcov mg, ktorí 

zhrešil pred tebou: 

{3:4} pre oni počúvali nie tvoje prikázania: prečo 

Ty jsi dodané nás za korisť a unto zajatia, a 

až do smrti, a pre príslovie výčitkou pre všetky národy 

medzi ktorými sme sú rozptýlené. 

{3:5} a teraz tvoje rozsudkov je veľa a pravda: riešenie 

so mnou podľa mojich hriechov a moji otcovia: pretože sme 

máte zbavené tvoje prikázania, ani mať chodil vo 



pravdu pred tebou. 

{3:6} teraz preto vysporiadať sa so mnou ako seemeth najlepšie 
unto 

tebe, a príkaz, môj duch sa odo mňa, že som 

môže byť rozpustená a stať sa krajiny: je to výhodné pre 

mňa skôr zomrieť, ako žiť, pretože som počul falošné 

vycita a majú veľa smútku: príkaz preto, že 

Teraz môžu byť dodané z tejto núdzi, a idú do 

večné miesto: zase nie tvoja tvár preč od mňa. 

{3:7} it prišiel odovzdať v rovnaký deň, že v Ecbatane mesto 

Media Sara dcéra Raguel tiež vytýkal 

podľa jej otca slúžky; 

{3:8} preto, že bol ženatý na sedem 

manželia, ktorým Asmodeus zlého ducha zabil predtým 

mal ležal s ňou. Veď ty si neviem, povedal, že 

Ty jsi uškrtila tvoje manželia? Ty jsi mal už 

sedem manželia, ani si bol ty pomenované po každom z nich. 

{3:9} Prečo robíš ty poraziť nás pre nich? Ak by 

mŕtvy, ísť tvojej cesty po nich, dajte nám nikdy vidieť teba buď 

syn alebo dcéra. 



{3:10} Whe počula tieto veci, ona bola veľmi 

smutná, tak, že si myslela si uškrtila sama; a 

povedala, že som jediná dcéra môjho otca, a keď to urobím 

to je výčitkou jemu, a musí priniesť svoje staré 

veku so smútkom ku hrobu. 

{3:11} a potom ona sa modlila smerom k oknu, a povedal: 

Blahoslavení si budeš, Pane Bože môj a tvoje sväté a 

slávne meno je požehnaný a poslankyne na veky: nechať všetky 
tvoje 

diel chvála tebe na veky. 

{3:12} a teraz, pane, ja som moje oči a tvár 

k tebe, 

{3:13} a povedať, aby mi zo Zeme, ktoré môžu počuť 

už žiadne výčitky. 

{3:14} ty vieš, pane, že som čistý od všetkých hriechov 

s človekom, 

{3:15} a že som nikdy znečistené moje meno, ani názov 

môjho otca, v krajine môj zajatí: som len 

dcéra môjho otca ani jest on dieťaťa, je jeho 

dedič, ani akýkoľvek blízko kinsman, ani žiadne syn jeho živý, 



koho môže udržať seba pre manželku: mojich sedem manželia 
sú 

už mŕtvy; a prečo by mali žiť? ale ak to prosím nie tebe 

že by mal zomrieť, príkaz nejakej súvislosti musel ma, 

a škoda mi, že počujem, že už žiadne výčitky. 

{3:16} tak modlitbách obaja boli nepočula 

Veličenstvo veľkého Boha. 

{3:17} a Raphael bol poslaný liečiť obaja, t. j. na 

Mierka preč belosť Tobit's Eyes a aby Sara 

dcéra Raguel pre manželku Tobiášovi syn Tobiáš; 

a zaväzovať Asmodeus zlého ducha; pretože ona patrila 

Tobiášovi poskytujú právo na dedičstvo. Prišiel istý čas 

Tobit domov a vstúpil do jeho domu a Sara 

dcéra Raguel zostúpil z jej hornej komory. 

{4:1} v ten deň Tobit spomenul peniaze ktoré he 

dopustila sa Gabael zúri médií, 

{4:2} a povedal sám so sebou, si prial za smrť; 

Preto som nevyžadujú môj syn Tobias, ktoré môžu znamenať 

mu z peňazí, než zomriem? 

{4:3} a keď on volal ho, povedal: môj syn, keď 



Som mŕtvy, pochovať ma; a pohŕdajú nie tvoja matka, ale česť 

jej všetky dni tvojho života a robiť to, čo sa prosím 

jej, a smúti jej. 

{4:4} nezabudnite, môj syn, ktorý zbadala mnohé 
nebezpečenstvá pre 

tebe, keď ty si bol v jej lone: a keď je mŕtvy, 

zakopať ju ma v jednom hrobe. 

{4:5} môj syn sa s vedomím, Hospodin, náš Boh všetky tvoje 

dní, a nech nie tvoja vôľa, hriech, alebo musia prestúpiť jeho 

prikázaní: urobiť upřímě celý tvoj život dlhý, a postupujte podľa 

nie spôsoby neprávosti. 

{4:6}, ak budeš riešiť naozaj, tvoje počínanie bude prospešne 

uspieť na tebe, a všetko im to žiť spravodlivo. 

{4:7} dávať almužnu tvoje látky; a keď ty givest 

almužny, nech nie tvoje oko sa závidieť, ani zase tvoja tvár 

chudobní a Božiu tvár nie je aktivovaný preč od 

tebe. 

{4:8} Ak jsi hojnosť dávať almužnu zodpovedajúcim spôsobom: 
Ak 

Ty si ale trochu, nie sa báť dať podľa tohto 

malý: 



{4:9} pre ty layest pokladu dobré pre seba 

proti deň nutnosťou. 
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{4:10} pretože alms ks zo smrti, a 

trpezlivá aby neprišli do tmy. 

{4:11} pre alms je dobrý darček k všetkým, ktoré mu v 

pohľad najvyššieho. 

{4:12} pozor na všetky whoredom, môj syn a hlavne take 

manželka osivo tvojich otcov a take nie podivné 

žena na ženu, ktorá nie je tvoj otec kmeňa: sme 

deti z prorokov, Noe, Abrahám, Izák, a 

Jacob: Pamätajte, že môj syn, že naši otcovia z 

začiatok, že všetci vzal manželky aj vlastné 

príbuznosti, a boli požehnaní u ich detí a ich semeno 

zdedí pozemky. 

{4:13} teraz preto, môjmu Synovi, milujte tvojich bratov a 

pohŕdajú nie v tvojom srdci tvoje bratov, synov a dcér 

tvoj ľud v neprijatia manželka ich: je pýchou 

zničenie moc problémy a v rozkošníctvo je kaz a 

veľký chcete: rozkošníctvo je matka hladom. 



{4:14} nech nie mzdy každý muž, ktorý spravil 

pre teba, dechtové s tebou, ale mu ju o ruku: Ak 

budeš slúžiť Bohu, on sa tiež splatiť tebe: byť obozretný môj 

syn, vo všetkom ty doest, a rozumné, všetky tvoje 

konverzácie. 

{4:15} to na nikoho, čo ty hatest: piť nie 

vína k tebe opitý: ani nechať opilstva ísť s 

teba v tvojej ceste. 

{4:16} Daj tvoje chleba hladné a z tvojej 

odevy im, že sú nahí; a podľa tvoje 

hojnosť dávať almužnu: a nech nie tvoje oko sa závidieť, 

keď ty givest almužny. 

{4:17} vylial tvoj chlieb na pohreb práve, ale 

dať nič zlé. 

{4:18} požiadať radu zo všetkých, ktoré sú múdre a nie pohŕdajú 

poradca, ktorý je ziskový. 

{4:19} požehná Hospodin, tvoj Boh vždy a túžbe ho 

že tvoje spôsoby môžu smerovať, a že všetky tvoje cesty a 

rád dobrorečiť: pre každý národ jest nie zástupcu; ale 

sám pán dáva všetky dobré veci, a ten kto sa ponižuje 



koho bude, čo chce; Teraz teda, môj syn, nezabudnite 

moje prikázania, ani nech sa dať z tvojej mysle. 

{4:20} a teraz som to oni, že som sa dopustil ten signify 

talent na Gabael syna Gabrias v Rages v médiách. 

{4:21} a neboj sa, môj syn, že sme sa chudobný: pre 

jsi moc bohatstva, ak ty bojí Boha, a odchýliť sa od všetkých 

hriechu, a robiť to, čo je potešujúce, v jeho očiach. 

{5:1} Tobias potom odpovedal a povedal: Otče, budem robiť 
všetko 

veci, ktoré ty jsi prikázal mi: 

{5:2} ale ako získať peniaze, videl, viem, 

mu nie? 

{5:3}, potom mu dal rukou a povedal: 

ho, hľadajte tebe muž, ktorý môže ísť s tebou, chvíľach som 
ešte 

žiť, a bude mu mzdy: ísť a dostať 

peniaze. 

{5:4} Preto keď išiel Hľadať muž zistil, že 

Raphael, ktorý bol anjel. 

{5:5} ale on nepoznal; a povedal mu: ty môžeš 

ísť so mnou do zúri? a ty vieš, tieto miesta dobre? 



{5:6} na koho anjel povedal, pôjdem s tebou, a 

vedieť ako dobre: som podal s náš brat 

Gabael. 

{5:7} potom Tobias povedal jemu, dechtové pre mňa, kým som 
povedať 

môj otec. 

{5:8} a potom on riekol mu ísť a Zostaň nie. Tak on išiel 

v meste a povedal svojmu otcovi, hľa, som našiel jeden ktorý 

pôjde so mnou. Potom povedal, mu zavolať ku mne, aby som 
mohol 

vedieť, aké kmeň je, a či byť verný muža 

ísť s tebou. 

{5:9} tak zavolal mu, a on prišiel a oni pozdravil 

jeden druhého. 

{5:10} potom Tobit riekol mu brat, ukáž mi 

Aké kmeň a rodina jsi. 

{5:11} na koho povedal, veď ty usilovať o kmeň alebo 

rodina, alebo najal muž ísť s tvoj syn? Potom Tobit povedal: 

jemu, by som vedieť, brat, tvoje príbuzenstvo a meno. 

{5:12} potom povedal: ja som Azarias, syn Ananiáš 

skvelé, a tvojich bratov. 



{5:13} potom Tobit povedal, jsi Vitajte, brat; byť 

nie teraz zlosť so mnou, pretože som požadovali poznať 

tvoje kmeňa a tvojej rodine; pre ty si môj brat z 

poctivé a dobré zásoby: ja viem, Ananiáš a Jonathas, 

synovia tento veľký Samaias, ako sme šli spolu do Jeruzalema 

uctievať, a ponúkol prvorodený a desatín 

ovocie; a neboli zviedol s chybou z našej 

bratia: môj brat, ty si dobré zásoby. 

{5:14} ale povedzte mi, aké mzdy sa dám tebe? vädnutie 

Ty drachm denne a veci potrebné, pokiaľ ide o môj vlastný 

syn? 

{5:15} Áno, navyše ak vy vráti bezpečné, pridám 

niečo na tvojej mzdy. 

{5:16} tak, aby boli dobre zapáčilo. Potom povedal, že 
Tobiášovi, 

Pripraviť sám na cestu, a Boh vám poslať dobrý 

cesta. A keď jeho syn mal pripravené všetky veci ďaleko 

cesty, jeho otec povedal, Choď ty s týmto človekom a Bohom, 

ktoré prebýva v nebi, prosper vašej cesty a 

anjel Boží robiť spoločnosť. Tak šli ďalej, 



a mladý muž psa s nimi. 

{5:17} ale Anna, matka plakala a vraj Tobit, prečo 

si ty poslal preč náš syn? nie je mu personál našej ruky 

v ísť dovnútra a von pred nami? 

{5:18} nesmie byť chamtivý pridať peniaze na peniaze: ale nech 
to byť 

ako odmietnuť vzhľadom našich detí. 

{5:19} po tom, čo Hospodin dal nám žiť s 

Stačí nás. 

{5:20} potom Tobit jej povedal, aby žiadnu starostlivosť, moja 
sestra; on 

sa vrátiť bezpečne a tvoje oči sa ho vidieť. 

{5:21} pre dobrý anjel bude držať ho spoločnosť, a 

jeho cesty musia byť prosperujúce, a on sa vráti bezpečné. 
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{5:22} a potom urobila koniec plač. 

{6:1} a keď šli na svoju cestu, prišli 

večer k rieke Tigris, a tam podať. 

{6:2} a keď mladík išiel na umývanie 

sám, ryba vyskočil z rieky, a by som 

ho hltal. 



{6:3} potom anjel povedal jemu, Take ryby. A 

mladý muž položil podržte rýb a pritiahla ho k zemi. 

{6:4} do koho povedal anjel, otvorte ryby a vziať 

srdce a pečeň a žlčník, a dal ich bezpečne. 

{6:5} tak mladý muž urobil ako anjel prikázal; 

a keď oni mali pečené ryby, jedli to: potom sa 

obaja išli svojou cestou, až sa priblížili sa až Ecbatane. 

{6:6} potom mladý muž povedal angel, brat 

Azarias, k čomu je srdce a pečeň a GZA z 

ryby? 

{6:7} a povedal mu: dotýka srdca a 

pečene, ak diabol alebo zlý duch problém, musíme 

dym jej pred muž alebo žena, a strana 

musí byť viac problematickou. 

{6:8} ako pre tú drzosť, je dobré do pomažeš muž, to jest 

belosť v jeho očiach, a on bude uzdravený. 

{6:9} a keď prídu boli blízko zúri, 

{6:10} anjel povedal mladý muž brat, na deň 

sme podajú Raguel, kto je tvoj bratranec; aj jest 

jednu jedinú dcéru menom Sara; Bude hovoriť o nej, že ona 



môže byť udelené tebe ženu. 

{6:11} pre tebe Bdejte vpravo od nej appertain vidieť 

Ty len umenie jej pokoleniu. 

{6:12} a slúžka je spravodlivé a múdre: teraz preto počuť 

mi, a hovoriť s otcom; a keď sa vrátime z 

Zúri, budeme sláviť manželstvo: vieme, že 

Raguel nemôže oženiť sa s ňou do druhého podľa zákona 

Mojžiš, ale on musí byť vinný zo smrti, pretože právo 

dedičnosť skôr patriť k tebe ako k inému. 

{6:13} potom mladý muž odpovedal anjel, mám 

počul, brat Azarias, to jest venuje tejto slúžka 

Sedem mužov, ktorí zomreli v komore manželstva. 

{6:14} a teraz som jediný syn môj otec a ja som 

strach, inak keď idem v jej, zomrú, ako iný pred: pre 

zlý duch miluje ju, ktoré hurteth žiadne telo, ale tie 

ktoré prišli k nej; Preto som aj strach, inak môžem zomrieť, a 

priniesť môj otec a moja matka života kvôli mne na 

hrob sa smútkom: pretože nemám žiadny ďalší jej syn 
pochovať. 

{6:15} potom anjel mu povedala: Veď ty nie 



Nezabudnite prikázaní, ktoré tvoj otec dal tebe, že tie 

abys vziať manželku tvoje vlastné príbuznosti? preto 

počuť me, Ó môj brat; pre ona venuje ťa manželka; 

a ty bez zúčtovania zlého ducha; pre to isté 

noc sa, ona tebe byť uvedené v manželstve. 

{6:16} a keď ešte raz prídeš do manželstva 

komora, ty nebudeš mať popol parfum, a nebudeš položte 

na nich niektoré srdca a pečene rýb a nebudeš 

aby dym s ním: 

{6:17} a diabol cítiť a utiecť preč, a 

nikdy nevráti žiadne ďalšie: ale keď ešte raz prídeš 

nej, povstane vás oboch, a modliť sa k Bohu, ktorý je milosrdný, 

kto bude mať škoda na vás, a ušetriť: Nebojte sa, ona je 

menovaný tebe od začiatku; a nebudeš 

zachovať jej a ona musí ísť s tebou. Okrem toho som 

Predpokladám, že ona ťa ponesie deti. Teraz keď Tobias 

počul tieto veci, on ju miloval, a jeho srdce bolo 

effectually pripojil k nej. 

{7:1} a keď prídu boli Ecbatane, prišli 

House Raguel a Sara sa stretol ich: a po ich 



mal pozdravil jeden druhého, ona priviedol do domu. 

{7:2} potom povedal Raguel Edna manželkou, ako sa páči, je to 

mladý muž Tobit môj bratranec! 

{7:3} a Raguel požiadal ich, odkiaľ sú ye, 

bratov? Na koho Povedali sme synovia 

Nephthalim, ktoré sú zajatci v Nineve. 

{7:4} potom povedal, že im viem ye, Tobit našich 

Kinsman? A povedali sme ho poznali. Potom povedal, že je 

v dobrom zdraví? 

{7:5} a povedali, že je nažive, a v dobrom zdravotnom stave: 

a Tobias povedal, že je môj otec. 

{7:6} potom Raguel vyskočil, pobozkal ho a plakala, 

{7:7} a požehnal ho a povedal mu: ty si 

syn čestný a dobrý človek. Ale keď počuli, že 

Tobit bol slepý, on bol smutný a plakali. 

{7:8} a podobne Edna manželkou a Sara jeho dcéra 

plakal. Okrem toho sa baví veselo; a po 

že zabili ram kŕdľa, nastaviť sklad mäsa 

na stole. Potom vraj Tobias Raphael, brat Azarias, 

hovoriť o tých veciach, ktoré si budeš hovoriť spôsobom, 



a nechať túto firmu expedovať. 

{7:9} tak mu oznámia túto záležitosť s Raguel: a 

Raguel vraj Tobias, jedlo a pitie, a radostné očakávanie: 

{7:10} je to že tie spĺňajú abys vziať moje 

dcéra: však som vyhlási tebe pravdu. 

{7:11} som dal moja dcéra v manželstve te sedem 

muži, ktorí zomrelo v noci prišli jej: 

Avšak v súčasnej byť veselý. Ale Tobias povedal, bude 

jesť nič, až sme sa dohodli a prisahám jeden druhého. 

{7:12} Raguel povedal, potom ju vziať od odteraz 

podľa spôsobu, ty si jej sesternica a ona je 

tvoje, a milosrdný Boh vám dobrý úspech vo všetkých 

veci. 

{7:13} potom zavolal jeho dcéra Sara, a prišla 

jej otec, a on ju vzal za ruku, a dal jej byť 

manželka Tobias, riekol: Hľa, vezmite ju po zákon 

Mojžiš, a viesť ju preč do tvojho otca. A požehnal 

ich; 

{7:14} a volal Edna jeho manželka vzala papier a urobil 

písanie nástroj územným a sealed to. 



{7:15} a potom začali jesť. 
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{7:16} po Raguel volal manželke Edna, a povedal: 

jej sestra, pripravovať Ďalšia komora a priviesť ju tam. 

{7:17} ktoré keď urobila on mal pokyn, 

priviedla ju tam: ona plakala a získala 

slzy jej dcéry, a povedal jej, 

{7:18} byť dobrý komfort, moja dcéra; Pán 

neba a Zeme dávajú radosť tebe to tvoj smútok: byť 

Dobrý komfort, moja dcéra. 

{8:1} a keď mal supped, priviezli Tobias v 

jej. 

{8:2} a ako išiel, spomenul si na slová 

Raphael, vzal popol parfumy a dať 

srdce a pečeň ryby následne, a dym 

s nimi. 

{8:3} ktoré vôňu, keď zlý duch mal voňala, 

utiekol do nanajvýš časti Egypta a anjel viazané 

ho. 

{8:4} a potom, čo boli obaja zavreli v spoločne 



Tobias vstal z postele a povedal: sestra, vznikajú a dajte nám 

Modlite sa, aby Boh chcel, aby škoda na nás. 

{8:5} potom začal Tobias povedal, požehnal jsi, O Bohu 

našich otcov a požehnané je tvoje sväté a slávne meno pre 

niekedy; Dajte nebesá žehná teba a všetky tvoje tvory. 

{8:6} ty madest Adam, a gavest mu jeho manželka Eva 

pomocné a pobytu: z nich prišiel ľudstvo: jsi 

povedal, nie je dobré, že človek by mal byť sám; Dovoľte nám, 
aby 

jemu pomôcka ako unto sám. 

{8:7} a teraz, pane, beriem to moja sestra pre lush 

ale upřímě: preto milosrdne vysvätiť, že môžeme 

stali vo veku spolu. 

{8:8} a povedala, že s ním Amen. 

{8:9} tak spal aj noci. A Raguel vznikol, a 

šiel a urobil hrob, 

{8:10} riekol: obávam sa, lest on byť mŕtvy. 

{8:11} ale keď Raguel bol prišiel do jeho domu, 

{8:12} povedal jeho manželka Edna. Poslať jeden slúžky, 

a nechal ju vidieť či byť nažive: Ak on sa nie, že sme 



môže ho pochovať, a žiadny človek vedieť. 

{8:13} tak slúžka otvoril dvere a vošiel, a 

našiel ich Obaja spali, 

{8:14} vyšiel a povedal im, že on bol živý. 

{8:15} potom Raguel chválili Boha a povedal: Bože, ty si 

hoden byť chválený s všetky čisté a sväté chválu; 

preto nech je tvojich svätých chváliť ťa všetky tvoje stvorenia; a 

Nech tvoje anjelov a tvoje volí chvála tebe na veky. 

{8:16} jsi je chválený, za čo si mi urobil 

radostné; a že nie je prísť ku mne, ktorý som podozrenie; ale 

Ty jsi zaoberal nás podľa svojho veľkého milosrdenstva. 

{8:17} ty si chválil, pretože ty jsi mal 

Mercy dvoch, ktoré boli len splodil deti z ich 

Otcovia: poskytnúť im milosrdenstvo, pane, a dokončiť svoj 
život v 

zdravie s radosťou a milosrdenstvo. 

{8:18} potom Raguel pozval svojich služobníkov vyplniť hrobu. 

{8:19} a on držal svadobnú hostinu štrnásť dní. 

{8:20} za čias manželstva boli hotové, 

Raguel povedal jemu tým prísahu, že on by nemali 



odlieta do štrnástich dní manželstva skončila; 

{8:21} a potom mal brať v polovici jeho tovaru a 

prejsť bezpečne otcovi; a mali by mať zvyšok keď som 

a moja žena je mŕtva. 

{9:1} potom Tobias nazýva Raphael a povedal mu: 

{9:2} brat Azarias, sa s teba sluha, a dva 

ťavy, ísť zúri médií do Gabael a prines mi 

peniaze, a priviesť ho pred svadbou. 

{9:3} pre Raguel jest prisahal, že sa nesmie odchýliť. 

{9:4} ale môj otec counteth dní; a ak som dlho, dechtové 

Ten bude veľmi ľúto. 

{9:5} tak Raphael vyšiel, a podať Gabael, a 

dal mu rukopis: kto vyviedol tašky, ktoré 

boli uzavreté hore, a dal mu. 

{9:6} a ráno šli tam obaja 

dohromady, a prišli na svadbu: a Tobias požehnal jeho 

manželka. 

{10:1} teraz Tobit otcom počítať každý deň: a Kedy 

dní cesta skončila a oni prišli 

{10:2} potom Tobit povedal, oni sú zadržiavaní? alebo je Gabael 



mŕtvy, a tam je žiadny človek dať mu peniaze? 

{10:3} preto bol veľmi ľúto. 

{10:4}, potom jeho žena mu povedala: môj syn je mŕtvy, 

vidieť, mu stayeth dlho; a ona začala nariekať ho a povedal: 

{10:5} teraz starať o nič, môj syn, pretože si nechať 

tebe idú, svetlo oči. 

{10:6} na koho Tobit povedal, držať tvojho mier, žiadna 
starostlivosť 

Veď je to bezpečné. 

{10:7}, ale ona hovorí, drží tvoj pokoj a mňa oklamať 

môj syn je mŕtvy. A išla von každý deň na cestu 

ktorej šli, a nemal jesť žiadne mäso na dne, a 

prestala nie celé noci oplakává jej syn Tobias, kým 

skončila sa štrnásť dní svadby, ktoré Raguel 

prisahal, že on by mal stráviť tam. Tobias povedal 

Raguel, nechajte ma ísť, môj otec a moja matka vzhľad nie 

viac ku mne. 

{10:8} ale jeho svokor riekol mu, dechtové so mnou, 

pošlem na tvoj otec a oznámi mu 

ako sa veci ísť s tebou. 



{10:9} ale Tobias povedal, nie; ale nechajte ma ísť k môjmu 
otcovi. 

{10:10} potom Raguel vznikol a dal mu Sara manželkou, 

a polovica jeho tovaru, sluhovia, a dobytok a peniaze: 
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{10:11} a požehnal im, a poslal ich preč, 

riekol Boh nebies vám prosperujúce cesta, 

moje deti. 

{10:12} a povedal, že jeho dcéra dodržať tvoj otec 

a tvoja svokra, ktoré sú teraz tvojich rodičov, že som 

počuť dobré správy o tebe. A pobozkal ju. Edna aj 

Tobias povedal, Pán nebies obnoviť tebe, môj drahý 

brat a dotácie, ktoré môžu vidieť tvoje deti moje 

dcéra Sara než zomriem, že môže radujem pred 

Pán: Hľa, som spáchať moja dcéra tebe special 

Trust; kde sú nie proste jej zlo. 

{11:1} po týchto veciach Tobias šiel svojou cestou, chváli 

Boh, že on mu dala prosperujúce cesta, a 

požehnaný Raguel a Edna svoju ženu a šiel svojou cestou do 

sa priblížil k Nineve. 



{11:2} potom Raphael vraj Tobias, ty vieš, 

brat, ako ty si opustiť svojho otca: 

{11:3} nech nás haste pred Tvoja manželka a pripraviť dom. 

{11:4} a tvoje ruky gall ryby. Tak oni 

šiel svojou cestou a pes išiel po nich. 

{11:5} teraz Anna sedel hľadá cestu 

jej syna. 

{11:6} a keď ona espied z neho, povedala jeho 

otec, hľa, tvoj syn prichádza a muž, ktorý išiel s 

ho. 

{11:7} potom povedal Raphael, já vím, Tobias, že tvoj otec 

otvorí oči. 

{11:8} preto ty pomazal oči s tú drzosť, a 

sú vztýčené s nimi, sa trieť, a belosť 

pokles preč, a on sa dbá tebe. 

{11:9} potom Anna bežal ďalej a padol na krku jej 

syn, a povedal mu: videl, videl som ťa, môj synu, 

z odteraz som obsah zomrieť. A obaja plakali. 

{11:10} Tobit tiež išiel ďalej k dverám, a 

narazil: ale jeho syn bežal k nemu, 



{11:11} a chopil svojho otca: a on strake z 

drzosť na svojich otcov oči, riekol: byť dobré nádeje, môj otec. 

{11:12} a keď jeho oči začali smart, promnul 

ich; 

{11:13} a belosť pilled od rohov 

jeho oči: a keď zbadal svojho syna, on padol na krku. 

{11:14} a on plakal a povedal, požehnal si ty, Bože, 

a požehnané je tvoje meno naveky; a Blahoslavení sú všetky 
tvoje 

svätých anjelov: 

{11:15} ty jsi bičovali, a si vziať škoda 

mi:, hľa, vidím, že môj syn Tobias. A jeho syn išiel 

radosti a povedal jeho otec veľké veci, ktoré mal 

stalo sa mu v médiách. 

{11:16} potom Tobit vyšiel plniť svoju dcéru v zákone 

pri bráne Nineve, raduje a chválili Boha: a oni 

ktorý videl ho ísť marvelled, pretože on dostal jeho 

pohľad. 

{11:17} ale Tobias dal vďaka pred nimi, pretože 

Boh mal zľutovanie na neho. A keď prišla blízko Sara jeho 



dcéra svokra, požehnal ju, riekol: ty si vítaná, 

dcéra: Požehnaný Boh, ktorý ťa jest priniesol k nám, 

a požehnaný byť tvoj otec a tvoja matka. A tam bola radosť 

medzi svojimi bratmi, ktoré boli v Nineve. 

{11:18} a Achiacharus a Nasbas syn jeho brata, 

prišli: 

{11:19} a Tobias svadba bola držaná sedem dní s 

veľkú radosť. 

{12:1} potom Tobit volal syn Tobias a povedal: 

mu, môj syn, uvidíte, že muž si jeho mzdy, ktoré išli 

s tebou, a Ty musíš mu viac. 

{12:2} a Tobias povedal jemu, Ó, Otče, je to nič zlého 

mi mu polovica z tých vecí, ktoré si priniesol: 

{12:3} pre on jest ma priviedol znova k tebe v oblasti 
bezpečnosti a 

vykonaná celá moja žena, a priniesla mi peniaze, a 

Podobne uzdravil teba. 

{12:4} potom starec povedal, je to kvôli jemu. 

{12:5} tak nazval anjel a povedal mu:, prijať 

všetko, čo vy polovica priniesli a ísť preč v bezpečnosti. 



{12:6} potom vzal oboch od seba, a povedal im: 

Žehná Boh, chváliť ho, a zväčšiť ho a chváliť ho za 

veci, ktoré urobil vám pred očami všetkých 

ktoré žijú. Je to dobre Chvála Bohu a oslavovať jeho meno a 

čestne sa Ukáž tam dielom Boha; preto nesmie byť 

slack ho chváliť. 

{12:7} je dobré udržiavať úzke tajomstvo kráľa, ale 

je čestným odhaliť Božie dielo. Robiť to, čo je 

dobrého a nie zlého sa ťa dotknúť. 

{12:8} modlitba je dobrý pôst a almužnu a 

spravodlivosť. Trochu s spravodlivosť je lepšia ako 

moc s neprávosť. Je lepšie dávať almužnu než na 

skladajte zlata: 

{12:9} alms dodať zo smrti, a sa očistiť 

preč všetky hriechy. Tie, ktoré vykonávali almužny a 
spravodlivosť 

musí byť naplnený život: 

{12:10} ale že hriech sú nepriatelia na svoj vlastný život. 

{12:11} určite budem držať blízko nič od vás. Pre ja 

povedal, to bolo dobré udržiavať úzke tajomstvo kráľa, ale že 



bolo to čestné odhaliť Božie dielo. 

{12:12} teraz preto, keď ty si sa modlil, a Sara 

tvoja dcéra svokra, urobil priniesť pamiatku svojho 

modlitby pred k Svätému: a keď ty si pochovať 

mŕtvy, som bol s tebou podobne. 

{12:13} a keď ty si nezdrží povstane, a 

opustiť tvoje večeru, ísť a pokrytie mŕtvych, tvoj dobrý skutok 

bol nie ukryval odo mňa: ale ja som bol s tebou. 

{12:14} a teraz jest Boh poslal mňa, liečiť ťa a Sara 

tvoja dcéra v zákone. 

{12.15} som Raphael, jeden zo siedmych svätých anjelov 

ktoré predstavujú modlitby svätých, a ktoré presahujú a 
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pred sláva k Svätému. 

{12:16}, potom sa obaja trápi, a padol na ich 

tváre: pre obávali. 

{12:17} ale on im povedal: Nebojte sa, na to musí ísť 

aj s tebou; Chvála Bohu preto. 

{12:18} pre nie o akýkoľvek prospech z bane, ale z vôle 

Náš Boh prišiel; preto Chváľte ho na veky. 



{12:19} v týchto dňoch sa zdajú vám; ale ja som 

jesť ani piť, ale vy videl víziu. 

{12:20} teraz preto ďakujte Bohu: mám ísť až do 

mu, ktorý poslal mi; ale napísať všetky veci, ktoré sa vykonáva v 

kniha. 

{12.21} a keď sa objavili, že ho videl viac. 

{12:22} a potom oni priznal, veľké a nádherné 

diela Boha a ako sa objavil Anjel Pána 

im. 

{13:1} potom Tobit napísal modlitbou radosti, a povedal: 

Požehnaný byť Boh ktorá je žiť na veky, a požehnaný je jeho 

kráľovstvo. 

{13:2} metlou a jest milosrdenstva: vodí 

dole do pekla, a bringeth znova: ani sa tam všetky, ktoré 

jeho ruka sa môžete vyhnúť. 

{13:3} priznať mu pred pohanmi, ye deti z 

Izrael: pre on nás jest rozptýlené medzi nimi. 

{13:4} tam vyhlásiť jeho veľkosť a extol ho pred 

všetkých živých: on je náš Pán a on je Boh náš 

Otec na veky. 



{13:5} a bude metla nás pre naše neprávosti, a bude 

zmiluj sa znova, a zhromaždí nás zo všetkých národov, 

medzi ktorými on jest roztrúsené po nás. 

{13:6} Ak vy zase k nemu celým srdcom a s 

celú myseľ a deal upřímě pred ním, potom bude 

zase k vám, a skrývať jeho tvár pred vami. 

Preto vidieť, čo bude robiť s vami, a priznať mu 

s ohľadom na celé ústa a chválu pána might, a 

Extol večný kráľ. V krajine môjho zajatí môžem 

Chváľte ho a vyhlásiť jeho mocou a majestát na hriešne 

národ. O vy hriešnici, zase a spravodlivosti pred ním: kto 

môžete povedať, či budú akceptovať vás, a mať zľutovanie na 
vás? 

{13:7} ja extol môj Boh a moja duša sa chváliť 

Kráľ neba, a budú radovať v jeho veľkosť. 

{13:8} nech všetci muži hovoriť, a nech všetci chváliť ho za jeho 

spravodlivosť. 

{13:9} Jeruzalem, sväté mesto, on bude metla tebe pre 

tvoje deti funguje, a bude mať zľutovanie znova na synov 

spravodlivých. 



{13:10} Chváľte pána, lebo on je dobrý: a chvála 

večný kráľ, ktorý jeho príbytku môže byť zriadený v 

tebe opäť s radosťou, a nechať ho robiť radostné tam v tebe 

tých, ktoré sú zajatci, a láska v tebe pre niekedy tie, ktoré 

sú mizerné. 

{13:11} mnohých národov pochádza zo ďaleko na názov 

Pán Boh s darmi vo svojich rukách, aj darčeky 

Kráľ neba; všetky generácie budú chváliť teba s veľkou 

radosť. 

{13:12} prekliaty sú tí, ktorí ťa nenávidia a požehnal 

majú byť ktoré Milujem ťa na veky. 

{13:13} radujte sa a jasajte pre deti len: 

Oni sa zhromaždili, a požehná pán 

len. 

{13:14} O požehnaní sú tí, ktorí lásku tebe, na ktoré sa 

sa radovať z tvojho mier: Blahoslavení sú tí, čo boli 

smutná pre všetky tvoje pohromám; pre sa radovať pre teba, 

keď videl tvoju slávu, a bude rád, že na veky. 

{13:15} nech moja duša žehná Boh veľkého kráľa. 

{13:16} pre Jeruzalem sa budujú so zafírmi 



a smaragdy a drahých kameňov: tvoje múry a veže a 

cimburie s čistého zlata. 

{13:17} a na uliciach Jeruzalema musí byť betónová s 

Beryl a JMJ3 a kamene z Ofíru. 

{13:18} a všetky jej uliciach sa povedať, aleluja; a oni 

Chváľte ho, riekol: požehnaný byť Boh, ktorý sa 

chválila to na veky. 

{14:1} tak Tobit urobil koniec chváliť Boha. 

{14:2} a mal osem až päťdesiat rokov keď stratil 

jeho pamiatka, ktorá bola obnovená po ôsmich rokoch: a 

on dal almužnu a prospieval v strachu, že Pán Boh, 

a chválili ho. 

{14:3} a keď bol veľmi veku zavolal svojho syna, a 

synovia svojho syna, a povedal mu, môj syn si tvoje 

deti; lebo hľa, som vo veku, a som pripravený na odchod 

tohto života. 

{14:4} ísť do médií môjho syna, určite verím, že tie 

veci ktoré Jonas prorok hovoril o Nineve, že 

zvrhnutý; a že pre čas pokoja je skôr v 

Médiá; a že sa klamať naši bratia rozptýlené v zemi 



z dobrej krajiny: a Jeruzalem bude spustošená, a 

Boží dom v ňom musí byť spálené a budú opustené 

dobu; 

{14:5} a že zase Boh zmiluj sa na nich, a 

opäť priviesť do krajiny, kde sa budujú 

chrámu, ale nie ako prvej, kým doba tohto veku 

splnené; a potom sa vrátiť zo všetkých miest 

ich zajatia a vybudovať Jeruzalema slávne, a 

Boží dom budú postavené to na veky s nádherné 

budovy, ako prorokov hovoril jej. 

{14:6} a všetky národy zase a strach Pán Boh 

naozaj, a sa pochovať svoje idoly. 

{14:7} tak sa všetky národy Chváľte Pána a jeho ľudia 

sa priznať, Boha a pána budú oslavovať svojho ľudu; a 

všetky tie, ktoré milujú Pána Boha v pravde a spravodlivosti sa 

Radujte sa, shewing milosrdenstvo pre našich bratov. 

{14:8} a teraz, môj synu, odchádzajú z Nineve, pretože 

že tie veci, ktoré hovoril prorok Jonas sa určite 

prísť k povoleniu. 
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{14:9} ale udržať ty zákon a prikázania, a 

Ukáž sám milosrdný a nielen, že môže ísť aj s tebou. 

{14:10} a pochovať ma slušne, a tvoja matka so mnou; 

ale dechtové už v Nineve. Pamätajte si, že môj syn, ako 

Aman manipulovať Achiacharus, ktorý ho vychoval, ako z 

svetlo ho priviedol do tmy, a ako on odmenený 

ho znovu: zatiaľ Achiacharus bol uložený, ale druhý mu 

Odmena: za išiel dole do tmy. Manasses dal 

almužny, a utiekol osídiel smrti, ktorý mal nastavený pre 

mu: ale Aman padol do pasce, a zahynuli. 

{14:11} preto teraz môjho syna, za aké almužny 

robí, a ako dosiahnuť spravodlivosť. Keď on mal 

povedal tieto veci, on skonal v posteli, je 

a osem stopäťdesiat rokov; a on ho pochovaný 

čestne. 

{14:12} a keď Anna jeho matka bola mŕtva, pochovaný 

ju s otcom. Ale Tobias odišiel so svojou ženou a 

deti do Ecbatane na Raguel jeho svokor 

{14:13} kde sa stal starý so cťou a pochovaný 

jeho otec a matka v práve čestne a zdedil 



ich podstatu, a jeho otec Tobit. 

{14:14} a zomrel Ecbatane v médiách, pričom 

sto a sedem až dvadsať rokov. 

{14:15}, ale predtým, ako zomrel on počul o zničení 

Nineve, ktorá bola prijatá Nabuchodonosor a 

Assuerus: a pred svojou smrťou sa radoval nad Nineve. 
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