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Tobit 

Kniha Tóbijáš 

{1:1} kniha slova Tobit, syn Tobiel, 

syn Ananiel, syna Aduel, syna Gabael, ze 

osivo Asael kmene Nephthali; 

{1:2} kdo včas Enemessar krále Asyřané 

byl vedl zajatce z Thisbé, který je na pravici 

to město, které se nazývá řádně Nephthali v Galileji 

nad Aser. 

{1:3} jsem Tobit šel po všechny dny mého života v 

způsoby, jak pravdy a spravedlnosti, a já jsem udělal mnoho 
almsdeeds do mé 

bratři a můj národ, který přišel se mnou Nineve, do 

země Asyřané. 

{1:4} a když jsem byl v mé vlastní zemi, v zemi 

Izrael byl ale mladý, kmen Nephthali mého otce 

spadl z domu z Jeruzaléma, který byl vybrán ze 

všechny kmeny Izraele, který by měl obětovat všechny kmeny 



tam, kde chrám bydlení nejvyššího 

byl vysvěcen a postavena pro všechny věkové kategorie. 

1:5 {} teď všechny kmeny, které společně se vzbouřili, a 

dům mého otce Nephthali, obětoval jalovička 

Baal. 

{1:6}, ale já sám jsem šel často do Jeruzaléma na oslavy, jako 

byl vysvěcen Aron lidu Izraele tím, 

věčného dekret, prvotiny a desetinách 

zvýšit, s tím, který byl poprvé ostříhané; a je I v dal 

oltáře kněží děti Aaron. 

{1:7} první desátá část všech zvýšení jsem dal synům 

Aaron, kteří sloužili v Jeruzalémě: další desátá část I 

prodáno a šel a strávil každý rok v Jeruzalémě: 

{1:8} a třetí, dal jsem jim, jimž bylo 

setkat, jako Debora matka mého otce přikázal mi, 

protože jsem zůstal osamocený mého otce. 

{1:9}, navíc, když jsem přišel do věku člověka, 

Jsem vdaná Anna důl vlastní příbuzní a z ní jsem zplodil 

Tobias. 

{1:10}, a když jsme byli pryč zajatce do 



Nineve, všechny mé bratry a ty, které jsou moji příbuzní 

snědl chleba pohanů. 

{1:11}, ale já jsem od jíst; 

{1:12} protože jsem si vzpomněl Boha celým svým srdcem. 

{1:13} a nejvyššímu mi dal milost a laskavost 

před Enemessar že jsem byl jeho šiřitel. 

{1:14} a šel do médií a ve vztahu důvěryhodnosti s 

Gabael, bratr Gabrias, na zuří město médií deset 

talent stříbra. 

{1:15} nyní, kdy Enemessar byl mrtvý, Sinacherib jeho 

syn vládl jeho místo; jehož majetek byl znepokojen, že jsem 

Nemohu jít do médií. 

{1:16} a v době Enemessar jsem dal mnoha almužnu, aby 

Moji bratři a dal mi chleba hladovým, 

{1:17} a moje oblečení k nahotě: a když jsem viděl některé 

můj národ mrtvé, nebo cast zdi Nineve, pohřbil jsem 

ním. 

{1:18} a je-li král Sinacherib byl zabit, když 

on byl a uprchl z Judska, jsem pohřbil je potajmu; pro 

ve svém hněvu zabil mnoho; ale těla nebyla nalezena, 



Když byly hledány pro krále. 

{1:19} a když Saturninus jsem šel a 

stěžoval si mě ke králi, že jsem je zakopal a schoval 

Já sám; pochopení, že jsem hledal uvést k 

smrt, stáhl sám strach. 

{1:20} pak veškeré mé zboží bylo násilně odveden, 

chyběla i něco vlevo, vedle mé ženy Anny 

a můj syn Tobias. 

{1:21} a tam ani pět a padesát dnů, před 

dva z jeho synů ho zabili, a oni uprchli do hor 

z Ararath; a Sarchedonus jeho syn vládl jeho místo; 

Kdo jmenoval svého otce účty a přes všechny jeho 

záležitosti, Achiacharus syn mého bratra Petra. 

{1:22} a Achiacharus intreating pro mě, jsem se vrátil do 

Nineve. Teď Achiacharus byl faraonův a strážce 

Pečetní prsten a rychtář a dozorce účtů: a 

Sarchedonus ho jmenoval další mu: a on byl můj 

syn bratra. 

{2:1} teď když jsem byl zase domů a moje žena 

Anna byla obnovena mnou, s mým synem Tobias, v 



svátek Letnic, který je svatý svátek sedmi 

týdny, byl dobrý oběd připravený mě, v které jsem 

Sedl si k jídlu. 

{2:2} a když jsem viděl, hojnost masa, řekl jsem své 

Synu, jdi a přivést co chudák libovolně ty budeš Zjistěte 

z našich bratří, kteří je vědomím Páně; a hle, jsem dehtu 

pro tebe. 

{2:3} ale přišel znovu a řekl, Otče, jeden z našich 

národ je uškrtil a je vržen na trhu. 

{2:4}, pak předtím, než jsem ochutnal z jakékoliv maso, jsem 
začal, 

a vzal ho do místnosti až do zapadá slunce. 

{2:5} a pak jsem se vrátil a umyl sám a jedl moje 

maso v tíže, 

{2:6} pamatovat toto proroctví Amos, jak řekl, 

Vaše hody se obrátí v smutku a všechny vaše 

veselí v nářek. 

{2:7} Proto jsem plakal: a poté, co se z 

slunce jsem šel a udělal hrob a pohřbil ho. 

{2:8}, ale moji sousedé se mi posmívali a řekl, tento muž 



ještě není strach, aby k smrti za tuto otázku: kdo uprchli 

pryč; a přesto, hle, on burieth mrtví znovu. 

{2:9} téže noci také jsem se vrátil z pohřbu, a 

spali u zdi mých nádvoří, znečištěná a můj 

obličej byl odhalen: 

{2,10} a já nevěděl, že jsou vrabci v 

na stěnu a moje oči jsou otevřené, vrabci tlumené teplé 

hnůj do mých očí a bělost přišel v mé oči: 

a šel jsem k lékaři, ale pomohli mi není: 
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Navíc Achiacharus živit mě, dokud jsem šel do 

Elymais. 

{2:11} a moje žena Anna vzala ženské práce udělat. 

{2:12}, a když jí je poslal domů vlastníkům, 

její výplaty a dal jí také kromě dítě. 

{2:13} a když to bylo v mém domě a začal plakat, já 

řekl jí, odkud je to dítě? není to ukradl? 

vykreslení na majitele; pro to není dovoleno jíst cokoliv 

je to kradený. 

{2:14} ale odpověděla, že na mne, to dostal jako dárek 



víc než mzdy. Však jsem jí nevěřil, ale 

Popřál jí vykreslení majitelům: a já jsem byl nesvůj na ni. 

Ale odpověděla na mne, kde jsou tvé almužny a tvé 

zbožné skutky? Hle, ty a všechny tvé práce jsou známy. 

{3:1}, pak jsem se trápil rozplakal a v mém trápení 

modlil se, řekl: 

{3:2} Ó Bože, ty jsi jen a všechny tvé práce a všechny tvé 

způsoby jsou milosti a pravdy, a ty judgest, skutečně a 
oprávněně 

Navždy. 

{3:3} Remember me a podívejte se na mě, Potrestej mě ne 

mé hříchy a ignorances a hříchy otců mg, který 

zhřešil před tebou: 

{3:4} pro uposlechli ne tvá přikázání: protož 

Ty jsi nás vysvobodil, kořisti a až do zajetí, a 

až do smrti a přísloví výtku vůči všem národům 

mezi nimiž jednotliví. 

{3:5} a nyní tvé rozsudky jsou četné a skutečné: vypořádat 

se mnou mé hříchy a mých otců: protože jsme 

mít není drženo tvá přikázání, ani jeden šel, 



pravda před tebou. 

{3:6}, nyní tedy jednat se mnou jako učiním nejlépe až do 

tobě a můj duch odeberou ze mě, že jsem 

může být rozpuštěna a stát se země: protože je to výhodné pro 

Já zemřít než žít, protože jsem slyšel NEPRAVDA 

ctihodní a mít mnoho trápení: příkaz proto, že 

Nyní mohou být doručovány z tohoto utrpení a jít do 

věčné místo: ne tvou tvář pryč. 

{3:7} it přišel předat ve stejný den, že v Ecbatane město 

z médií Sara byla dcera Raguel také vyčítala 

podle otcovy služky; 

{3:8}, protože byl ženatý, že na sedm 

manželé, kterým Asmodeus zabil zlý duch, před 

jim ležel s ní. Což nevíš, řekl jim, že 

Ty jsi uškrtil tvé muže? Ty jsi měl už 

sedmi muži, ani jsi byl ty pojmenované po některé z nich. 

{3:9} proč Vždyť jsi porazil nás pro ně? budou-li 

tvé cesty, jít za nimi, nikdy se podívejme tobě buď 

syn nebo dcera. 

{3:10} Whe slyšela, jak tyto věci, ona byla velmi 



smutné, tak, aby myslela na uškrtit sama; a 

řekla a já jsem jediná dcera mého otce, a když to udělám 

to, to bude vyčítat mu, a musí přinést svůj starý 

věk s smutek až do hrobu. 

{3:11} pak modlil k oknu a řekl: 

Požehnaný jsi ty, Hospodine Bože a Tvé Svaté a 

slavné jméno je požehnaný a čestný navždy: ať všechny tvé 

díla chválit tě na věky. 

{3:12} a nyní, Ó Pane, já jsem mé oči a obličej 

směrem k tobě, 

{3:13} a říct, vezmi mě ze země, která může vyslechnout 

nic víc výčitkou. 

{3:14}, ty víš, pane, že jsem čisté od všech hříchů 

s mužem, 

{3:15} a že nikdy znečištěné mé jméno, ani jméno 

mého otce, v zemi svého zajetí: Já jsem jediný 

Dcera mého otce, ani on jest jakékoliv dítě, aby jeho 

dědice, ani žádná blízko příbuzný, ani žádné naživu, syn 

koho může držet, abych manželku: moje sedm manželé jsou 

již mrtvý; a proč bych měl žít? ale pokud to není tě potěší 



že by měl zemřít, příkaz některých ohledem na se na mě, 

a Škoda, že ze mně, že jsem slyšel už výčitky. 

{3:16}, takže bylo slyšet modlitby je oba před 

Veličenstvo velkého Boha. 

{3:17} a Raphael byl poslán do léčit oba, to znamená, aby 

stupnice od bělost Tobit si oči a dát Sara 

Dcera Raguel pro ženu Tobias syna Tóbijáš; 

a vázat Asmodeus zlý duch; protože ona patřila 

k Tobias právem dědičnosti. Týž čas přišel 

Tobit domů a vstoupila do jeho domu a Sara 

Dcera Raguel sestoupil z její horní komory. 

{4:1} v ten den si vzpomněl Tobit, peníze které si 

dopustila se Gabael v médiích zuří, 

{4:2} a řekl sám se sebou, jsem si přál smrt; 

pročež já nevyžadují žádný můj syn Tobias, který může 
znamenat 

mu peníze, než umřu? 

{4:3} a když mu, řekl řekl: můj synu, když 

Umřu, pohřběte mě; a pohrdají není tvá matka, ale čest 

ji po všechny dny tvého života, a dělat to, co se prosím 



jí a trápím se ji. 

{4:4} zapamatovat, můj synu, že viděla mnoho nebezpečí pro 

tobě, když jsi byl v jejím lůně: a když je mrtvá, 

pohřběte ji u mě v jednom hrobě. 

{4:5} mého syna, dbát na Pána, našeho Boha všechny tvé 

dní a nechat ne vůli být nastavena hřích nebo porušoval jeho 

přikázání: dlouho se vzpřímeně celý tvůj život a postupujte 
podle 

Ne způsoby nepravosti. 

{4:6} pro Pokud jsi skutečně řešit, tvé skutky musí prospěšně 

uspět na tobě a všem to žít spravedlivě. 

{4:7} dát almužnu tvé látky; a když dáváš 

almužny, nechť není oku závidět, ani zase tvou tvář od 

všechny chudé a tvář Boha nebude zapnut od 

tě. 

{4:8}, když jsi hojnost dávají almužny odpovídajícím způsobem: 
Pokud 

Ty mají ale málo, nebojte dát podle tohoto 

malý: 

{4:9} pro jsi layest dobrý poklad pro sebe 

před den nutností. 
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{4:10} protože almužny uchrání smrti, a 

trpělivá nemusel přijít do tmy. 

{4:11} pro almužnu je dobrý dárek ke všem, které poskytují v 

pohled z nejvyššího. 

{4:12} pozor ze všech whoredom, mého syna a hlavně se 

manželka osiva tvých otců a vzít to zvláštní 

žena ženě, což není z otce tvého kmene: jsme 

děti proroci, Noe, Abrahám, Izák, a 

Jacob: Pamatuj, můj synu, že naši otcové z 

na začátku, že všichni vzali ženy i jejich vlastní 

příbuzní a byli požehnáni ve svých dětí a jejich semeno 

zdědí zemi. 

{4:13} teď proto, můj synu, milují tvé bratry, a 

pohrdají není v tvé srdce tvé bratry, syny a dcery 

z tvých lidí, v nepřijetí ženu z nich: v hrdosti 

ničení a mnoho poprosit a necudnosti je úpadek a 

nesmírně: necudnosti je matka hladomoru. 

{4:14} nechat ne mzdy každého člověka, který učinila 

pro tebe, zůstal s tebou, ale dát mu to z ruky: pro if 



budeš sloužit Bohu, také ti odplatí: opatrnost mé 

Synu, ve všech věcech ty děláš a ve všech tvých 

konverzace. 

{4:15} to k žádnému muži, které jsi hatest: pít není 

vína, aby tě opilou: ani nechat opilost jít s 

ti na tvé cestě. 

{4:16} dát tvůj chleba, hladový a z tvých 

oděvy pro ně, které jsou nazí; a podle tvé 

hojnost dávat almužnu: a nechat ne oku závidět, 

Když dáváš almužnu. 

{4:17} vylil svůj chléb na pohřeb spravedlivých, ale 

nic nedal zlý. 

{4:18} požádat radu o všem, co jsou moudří a ne opovrhovat 

radu, která je zisková. 

{4:19} vždy žehná Hospodin, tvůj Bůh a touha ho 

že tvé cesty může směřovat a že všechny tvé cesty a 

Rada může prosperovat: pro každý národ jest ne radu; Ale 

sám Pán dává všechny dobré věci, a on humbleth 

koho bude, stejně jako on; tedy, můj synu, pamatuj si 

Moje přikázání, ani nechat je být, dát z tvé mysli. 



{4:20} a teď jsem znamenat to že jsem se dopustil, deset 

talent Gabael syn Gabrias na zuří v médiích. 

{4:21} a nebojte se, můj synu, že jsme chudí: pro 

Máš bohatství, je-li ty bojí Boha a odchýlit se od všech 

Sin a dělat to, co je v jeho očích příjemné. 

{5:1} Tobias pak odpověděl a řekl:, Otče, já udělám vše 

věci, které jsi Relgu: 

{5:2} ale jak mám získat peníze, poněvadž já 

mu ne? 

{5:3} a pak mu dal rukopis a řekl: 

ním, Seek tě člověk, který může jít s tebou, chvíle jsem ještě 

žít, a bude mu mzdy: a jít a získat 

peníze. 

{5:4} je tedy když šel hledat muže našel 

Raphael, která byla jako anděl. 

{5:5} ale on nevěděl; a on mu řekl:, ty můžeš 

Pojď se mnou do zuří? a víš ty místa dobře? 

{5,6} ke komu řekl Anděl, půjdu s tebou a já jsem 

vědět, jak dobře: neboť jsem podali s naším bratrem 

Gabael. 



{5:7} pak Tobias řekl mu zůstal pro mě, dokud neřeknu 

Můj otec. 

{5:8} a pak řekl jemu: Jdi a dehtu ne. Tak šel 

se a řekl svému otci, hle, našel jsem jeden který 

půjde se mnou. Pak mi řekl, zavolejte mu mně, že smím 

víte jaký kmene je, a zda mu věrný muž 

jít s tebou. 

{5:9} tak volal mu a on přišel a jim zasalutoval 

jeden druhého. 

{5:10} pak Tobit pravili mu, bratr, ukázal mi 

Jaký kmen a rodina jsi. 

{5:11} k komu řekl, brániti pro kmen nebo 

Rodina, nebo najatý muž jít s tvým synem? Pak řekl Tobit 

mu věděl bych, bratře, tvá příbuzní a jméno. 

{5:12} pak řekl: já jsem Azarias, syn Ondřej 

Skvělé a z tvých bratří. 

{5:13} pak Tobit řekl, jsi vítána, bratře; být 

ani teď mě naštvaná, protože jsem zeptal vědět 

Tvé pokolení a tvé rodině. neboť ty jsi z mého bratra, 

poctivé a dobré akcie: Já vím, Ondřej a Jonathas, 



synové této skvělé Samaias, jak jsme šli společně do Jeruzaléma 

na bohoslužby a nabídl Prvorození a desetiny 

ovoce; a nebyly to svedl s chybou z našeho 

bratři: můj bratr, ty jsi z dobrého rodu. 

{5:14} ale řekni mi, co mzdy mám dát tobě? vadnutí 

Ty drachm, denně a věci nezbytné, aby můj vlastní 

syn? 

{5:15} Ano, navíc, pokud vrátíš bezpečné, budu přidávat 

něco k tvé mzdy. 

{5:16} tak oni byli dobře zalíbilo. Pak řekl Tobias, 

Připrav se na cestu, a Bůh vám poslat dobrý 

cesta. A když jeho syn měl připravené všechny věci daleko na 

cesta, řekl jeho otec, ty jdi s tímto člověkem a Bohem, 

které v nebi přebývá, prosperovat cesty a 

Anděl Boha dělat vám společnost. Takže se jelo tam obojí, 

a mladý muž psa s nimi. 

{5:17} ale Anna, jeho matka plakala a řekl proč Tobit, 

Ty jsi poslal pryč našeho syna? není personál naší ruky 

jít dovnitř a ven před námi? 



{5:18} Nebuďte chamtiví Přidat peníze na peníze: ale nech to 
být 

odpadu o naše dítě. 

{5:19}, ale Pán dal nám žít s 

Stačí nám. 

{5:20} jí pak řekl Tobit, si žádnou péči, moje sestra; on 

návrat v bezpečí a oči tvé se uvidíš ho. 

{5:21} pro dobrý anděl mu dělat společnost, a 

jeho cesta musí být prosperující, a on se vrátí bezpečné. 
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{5:22} a pak udělala konec pláče. 

{6:1} a když šli na jejich cestě, přišli 

večer k řece Tigris a oni tam podat. 

{6:2} a když mladý muž šel umýt 

sám ryba skočil z řeky a by 

ho totiž. 

{6:3} a pak anděl mu řekl:, berou naše ryby. A 

mladý muž podle držet ryb a zvedl ji k zemi. 

{6:4} k komu řekl Anděl, otevřete ryb a 

srdce a jater a žlučníku a dal je do bezpečně. 



6:5 {} tak mladý muž jako anděl velel mu; 

a když už pečené ryby, jedli to: pak se 

obě se pak na cestě, až se blížili ke Ecbatane. 

6:6 {} pak mladík řekl Anděl, bratr 

Azarias, k čemu je srdce a játra a gal z 

a ryba? 

{6:7} a řekl mu, dotýká srdce a 

játra, je-li ďábel, nebo zlý duch problémy, musíme 

jejich kouř před muž nebo žena a strana 

nese už hněvá. 

{6:8} jako gall, je dobré aby pomazali muž, kterýž 

bělost v jeho očích, a on se uzdravil. 

{6:9} a když pak přišli blízko zuří, 

{6:10} Anděl řekl mladík, bratře, den 

nám složí s Raguel, kdo je tvůj bratranec; také jest 

jedna jediná dcera, jménem Sara; Budu mluvit za ní, že ona 

může, mít tě za manželku. 

{6:11} pro ti snad právo její appertain vidět 

ty jen umění její příbuzní. 

{6:12} a služka je spravedlivý a moudrý: teď proto slyšet 



Já a bude mluvit k jejímu otci; a když se vrátíme z 

Zuří, budeme slavit manželství: Já vím, že 

Raguel nemůže si ji vzít do druhé podle práva 

Mojžíš, ale on musí být vinen ze smrti, protože právo na 

dědičnost spíše náležet Tobě než na jiné. 

{6:13} pak anděl odpověděl mladík, mám 

Slyšel, bratr Azarias, že jest věnována tato služka 

sedm mužů, kteří zemřeli v komoře manželství. 

{6:14} a teď jsem jediný syn mého otce, a já jsem 

strach, aby když půjdu ní, až umřu, jako ostatní před: pro 

zlý duch, který hurteth žádné tělo, ale ty miluje 

které přicházejí k ní; pročež jsem také bojím se, že umřu, a 

přinést život mého otce a mé matky kvůli mě 

hrob se smutkem: neboť nemají žádný další syn je pohřbít. 

{6:15} pak anděl mu řekl:, ty nevnímáš 

Pamatujte, přikázání, které dal tvůj otec tě, že jsi 

musel si vzít manželku tvé vlastní příbuzní? Protož 

Vyslyš mě, O můj bratr; protože ona ti bude dáno ženě; 

a ty bez zúčtování zlého ducha. pro tento stejný 

noc už ti bude dáno v manželství. 



{6:16} a kdy vejdeš do manželství 

komora, ty budeš mít popel parfém a budeš položte 

na ně některé ze srdce a jater ryb a budeš 

aby kouř s ním: 

{6:17} a ďábel se cítit to, utéct pryč, a 

už nevrátí žádné další: ale když vejdeš 

ona, povstat vás oba a modlete se k Bohu, který je milosrdný, 

Kdo bude mít soucit na vás a ušetřit: Neboj se, neboť je 

jmenoval tobě od samého počátku. a budeš 

zachovat ji, a ona musí jít s tebou. Navíc jsem 

Předpokládejme, že ona nese ti děti. Teď když Tobias 

Slyšel tyto věci, on ji miloval, a jeho srdce bylo 

účinně se připojil k ní. 

{7:1} a když přišli k Ecbatane, přišli 

do domu Raguel a Sara se s nimi setkal: a po jejich 

měli jeden druhého, zasalutoval jim přinesla do domu. 

{7:2} řekl Raguel Edna svou ženu, jak se líbí, je to 

mladý muž Tobit mého bratrance! 

{7:3} a Raguel se jich zeptal, odkud jsou 

bratři? Komu řekli že jsme ze synů 



Nephthalim, které jsou zajatci v Nineve. 

{7:4}, pak řekl, že k nim, víš Tobit naši 

příbuzný? A řekli: My ho známe. Pak řekl, že je 

v dobrém zdravotním stavu? 

{7:5} a říkali, on je naživu a v dobrém zdravotním stavu: 

a Tobias řekl, je to můj otec. 

{7:6} pak Raguel vyskočil, políbila ho a plakal, 

{7:7} a požehnal mu a řekl mu: jsi 

syn poctivý a dobrý člověk. Ale když on slyšel 

Tobit byl slepý, on byl smutný a plakali. 

{7:8} a podobně Edna jeho žena a Sara jeho dcera 

plakal. Navíc se bavil je vesele; a po 

že už zabili ram hejna, postavili sklad masa 

na stůl. Pak řekl Tobias Raphael, bratr Azarias, 

hovoří o těch věcí, z nichž ty mluvit způsobem, 

a toto podnikání být odesláno. 

7:9 {} tak si sdělují to s Raguel: a 

Raguel řekl Tobias, jíst a pít a veselíte: 

{7:10} je splnit že jsi musel vzít mé 

dcera: Nicméně bude deklarovat tobě pravdu. 



{7:11} dal jsem svou dceru v manželství te sedm 

muži, kteří zemřeli oné noci přišli ní: 

Nicméně pro tuto chvíli být veselý. Ale Tobias řekl, bude 

nejedí nic, než souhlasit a přísahám, jeden do druhého. 

{7:12} Raguel řekl, pak ji vzít od nynějška 

podle způsobu, protože jsi její bratranec, a ona je 

Tvá, a milosrdný Bůh vám dobrý úspěch ve všech 

věci. 

{7:13} a pak zavolal své dcery Sara, a přišla do 

její otec a on ji vzal za ruku a dal jí být 

manželka se Tobias: Hle, si ji po právu 

Mojžíš a vést ji pryč do tvého otce. A požehnal 

; 

{7:14} a nazývá Edna manželku, vzal papír a udělal 

napište nástrojem smlouvám a zapečetila. 

{7:15} a pak začali jíst. 
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7:16 {} po Raguel jeho manželka Edna a řekl: 

její sestra, připravit další komory a přiveďte ji tam. 

{7:17} které když udělala jak on vyzval ji, 



přivedla ji tam: plakala, a získala 

slzy své dcery a řekl jí, 

{7:18} být dobré pohodlí, má dcero. Pán z 

nebe a země dávají radost tě za to tvůj žal: být 

dobrý komfort, moje dcera. 

{8:1} a když jim večeřel, přivezli Tobias 

ní. 

{8:2} a když odešel, si vzpomněl na slova 

Raphael a vzal z vůně popela a dát 

srdce a játra ryb a kouř 

s nimi. 

{8:3} které cítit, když už cítil zlý duch, 

uprchl do nejvyšší části Egypta, a anděl vázané 

ním. 

{8:4} a poté byli oba zavřeni v sobě, 

Tobias vstal z postele a řekl: sestra, vznikají a nechte nás 

Modlete se, že Bůh bude mít soucit na nás. 

{8:5} pak začal Tobias říci, požehnaná jsi, Ó Bože, 

z našich otců a požehnaný jméno tvé svaté a slavný pro 

nikdy; Ať se nebe žehnej tobě a tvé stvoření. 



{8:6} ty madest Adam a kteréž mu Eve jeho žena 

pro pomocníka a pobyt: z nich přišlo lidstvo: jsi 

řekl, to není dobré, že člověk by měl být sám; Dovolte nám, aby 

mu jako pomůcka k sobě. 

{8:7} a nyní, Ó Pane, není to moje sestra pro svěží 

ale vzpřímeně: proto milosrdně nařídil, abychom 

stát bude vytvořen jejich průměr. 

{8:8} a řekla s ním Amen. 

{8:9} tak spali oba oné noci. A Raguel vznikla, a 

šel a udělal hrob, 

{8:10} říká, bojím se, že on také být mrtvá. 

{8:11} ale když Raguel byl přišel do jeho domu, 

{8:12} řekl: jeho manželka Edna. Odeslat jeden z služky, 

a ať vidí zda být naživu: Pokud on se však, že jsme 

může ho pohřbil, a nikdo to vědí. 

{8:13} tak služka otevřel dveře a vešel dovnitř, a 

je našli oba spí, 

{8:14} a vyšel a řekl jim, že on byl živý. 

{8:15} pak Raguel chválili Boha a řekl: Ó Bože, ty jsi 

hoden být chválen všechny čisté a svaté chválou; 



Proto ať tvé svaté chválit tě tvé stvoření; a 

Ať všechny tvé angels a tvé volí chvála tobě na věky. 

{8:16} jsi být chválen, neboť jsi mě učinil 

radostný; a že není přijď ke mně, který jsem tušil; Ale 

Ty jsi s námi nakládat tvé veliké milosrdenství. 

{8:17} jsi být chválen, protože ty jsi měl 

milost ze dvou, které zplodil děti z jejich 

otcové: udělovat milost, Ó Pane a dokončit jejich život v 

zdraví s radostí a milosrdenství. 

{8:18} pak Raguel vyzval, aby jeho zaměstnanci vyplnit do 
hrobu. 

{8:19} a nechal si svatební hostinu čtrnáct dní. 

{8:20} pro před dny manželství skončilo, 

Raguel řekl mu přísahou, že on neměl 

odjíždějí do čtrnácti dnů od sňatku byla skončila; 

{8:21} a pak si měl vzít polovinu své zboží, a 

přejděte v bezpečí svého otce; a by měla mít zbytek když jsem 

a moje žena být mrtvá. 

{9:1} pak Tobias říká Raphael a řekl mu, 

{9:2} Azarias bratra, si s tebou sluhu a dva 



velbloudi a přejděte na zuří média do Gabael a přines mi 

peníze a přivést ho na svatbu. 

{9:3} pro Raguel jest přísahal, že neodejdu. 

{9:4} ale můj otec counteth dní; a když jsem zůstal dlouho, 

on bude velice líto. 

{9:5} tak Raphael vyšel ven a uschovaných u Gabael, a 

dal mu rukopis: který vyvedl pytle, které 

byly hermeticky uzavřeny a dal mu. 

{9:6} a brzy ráno šli dále oba 

společně a přišel na svatbu: a Tobias požehnal jeho 

žena. 

{10:1} nyní Tobit jeho otec počítají každý den: a kdy 

dny cesty, skončil a oni přišli 

{10:2} pak Tobit řekl, se držely? nebo je Gabael 

mrtvý a tam je žádný muž mu nedám peníze? 

{10:3} je tedy byl velice líto. 

{10:4}, pak jeho žena mu řekl:, můj syn je mrtvý, 

vidět stayeth dlouhý; a začala naříkat ho a řekl: 

{10:5} teď starám se o nic, můj synu, protože jsem nechal 

tě jít, světlo mé oči. 



{10:6} k komu řekl Tobit, podržte svůj mír, brát žádnou péči, 

neboť on je bezpečné. 

{10:7} ale ona řekla, podržte svůj mír a oklamat mě; 

můj syn je mrtvý. A ona šla ven každý den do způsobu 

který odešel a dělal jíst žádné maso na den, a 

nepřestal ani celé noci naříkala nad její syn Tobias, až 

čtrnáct dní svatby byly vypršela, který Raguel 

Přísahal, že on by měl strávit tam. Pak řekl Tobias 

Raguel, nech mě jít, můj otec a moje matka pohled ne 

více na mě vidět. 

{10:8}, ale jeho otec v právu pravili mu, zůstal se mnou, 

a já pošlu na otce, a učiní prohlášení o mu 

Jak to chodí s tebou. 

{10:9} ale Tobias řekl, ne; ale nechte mě jít k mému otci. 

{10:10} pak Raguel vstal a dal mu Sara jeho manželka, 

a polovinu jeho zboží, služebníky a dobytek a peníze: 
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{10:11} a požehnal jim a poslal je pryč, 

řekl, bůh nebes vám prosperující cesta, 

mé děti. 



{10:12} a řekl, že s jeho dcerou, cti otce 

a tvá matka v právu, které jsou nyní tvé rodiče, že jsem 

může slyšet dobré zprávy o tobě. A políbil ji. Edna také 

říká, že Tobias, pán nebes obnovit tobě, má milá 

bratr a grant, které mohou vidět tvé děti moje 

a dcera Sara než umřu, že abych se před 

Lord: Hle, odevzdávám svou dceru k tobě zvláštních 

vztah důvěryhodnosti; kde proste nejsou její zlo. 

{11:1} poté, co tyto věci Tobias šel svou cestou, chválit 

Bůh, že on mu dal prosperující cesta, a 

požehnal Raguel a Edna svou ženu a pokračoval ve své pouti až 
do 

přišoural se blíž k Nineve. 

{11:2} pak Raphael řekl Tobias, ty víš, 

bratře jak jsi nechat otce: 

{11:3} let nás spěch před manželku a připravit dům. 

{11:4} a ve tvé ruce gall ryby. Tak se 

šel svou cestou, a pes šel za nimi. 

{11:5} teď Anna seděla a dívala se směrem se pro 

jejího syna. 



{11:6} a když jí ho vyslídil, řekla jeho 

otec, hle, tvůj syn přijde a muž, který šel s 

ním. 

{11:7} pak řekl Raphael, já vím, Tobias, že tvůj otec 

se otevře oči. 

{11:8} je tedy jsi pomazal oči se žlučí, a 

právě s nimi vztyčené, on se třít a bělost 

musí odpadnout a on tě dbají. 

{11:9} pak Anna běžel zpátky a na krku jí padl 

synu a řekl jemu: vidět, viděl jsem tě, můj synu, 

napříště jsem ochoten zemřít. A oba plakali. 

{11:10} Tobit také šel zpět ke dveřím, a 

narazil: ale jeho syn mu: 

{11:11} a uchopil svého otce: a on strake z 

Gall na oči jeho otce, řekl, být dobré naděje, můj otec. 

{11:12} a když jeho oči začaly chytrý, mnul 

; 

{11:13} a bělost pilled od rohů 

z jeho očí: a když uviděl svého syna, on padl na jeho krku. 

{11:14} a plakal, a řekl, Požehnaný jsi, Bože, 



a požehnaný je tvé jméno na věky; a Požehnaní jsou všechny 
tvé 

Svatí andělé: 

{11:15} pro ty jsi zbičován a slitoval 

Já: Hle, vidím, že můj syn Tobias. A jeho syn šel v 

radují a svému otci a řekl velké věci, které měl 

v médiích se mu stalo. 

{11:16} pak Tobit vyšel vstříc svou dceru v právu 

u brány Nineve, radovat a chválit Boha: a 

která ho viděl jít marvelled, protože se mu dostalo jeho 

pohled. 

{11:17} ale Tobias vzdal díky před nimi, protože 

Bůh se slitoval nad ním. A když přišel blízko Sara jeho 

snacha, požehnal ji říkat, že jsi vítána, 

dcera: být Požehnaný Bůh, který tě jest přinesla nám, 

a požehnaný být otce svého i matku svou. A byla radost 

mezi jeho bratry, které byly na Nineve. 

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

přišli: 

{11:19} a Tobias svatba byla držena sedm dní s 



Velká radost. 

{12:1} pak Tobit volal jeho syn Tobias a řekl: 

mu, můj syn, uvidíte, že člověk má svou mzdu, která šla 

s tebou a ty mu musí dát víc. 

{12:2} a Tobias mu řekl:, Otče, že to není nic špatného 

pro mě, abych mu polovinu z těch věcí, které jsem přinesl: 

{12:3}, neboť jest mě přivedl opět k tobě v bezpečí, a 

Scelení moje žena a přinesl mi peníze, a 

stejně tak tě uzdravil. 

12:4 {} pak starý muž řekl, že je to z důvodu mu. 

{12:5} tak nazval anděl a řekl mu:, se 

polovina všeho ye přinesly a zmizí v bezpečí. 

{12:6}, pak vzal je oba od sebe a řekl jim: 

Žehnej Bohu, chvalte ho a zvětšit ho a chválit ho za 

věci, které on učinil vám v očích všech 

že žijí. Je to dobré chválit Boha a povýší jeho jméno, a 

čestně na ukáži dále díla Boha; Proto nebuďte 

časová rezerva k jeho chvále. 

Je dobré udržovat úzké tajemství krále, ale {12:7} 

je čestnou odhalit Boží. Jen to co je 



dobře a ne zlo se vás dotknout. 

{12:8} modlitba je dobrá půst a almužnu a 

spravedlnost. Trochu s spravedlnost je lepší než 

mnohem s nepravostí. Je lepší dávat almužnu, než aby 

stočení zlato: 

12:9 {} pro almužnu uchrání smrti a musí vyčistit 

pryč všechny hříchy. Ty, které vykonávají almužny a 
spravedlnosti 

musí být naplněny životem: 

{12:10}, ale oni, že hřích jsou nepřátelé na jejich vlastní život. 

{12:11} určitě budu držet blízko nic od vás. Pro já 

řekl, bylo dobré, aby zavřít tajemství krále, ale že 

byl to čestný odhalit Boží. 

{12:12} nyní proto, když ty proste a Sara 

Tvá dcera v právu, jsem se přinést vzpomínka na vaše 

modlitby před svatým: a když ty pohřbít 

mrtví stejně tak byla s tebou. 

{12:13} a když ty neodkládat povstat, a 

Nechte svou večeři, jít a ponecháním, tvůj dobrý skutek 

nebyl hid ode mne: ale byl jsem s tebou. 



{12:14} a teď mě léčit tě a Sara poslal Bůh 

Tvá dcera v právu. 

12:15 {} jsem Raphael, jeden z sedmi svatých andělů, 

která představují modlitby svatých, a které jdou a 

Strana 565 Tobit 

venku před slávou svatého. 

{12:16}, pak byli oba trápí a padl na jejich 

tváře: neboť se obávali. 

{12:17}, ale on řekl jim: Neboj se, neboť to musí jít 

dobře s tebou. Chvála Bohu proto. 

{12:18} pro ne o laskavost, můj, ale z vůle 

náš Bůh přišel jsem; Proč Chvalte ho na věky. 

12:19 {} všech těchto dnech, kdy jsem se k tobě; ale udělal jsem 

ani najíst ani napít, ale vy viděl vizi. 

{12:20} nyní tedy děkovat Bohu: neboť jsem jít až do 

mu, který mě poslal. ale psát všechny věci, které jsou 
prováděny v 

kniha. 

{12:21} a když se objevily, že ho viděl už. 

{12:22} a pak se přiznal, Skvělé a úžasné 



dílo Boží, a jak se objevil Anděl Páně 

k nim. 

{13:1}, pak Tobit napsal modlitbu radosti a řekl: 

Požehnán buď Bůh že je živ na věky a požehnal být jeho 

království. 

{13:2} pro metla a kterýž milosrdenství: vodí 

do pekla a vynáší znovu: všechny, které není 

jeho ruka se lze vyhnout. 

{13:3} se mu přiznat před pohany, vy děti z 

Izrael: neboť on jest nás roztroušených mezi nimi. 

{13:4} tam deklarovat jeho velikost a velebí ho před 

všechny živé: on je náš Pán, a on je Bůh náš 

Otec na věky. 

{13:5} a on bude mrskali nás pro naše nepravosti a bude 

smiluj se znovu a bude shromáždit nás ze všech národů, 

mezi nimiž jest po procházkách nás. 

{13:6}, pokud ptáti se mu celým svým srdcem a s 

celou myslí a deal vzpřímeně před ním, pak bude 

zase vám a nebude skrýt svou tvář od vás. 

Proto vidět, co bude dělat s tebou a přiznat mu 



v ústech a Chvalte Pána silou a 

Extol věčného krále. V zemi svého zajetí mohu 

Chvalte ho a prohlásit jeho moci a majestátu na hříšné 

národ. O ye hříšníci, otočte a spravedlnost před ním: kdo 

pozná, když ho přijmu a mít slitování na vás? 

{13:7} jsem budou vychvalovat můj Bože, a má duše se chválit 

Král nebe a bude se radovat v jeho velikost. 

{13:8} ať všichni muži mluví a nechat všechny chválit ho za jeho 

spravedlnost. 

{13:9} Ó Jeruzaléme, město svaté, on bude metla za 

tvé děti funguje a bude mít slitování znovu na syny 

spravedlivých. 

{13:10} dát chválu Pánu, on je dobrý: a chválu 

věčného krále, že může být vystavěn v jeho příbytku 

ti zase s radostí a ať dělá radost tam v tobě 

ty, které jsou zajatci a láska v tobě vůbec těm 

jsou ubohé. 

{13:11} mnoha národů musí pocházet z daleko k názvu 

Pán Bůh s dárky v jejich rukou, dokonce i dárky 

Král nebe. všechny generace musí chválit tě s velkou 



radost. 

{13:12} prokletý jsou všickni, kteříž tě nenávidí a požehnal 

budou všechny, které tě navždy milovat. 

{13:13} radujte se a buďte šťastní pro děti spravedlivých: 

neboť se shromáždili a musí chválit Hospodina 

spravedlivých. 

{13:14} O Požehnaní jsou ti, kdo milují tě, budou 

Radujte se v tvém pokoji: Požehnaní jsou ti, které byly 

smutné pro všechny tvé metly; neboť se raduj se, pro tebe, 

Když viděl tvou slávu a musí být rád, že na věky. 

{13:15} nechat mou duši požehnal Bůh velký král. 

{13:16} pro Jeruzalém jsou budovány s safíry 

a smaragdy a drahých kamenů: tvé hradby a věže a 

cimbuří s ryzí zlato. 

{13:17} a ulicích Jeruzaléma se dlážděná 

Beryl a karbunkl a kameny Ophir. 

{13:18} a všechny její ulice se kupříkladu Aleluja; a oni 

budou ho chválit, slovech, požehnaný být Bůh, kterýž 

velebeno budiž na věky. 

{14:1} tak Tobit udělal konec chválit Boha. 



{14:2} a bylo mu osm a padesát let kdy prohrál 

jeho pohled, který byl obnoven po osmi letech: a 

on dal almužnu, a on zvýšil v strachu z Pána Boha, 

a pochválil ho. 

{14:3} a když byl nezakrývají zavolal svého syna, a 

synové jeho syn a řekl mu:, synu, tvá 

děti; Hle, já jsem ve věku a jsem připraven k odletu z 

z tohoto života. 

{14:4} jít do média můj syn, neboť jistě věřím, ty 

věci které Jonas mluvil prorok Nineve, že to musí 

svržen. a to za čas mír bude spíše v 

Sdělovací prostředky; a že naše bratry leží roztroušeny v zemi 

z té kvalitní půda: a Jeruzalém bude pusté, a 

dům Boží v něm musí být spáleno a musí být pustá 

za chvíli; 

{14:5} a že opět Bůh bude mít slitování na ně, a 

znovu je přivedu do půdy, kde se budují 

chrám, ale ne jako první, až doba tohoto věku 

splněny; a později se vrátí ze všech míst 

jejich zajetí a vybudovat Jeruzalém slavně a 



Boží dům se v něm postavený na věky se slavnostní 

budova, jak proroci promluvili jejich. 

{14:6} a všechny národy se obrátit a Pán Bůh se obávají 

skutečně a musí pohřbít své idoly. 

{14:7} tak musí všechny národy Chvalte Pána a jeho lidé 

musí se přiznat, že Bůh a pán oslaví svůj lid; a 

všechny ty, které milují Pána Boha v pravdě a spravedlnosti se 

Radujte se, pozorná milosrdenství na našich bratří. 

{14:8} a teď, můj synu, odjíždějí z Nineve, protože 

že se ty věci, které mluvil prorok Jonas se jistě 

Přijďte se projít. 
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{14:9} ale nechte ty zákon a přikázání, a 

Shewem sám milosrdný a spravedlivý, že to může jít dobře s 
tebou. 

{14:10} a pohřběte mě slušně a tvá matka se mnou; 

ale zůstal již v Nineve. Pamatujte si, že můj syn, jak 

Aman zpracována Achiacharus, která ho vychovala, jak ze 

světlo ho přivedl do tmy, a jak byl odměněn 

ho znovu: ještě Achiacharus byl uložen, ale druhý měl jeho 



Odměna: protože šel do tmy. Dal si Manassese 

almužny a unikl Osidla smrti, který byl nastaven pro 

mu: ale Aman spadla do pasti a zahynuli. 

{14:11} protož nyní, můj syn, za jakou almužnu 

kdo a jak zajistit spravedlnost. Když měl 

Tyto věci, řekl on skonal v posteli, je 

sto a osm padesát let; a on ho pohřbil 

čestně. 

{14:12} a když Anna jeho matka byla mrtvá, pohřben 

ji se svým otcem. Ale Tobias odešel s manželkou a 

děti do Ecbatane Raguel jeho otec v právu, 

{14:13} kde se stal starý se ctí, a pohřben 

jeho otec a matka v právu čestně a zdědil 

jejich podstatu a jeho otec Tobit. 

{14:14} a zemřel v Ecbatane v médiích, že 

sto a sedm dvacet let. 

{14:15}, ale před svou smrtí se doslechl o zničení 

Nineve, která byla pořízena Nabuchodonozor a 

Assuerus: a před svou smrtí se radoval nad Nineve. 

APOKRYFY 
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