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Tóbiás 

Tóbiás könyve 

{1:1 a könyv Tobit, fia, Tobiel, szóval a 

fia, Ananiel, Aduel, Gabael, fia fiának, a 

vetőmag Krisztián, a törzs, a Nephthali; 

{1:2} aki Enemessar az asszírok királyának idejében 

led fogságban ki Thisbe, amely a jobb keze volt 

a város, amely az úgynevezett megfelelően Galileában 
Nephthali 

István felett. 

1:3 Tóbiás jártam életem minden napján a 

az igazság és az igazságosság, és én sok almsdeeds-hoz az én-m 

testvérek, és a nemzet, aki eljött velem Nineve, a 

az asszírok földje. 

{1:4} és mikor volt az enyém a föld a saját országában 

De fiatal, hogy Izrael a törzs, az apám Nephthali 

csökkent a House of Jerusalem, választották ki az 

a törzsek, Izráel, hogy a törzsek kell feláldozni 



ott, ahol a templom a Magasságos üdülő 

volt szentelve, és épített minden korosztály számára. 

{1:5} most törzsek amely együtt fellázadtak, és a 

Nephthali, Atyám házában áldoztak az üsző 

Baal. 

{1:6}, de én egyedül ment gyakran Jeruzsálembe az ünnepek, 
mint 

Ez volt a nép, Izrael által elrendeltek egy 

örök rendelése, zsenge és tized 

növekedése, ami először nyírt; és nekik adtam: 

az oltár, a papok a gyermekek Aaron. 

{1:7} első tizedik része mind növekedésével adtam fiai 

Aaron, akik szolgáltak, Jeruzsálemben: egy másik tizedik rész 

értékesített, és ment, és költött ez minden évben-
Jeruzsálemben: 

1:8 és én adtam nekik, akinek volt harmadik 

találkozik, mint Debora az apám anyám megparancsolta nekem, 

mert én is maradt egy árva az én apám. 

1:9 továbbá volt jön, a kor az ember, amikor 

Férjhez mentem Anna bánya saját rokon, és neki, nemzett 

Tobias. 



1:10 és mikor került sor el foglyoknak 

Nineve, az én testvéreim, és azokat, amelyek a nemzetségem 

evett, a kenyér, a pogányok. 

1:11, de tartottam magam eszik; 

1:12 mert emlékszem Isten teljes szívemből. 

{1:13} és a legtöbb magas kaptam, kegyelem és mellette 

Enemessar, előtt, hogy ő szállítója volt. 

1:14 és média ment, és elhagyta a bizalmi kapcsolatot 

Gabael, Gabrias, a tombol a városban, a média tíz testvére 

ezüst tehetségét. 

1:15 most mikor Enemessar meghalt, Szanherib ő 

fia, uralkodott a helyében; akinek estate volt rá, hogy én 

nem mehet a média. 

1:16, és az idő a Enemessar adtam sok alamizsnát, 

testvéreim, és én kenyeret adott az éhes, 

1:17 és a ruháimat, hogy a meztelen: és ha láttam valamelyik 

a nemzet halott, vagy a falak, Nineve a leadott, én temették el a 

neki. 

{1:18}, és ha a király Szanherib megölt, amikor 

ő jön, és elmenekült Júdea, eltemettem őket titokban; a 



haragjában megölte de a szervezetek nem találtak, 

Mikor ők voltak keresni a király. 

{1:19} és mikor az egyik a niniveiek ment és 

panaszkodott nekem a királynak, hogy temették el őket, és hid 

magam; megértése, hogy én keresett kerül 

halál, én visszavonta magam a félelem. 

1:20, majd az árut erőszakkal elvették, 

sem volt olyan dolog, amit nekem, mellett a feleségem Anna 

és az én fiam Tobias. 

{1:21} és ott nem öt, és ötven nap előtt 

két fiát megölte, és elmenekültek a hegyekbe 

a Ararath; és Sarchedonus fia, uralkodott a helyében; 

aki kinevezett, apja számlák, és minden ő 

ügyek, a bátyám György fia Achiacharus. 

{1:22} és Achiacharus intreating nekem, azt felelte, hogy 

Nineve. Most Achiacharus volt cupbearer, és az állattartó a 

pecsét, és steward, és a felügyelője a fiókok: és 

Sarchedonus nevezte ki következő néki: és ő volt az én-m 

Brother's fia. 

{2:1 Most amikor volt jövök haza újra, és a feleségem 



Anna restaurálták hozzám, a fiam Tobias, a 

ünnep a Pünkösd, amely a hét Szent ünnepe 

hét, nem volt egy jó vacsorát készített, amelyben azt 

ült le enni. 

{2:2} és Mikor láttam rengeteg húst, azt mondtam, hogy én 

fia, megy, és hogy milyen szegény ember bárhogyan 
megtalálod, 

testvéreink, aki szem előtt tartja az Úr; és lássátok, ha még 

neked. 

{2:3}, de ő jött újra, és azt mondta: Atyám, az egyik a 

nemzet van megfojtották, és öntött a piacon. 

{2:4} aztán előtt is kóstoltam, a hús, kezdett 

és vitte be egy szobába, amíg a megy le a nap. 

{2:5}, majd visszatért, és mosott magam, és evett az én-m 

hús nehézség, 

{2:6} a prófécia Amos, eszébe jutott, mint mondta, 

Az ünnepek gyász, és minden kell fordítani a 

Siránkozás a jókedv. 

2:7 ezért sírtam: és után megy le, az a 

nap ment és készült egy sírba, és temették el neki. 



{2:8}, de az én-m szomszédok rászedtél, és azt mondta, ez az 
ember 

még nem félnek, hogy az ügyet halálra: aki menekült 

el; és mégis, íme, ő burieth a halottak újra. 

2:9 ugyanazon az éjszakán is tért vissza a temetést, és 

aludt a falon az én udvarban, szennyezett és az én-m 

arca volt, fedetlen: 

2:10, és nem tudtam, hogy nem volt a verebek a 

fal, és az enyém szemei nyitva, a verebek némítva meleg 

trágya bánya szemébe, és az a fehérség szememben jött: 

és mentem az orvosok, de nekem nem segített: 
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továbbá Achiacharus táplálták a nekem, amíg mentem-ba 

Elymais. 

{2:11} és a felesége, Anna vette női szerkezet-hoz csinál. 

{2:12} és mikor ő küldte őket otthon a tulajdonosok, 

ő bért és neki is egy gyerek mellett. 

{2:13} és mikor volt az én házamban, és sírni kezdett, én 

szólt neki, a Honnét van ez a gyerek? Ez nem lopott? 

teszi azt, hogy a tulajdonosok; mert van olyan dolog enni 



hogy ellopták. 

{2:14} de felelte rajtam, hogy kapott egy ajándék 

több, mint a bérek. Howbeit nem hitt neki, de 

Bernát őt teszik a tulajdonosok: és én zavarba jött rá. 

De ő azt válaszolta, hol vannak a alamizsnád és te 

igazlelkű cselekedetek? Íme, te, és az összes ismert, 
cselekedeteidet. 

{3:1} akkor én fájt, hogy vajon sírni, és az én bánatom 

imádkoztam, mondván: 

{3:2} Uram, te csak, és a te dolgaid, és minden te 

módon, irgalmasság és igazság, és te judgest, igazán és méltán 

örökké. 

3:3 Emlékezz rám, és néz rám, megbüntetni engem, nem 

bűneimet és ignorances, és bűneit mg atyák, akik 

vétkeztem eléd: 

{3:4} a engedelmeskedtek nem te parancsolatait: tehát 

te tetted megszabadít minket, Szabadító, és szólt a fogságból, 
és 

halálra, és az a szemrehányás, hogy minden nemzet közmondás 

Mi akik között elszórtan. 

{3:5}, és most ítéleteidet sok és igaz: kezelésére 



az én bűneimet, és atyáim fogságára: mert mi 

már nem tartott te parancsolatokat, sem jártak, a 

igazság eléd. 

{3:6} most ezért foglalkozik velem, mint a legjobb szólt jónak 

téged, és lelkem kell venni tőlem, hogy én 

felosztható, és vált a Föld: a ' nyereséges 

én meghalni ahelyett, hogy él, mert hallottam már hamis 

szemrehányás, és sok bánatot van: ezért parancsot, hogy 

Most már szállítják, ki ezt a szorongást, és bemegy a 

örök helyet: viszont nem a te színed elől el tőlem. 

3:7 Ez lőn, hogy ugyanazon a napon, hogy a Ecbatane a város 

a média Sara lánya, Raguel volt is szemrehányást tett 

az apja cselédek; 

{3:8} mert hogy ő hét már házasok 

férjek, akit a gonosz lélek megölték, mielőtt Asmodeus 

akkor feküdt, vele. Hát te nem tudod, azt mondták, hogy 

te tetted megfojtották te férjek? te voltál már 

hét férfihez, sem voltál te nevezték el ezek közül bármelyik. 

3:9 tehát adsz te verni minket, nekik? Ha 

halott, menj terád után őket, hadd viszontlátni téged sem 



fia vagy lánya. 

3:10 Whe meghallotta ezeket a dolgokat, ő volt nagyon 

szomorú, hogy azt hitte, hogy megfojtott volna magát; és 

azt mondta: én vagyok az egyetlen lánya, az én Atyám, és ha 

Ez a szemrehányás neki, és kell, hogy a régi 

kor a bánatot a sírba. 

{3:11} aztán imádkozott az ablak felé, és azt mondta: 

Áldott vagy te, Uram, én Istenem, és te Szent és 

Dicső neve áldott és Tisztelt örökké: minden te 

művek dicsérni téged mindörökké. 

3:12 és most, Ó Uram, meg nekem az enyém szem és az arc 

felé 

{3:13} és azt mondják, vigyél el a földön, hogy hallom is 

nincs több a szemrehányás. 

{3:14} te tudod, Uram, hogy én vagyok minden bűntől tiszta 

ember, 

3:15, és hogy soha nem szennyezett, a nevem, sem a neve 

Atyám, a föld az én fogságban: én vagyok az egyetlen 

lánya, az én Atyám, sem kinek ő a gyermek, hogy az ő 

örökös, sem közelében Jobbjával, sem bármely fia az ő él, 



akinek felesége is tartom magam: a hét férje 

már halott; és miért kellene élni? de kérem, nem téged, ha 

hogy kell meghalok, parancs, néhány tekintetben is volt nekem, 

és kár venni tőlem, hogy hallom, hogy nincs több 
szemrehányást. 

3:16} így az imákat, mind a kettőt is hallott a 

a nagy Isten fenségét. 

{3:17} és Raphael küldték, hogy meggyógyítja őket mind, ez azt 
jelenti, hogy 

skála található a fehérség, Tóbiás barátait szemét, valamint, 
hogy Sára 

Raguel leánya a felesége, hogy Tobias fia, Tóbiás; 

és kötést Asmodeus a gonosz szellem; mert ő tartozott 

a Tobias, öröklési jog. Eljött az ideje ugyanazt 

Tóbiás haza, és a ház, és Sara kötöttek a 

Raguel lánya jött le a felső Kamara. 

{4:1} azon a napon, Tóbiás emlékezett a pénzt amit 

követte el, hogy dúl a médiában, Gabael 

{4:2} és mondta magát, azt kívánta, a halál; 

tehát én nem igényelnek Tobias, azt is jelenti, hogy a fiam 

neki a pénzt, mielőtt meghalok? 



4:3, és amikor ő hívta őt, azt mondta, fiam, ha 

Halott vagyok, bury me; és vesd meg anyádat, de becsület 

neki minden napján meg az életedet, és amit kell, kérjük 

neki, és ő nem fáj. 

{4:4} emlékezz rá, fiam, hogy ő látta a sok veszélyek részére 

téged, amikor te voltál a méhében: és ha ő meghalt, 

eltemetni őt, én egy sírban. 

{4:5} fiam, legyen tudatában, az Úr a mi Istenünk minden te 

a napokban, és hagyja, hogy nem te is beállítható a bűn, vagy 
hogy áthágják a 

a parancsolatokat: Ne egyenes derékkal te élet hosszú, és 
kövesse 

nem hamisság útjait. 

{4:6} mert ha te igazán foglalkozni, dolgodban szerencsésen 

neked sikerül, és mindazokat a joggal élni. 

{4:7} ad alamizsnát te anyag; és ha te givest 

alamizsnát, szemed nem irigyek, sem pedig a te arcod, a 

a szegények és Isten arcát nem kell elfordítani, el- 

téged. 

{4:8} ha te bőség-Adj alamizsnát ennek megfelelően: Ha 

te volna, de egy kicsit, ne féljetek, aszerint, hogy 



kis: 

{4:9 a te layest fel egy jó kincset magadat 

ellen a day of szükségesség. 
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4:10 mert hogy alamizsnát szállít a halál, és 

szenved magára vétkeikért, hogy ne jöjjön a sötétségbe. 

{4:11} az alms nektek mindazt, amit ad ez egy jó ajándék a 

a legtöbb nagy szem elől. 

{4:12} vigyázz az összes paráznává, fiam, és főleg hogy 

a vetőmag a te apák, és hogy nem egy furcsa feleség 

nő, feleség, ami nem a te atyád törzs: vagyunk 

a gyerekek a próféták, Noé, Ábrahám, Izsák, és 

Jacob: emlékezz rá, fiam, hogy a mi atyáink a 

elején, még hogy minden házasodtak össze feleségek saját 

rokon, és a gyermekek, és a vetőmag 

örökölni a földet. 

{4:13} most ezért, fiam, szeretem a testvéreidet, és 

nem a szíved megvetik testvéreid, a fiai és lányai 

a te néped, a felesége, közülük nem vesznek: a büszkeség van 

megsemmisítése, és sok baj, és a bujaság bomlási és 



nagy akar: a bujaság az anya az éhínség. 

{4:14} hagyja, hogy nem minden ember, ami vitt véghez a bérek 

néked, Maradjatok veled, de neki ez ki a kézi:, ha 

te Istennek szolgálunk, ő is visszafizeti neked: körültekintő az 
én-m 

fia, mindenben te cselekszel, és légy bölcs, minden te 

beszélgetés. 

4:15 csinálni, hogy nincs ember, ami a te hatest: nem iszik 

bort készítsünk, téged részeg: sem hagyja, hogy megy a 
részegség 

téged az útra. 

4:16 adja meg a kenyeredet, az éhes, és a te 

a ruhák nekik, hogy meztelen; és te 

bőség-Adj alamizsnát:, és hagyjuk a szemed nem irigyek, 

Mikor te givest alamizsnát. 

{4:17} öntsük ki a temetés a csak, de a kenyeredet 

adnak, hogy a gonoszok. 

{4:18} kérni tanácsot is, hogy bölcs, és nem veti meg 

bármilyen tanácsot, hogy nyereséges. 

{4:19} áldja meg az Úr a te Istened mindig, és a vágy őt 

hogy te módon lehet irányítani, és hogy ösvényeid útját és 



tanácsait is boldogulnak: a nemzet minden kinek nem 
tanácsot; de 

maga az Úr ad minden jó dolog, és ő humbleth 

akit ő is, mint ő; most ezért, fiam, emlékezz 

a parancsolataimat, sem hadd legyen a te eszed tedd. 

4:20, és most jelent ez, ők hogy követett el tíz 

Gabael fia, Gabrias: tombol a média tehetségek. 

{4:21} és ne félj, fiam, hogy mi történt szegény: a 

te mennyi vagyont, ha te az Istent, és indulnak minden 

bűn, és hogy melyik kellemes, az ő szemében nem. 

5:1 Tobias majd válaszolt, és azt mondta: Atyám, fogok tenni az 
összes 

azok a dolgok, amelyek azt megparancsoltad nekem: 

{5:2} de hogyan kaphatok pénzt, látván, hogy tudom, hogy 

neki nem? 

{5:3} aztán adott neki a kézírást, és így szólt 

neki keresni neked egy ember, ami lehet menni, mindaddig én 
még 

él, és ad neki a bérek: és megy, és kap a 

pénzt. 

5:4 tehát, amikor elment, hogy egy ember, úgy találta 



Raphael, egy angyal volt. 

{5:5}, de tudta, hogy nem; és monda néki, tudsz te 

Dúl megy velem? Ismered azokat a helyeket is, és? 

{5:6} akinek az angyal azt mondta, hogy fog menni hozzád, és 

az út jól tudom: a helyeztek letétbe, a mi testvér 

Gabael. 

5:7 majd Tóbiás azt mondta néki: Maradjatok nekem, míg 
elmondom 

apám. 

{5:8} akkor azt mondta neki, megy és nem jöttök, nem. Így 
ment 

Itt, és azt mondta, hogy apja, íme, találtam egyet ami 

velem. Aztán azt mondta, hívja őt nekem, hogy én is 

tudom, milyen törzs van, és hogy ő egy megbízható ember 

menjen el téged. 

{5 9 így nevezte őt, és ő jött-ban, és ők tisztelgett 

egy másik. 

5:10 majd Tóbiás mondta néki testvére, nekem 

milyen törzs és a család te. 

{5:11} akinek azt mondta, hogy adsz te keresnek egy törzs vagy 



család, vagy egy bérelt ember megy a fiad? Akkor mondta 
Tóbiás 

néki én tudom, testvér, te rokon és nevét. 

{5:12} akkor azt mondta, én Azarias, Anániás fiának a 

nagy, és fivéreid. 

{5:13} majd Tóbiás azt mondta, te szívesen, testvér; kell 

nem most mérges rám, mert azt kérdezte, hogy tudja 

te a törzs és a te család; mert te vagy a bátyám, az egy 

becsületes és jó állomány: tudom, Anániás és Jonathas, 

a nagy Samaias, fiai, együtt elmentünk Jeruzsálem 

hogy imádják és felajánlotta az elsőszülött, és a tized a 

gyümölcsök; és nem voltak csábította a hiba a mi 

testvérek: az én testvérem, te egy jó állomány. 

{5:14}, de mondd meg, mi a bérek kell adni neked? hervadás 

te egy drachm, egy nap, és dolog szükséges, hogy az enyém a 
saját 

fia? 

5:15 igen, továbbá, ha ti vissza, a biztonságos, fogok hozzá, 

valamit, hogy te a bérek. 

{5:16} voltak, nagyon elégedett. Aztán mondta hogy Tobias, 

Készüljön fel magad az utazás, és Isten küld Önnek egy jó 



utazás. Mikor fia volt elkészítettem minden dolgot, és messze a 

utazás, az apja azt mondta, menj te és ez az ember, Isten, 

amely lakik a mennyben, boldogulni az utazás, és a 

Isten tartsa meg társaság angyala. Így mentek oda, 

és a fiatal férfi kutya velük. 

5:17 de Anna édesanyja sírt, és azt mondta, hogy Tóbiás, miért 

te küldtél el a fiam? Vajon nem a személyzet a kezét 

megy és ki előttünk? 

{5:18} nem lehet kapzsi pénz-pénz felvétele: de legyen 

a szemét a gyermek. 

{5:19} mert amit az Úr adott nekünk élni 

elég nekünk. 

5:20 majd mondta Tóbiás neki, hogy nincs gond, a húgom; ő 

Visszatérés a biztonság, és a szemed kell látni őt. 

{5:21} a jó angyal akarat eltartás őt társaság, és 

útját virágzó, és visszaküldi a biztonságos. 
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{5:22}, majd ő tette a sírás a vége. 

{6:1}, és ahogy mentek útjukon, hogy bejött a 

este a folyó Tigris, és letétbe helyezni ott. 



{6:2} és mikor a fiatal ember ment le mossa 

maga a hal ugrott a folyóból, és volna 

felfalja őt. 

{6:3}, akkor az angyal azt mondta neki, hogy a halolaj. És 

a fiatalember meghatározott tartsa a hal, és felhívta rá a földet. 

{6:4} akinek az angyal azt mondta, hogy nyissa ki a halak, és 
hogy a 

szív és a máj és az epehólyag, és tedd fel nyugodtan. 

{6:5}, a fiatal ember volt, mint az angyal megparancsolta neki; 

és ha ők volt sült hal, ők ettek: akkor 

mind ment az úton, amíg ők felhívta a közel Ecbatane. 

{6:6}, akkor a fiatalember azt mondta, hogy az angyal, testvér 

Azarias, hogy mi haszna a szív és a máj és a Gál 

a hal? 

{6:7} és így szólt hozzá, megható a szív és a 

máj, ha egy ördög, vagy egy gonosz szellem baj van, azt kell, 
hogy a 

a férfi vagy a nő, és a párt előtt annak füst 

nincs több kedvezményt kell. 

{6:8}, az epehólyag, a ' jó kend, az ember, hogy kinek 

a szeme, fehérsége és ő meggyógyul. 



{6:9} és mikor jöttek, közel dúl, 

{6:10} az angyal azt mondta, hogy a fiatalember, testvér, nap 

Mi kell benyújtania, a Raguel, aki te unokatestvére; ő is kinek 

egy egyetlen lánya, megnevezett Sara; Szólok neki, hogy ő 

lehet adni neked egy feleség. 

{6:11} a hozzád űz vele appertain jobb látás 

te csak a vele rokon művészete. 

{6:12} és a lány az igazságos és bölcs: most ezért hallani 

nekem, és beszélni fog az apja; és amikor visszatérünk a 

Dúl, ünnepeljük a házasság: tudom, hogy 

Raguel nem feleségül egy másik joga szerint 

Mózes, de ő is bűnös, a halál, mert jobb oldalán 

öröklési inkább appertain téged, mint bármely más. 

{6:13} majd a fiatalember válaszolt az angyal, már 

hallottam, testvér Azarias, hogy a maid adott nékünk az 

hét férfi, aki meghalt a házasság kamrában. 

{6:14} és most én vagyok az egyetlen fia az én Atyám, és én 
vagyok 

félek, nehogy megy néki, ha meghalok, mint a többi előtt: az 
egy 



gonosz szellem szereti őt, amely nem a test, hanem azok 
hurteth 

ami jön, néki; tehát is félek, hogy meghalok, és 

hogy az én Atyám és anyám életet, mert nekem, hogy a 

súlyos bánat: mert nincs más fia, hogy eltemesse őket. 

{6:15} akkor az angyal így szólt hozzá, nem kell 

Ne feledje, a törvényeket, amelyek atyád adtam neked, hogy te 

gyönyörködjél feleségül saját rokon felesége? tehát 

Hall engem, Ó, bátyám; az ő átadják neked felesége; 

és te nem reckoning, a gonosz szellem; Ez ugyanaz 

este ő adatik neked a házasság. 

{6:16} és mikor te fogsz jönni a házasság 

Kamara, te fogsz venni a hamvait a parfüm, és leszel feküdt 

rájuk néhány, a szív és a máj, a hal, és fogsz 

a füst, hogy: 

{6:17} és az ördög a szagát, és menekülj el, és 

soha nem jön újra minden további: de mikor te fogsz jönni 

neki, kelj fel mind a ketten, és imádkozzatok, hogy Isten 
irgalmas, 

aki az Ön könyörülj, és mentse meg: ne félj, az ő 

kinevezett néked a kezdettől fogva; és te 



őrizni őt, és ő kell neked megy. Ráadásul én 

Tegyük fel, hogy ő viseli téged gyerekek. Most amikor Tóbiás 

meghallotta ezeket a dolgokat, ő szerette őt, és volt a szíve 

eredményesen csatlakozott hozzá. 

7:1 és amikor jöttek, hogy Ecbatane jöttek 

a ház, a Raguel és Sara találkozott velük: és ezek után 

tisztelgett volt egy másik, ő hozta őket a házba. 

{7:2} akkor azt mondta hogy Raguel Edna felesége, mint ez 

a fiatalember a Tóbiás az unokatestvérem! 

{7:3} és Raguel kérte őket, ahonnan vagytok, 

testvérek? Akik azt mondták, hogy mi vagyunk fiainak 

Nephthalim, amelyek Nineve a foglyokat. 

{7:4} akkor azt mondta nekik, hogy tudjátok Tóbiás mi 

Jobbjával? És azt mondta, tudjuk, hogy neki. Akkor mondta el, 
vajon 

a jó egészség? 

{7:5}, és azt mondta, ő él, és jó egészségi állapotban: 

és Tóbiás azt mondta, ő az apám. 

{7:6} majd Raguel ugrott, megcsókolta, és könnyezett, 

7:7 és megáldotta őt, és azt mondta neki, te vagy a 



egy őszinte és jó ember Fiának. De mikor meghallotta, hogy 

Tóbiás vak volt, ő volt szomorú, és sírt. 

{7:8} és hasonlóképpen Edna felesége és lánya Sára 

sírt. Továbbá ők szórakoztatta őket vidáman; és után 

hogy megölték a ram, a nyáj, hogy tárolja a hús 

az asztalon. Majd azt mondta Tobias Raphael, testvér Azarias, 

beszélnek, azokat a dolgokat, amelyek te tetted beszélni az 
úton, 

és hagyja, hogy ezt az üzletet kell feladni. 

{7:9 így ő közölte, hogy az ügyet, a Raguel: és 

Raguel azt mondta, hogy Tobias, enni és inni, és boldog, hogy: 

7:10, hogy megfeleljen a te hagytalak feleségül az én-m 

lánya: mégis lesz kijelentem neked az igazságot. 

{7:11} adtam a lányom a házasságban te hét 

emberek, aki meghalt aznap este, hogy nektek bejött neki: 

Mindazonáltal a jelen legyen vidám. Tóbiás azt mondta, fog, de 

enni semmit itt, amíg elfogadja, és esküsznek egymásnak. 

{7:12} Raguel-mondta, majd elviszi mostantól 

szerint a módon, a te unokatestvére, és ő 

tiéd, és az irgalmas Isten adjon neked a jó siker minden 



a dolgok. 

{7:13} akkor nevezte lánya, Sara, és ő jött 

Édesapja, és ő fogta a kezét, és adtam neki, hogy 

Tobias, mondván: Íme, a felesége fog őt, miután a törvény 

Mózes, és vezet ő el a atyád. És megáldotta 

őket; 

{7:14} és úgynevezett Edna felesége, és vette a papír, és nem 

írj a szövetségek eszköze, és lezárt meg. 

7:15, majd enni kezdtek. 
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{7:16} után Raguel nevű felesége Edna, és így szólt 

ő, testvére, készítsünk egy másik Kamara, és hogy neki oda. 

{7:17} mely amikor csinált, mint ő volt nevezetűt, 

ő vitte oda: ő sírt, és megkapta a 

a lánya, könnyek, és azt mondta néki, 

{7:18} vigasztalódjatok, lányom; az Úr, a 

ég és föld ad neked örömet, ezt te bánat: a 

a jó közérzet, a lányom. 

8:1 és amikor ők vacsorált, magukkal hozták Tobias 

néki. 



{8:2} és ment, ahogy eszébe jutott a szavak 

Raphael, és vette a hamvait a parfümök, és tedd a 

szív és a máj, a hal ezután, és a füst 

ezzel. 

{8:3} a szaga, mikor a gonosz lélek már szaga, 

elmenekült, Egyiptom legnagyobb részre, és az angyal kötött 

neki. 

{8:4} és az után, hogy ők voltak mind zárva együtt, 

Tobias emelkedett az ágyból, és azt mondta, testvér, kelj fel, és 
tudassa velünk 

Imádkozzatok, hogy Isten volna kár ránk. 

{8:5} akkor kezdett mondani, Tobias, áldott vagy te, Ó Isten 

a mi atyáink és áldott a te Szent és dicsőséges neve 

valaha; hagyja, hogy az ég áldjon meg téged, és te lények. 

8:6 te alkottad Ádámot, és akit neki Éva a felesége 

a segítő és szálláshelyén: közülük jött az emberiség: te 

azt mondta, ez nem jó, hogy ember legyen egyedül; tudassa 
velünk, hogy 

néki magának mint támogatás. 

{8:7} és most, Ó Uram, én nem ezt a húgom, a buja 

de egyenes derékkal: ezért irgalmasan elrendel, hogy mi is 



Legyél idősebb együtt. 

8:8 és ő azt mondta, Ámen. 

{8:9 így aludtak mind azon az éjszakán. És Raguel keletkezett, és 

ment, és tette a sírban, 

{8:10} mondván, félek, hogy ő is meghalt. 

{8:11}, de amikor Raguel volt jön be a házba, 

{8:12} így szólt a felesége Edna. Küldjön a szobalányok egyik 

és hagyta, hogy látni, hogy ő kell életben: ha ő nem, lehet, hogy 
mi 

lehet temetni, és senki sem tudja, hogy. 

{8:13}, a lány kinyitotta az ajtót, és ment, és 

találtam őket mindkettő alszik, 

{8:14} és jött oda, és azt mondta nekik, hogy ő volt életben. 

8:15 majd Raguel dicsőítette az Istent, és azt mondta, Ó 
Istenem, te 

művészet méltó, hogy dicsértessék dicséretekkel minden tiszta 
és Szent; 

Ezért hadd szentjeid dicsérni téged, te a lények; és 

hagyja, hogy te angyalok és tiéd megválasztja dicséretet neked 
örökké. 

{8:16} te dicsérte, mert olyanná tetted velem 



örömteli; és hogy nem jön hozzám, amely sejtettem; de 

te tetted foglalkozott velünk szerint te nagy kegyelem. 

{8:17} te is dicsérte, mert kaptál te már 

irgalom két, hogy egyetlen egyszülött gyermekei voltak azok 

apák: adjon nekik irgalommal, Ó Urunk, és befejezni az élet 

egészség, öröm és a kegyelem. 

{8:18} majd Raguel Bernát a szolgáit, hogy töltse ki a sírban. 

{8:19} és tartotta az esküvői lakomát tizennégy napon. 

8:20 az a nap a házasság előtt voltak végzett, 

Raguel mondta néki az esküt, hogy ő nem kell 

indulnak, míg a házasság tizennégy napon járt le; 

{8:21} és majd ő kell vegyük a felét, a termékek, és 

megy biztonság apja; és a többi kellett volna ha én 

a feleségem pedig halott. 

{9:1} akkor Tobias úgynevezett Raphael, és monda néki: 

{9:2} testvére Azarias, hogy téged egy szolga, és a két 

tevék, és dúl a médiát, hogy Gabael megy, és vigyen 

a pénz, és hogy neki az esküvő. 

{9:3} a Raguel megesküdött, hogy nem kell indulnak. 

{9:4} hanem az apám counteth a nap; és ha még sokáig, 



ő lesz nagyon sajnálom. 

{9:5} így Raphael kiment, és be Gabael, és 

adtam neki a kézírás: aki előhozta táskák, amely 

voltak lepecsételik, és odaadta neki. 

{9:6} és elindultak reggel mind 

együtt és jött, hogy az esküvő: és Tobias áldott ő 

felesége. 

10:1 most Tóbiás apja számít minden nap: és Mikor 

a napok az utazás járt le, és nem jöttek 

{10:2} majd Tóbiás azt mondta, hogy őrizetbe? vagy Gabael 

halott, és az nem ember, hogy neki a pénzt? 

Tehát 10:3 volt, nagyon sajnálom. 

{10:4}, akkor a felesége azt mondta neki, a fiam is meghalt, 

látta, hogy stayeth hosszú; és ő kezdett jajgat neki, és azt 
mondta: 

{10:5} most érdekel a semmiért, fiam, mert én hadd 

neked megy, a fény a szemeimmel. 

{10:6} akit Tóbiás azt mondta, hogy hallgass, nem vigyáz, 

mert biztonságos. 

{10:7}, de ő azt mondta, hallgass, és becsapni nekem nem; 



az én fiam halott. És ő kiment minden nap az út 

ahol elmentek, és nem húst esznek, a nappali, és 

megszűnt a nem egész éjszaka, hogy bewail a fiát, Tobias, amíg 
a 

Tizennégy nappal az esküvő járt le, mely Raguel 

megesküdött, hogy ő kell ott tölteni. Majd Tóbiás azt mondta, 
hogy 

Raguel, hadd menjen, Atyám és én anya úgy néz ki nem 

többet látni engem. 

{10:8}, de az apja, a törvény azt mondta neki, Maradjatok 
velem, 

és én akarat küld, hogy atyád, és kijelentik, néki 

hogyan mennek a dolgok veled. 

10:9 de Tóbiás azt mondta, nem; de hadd menjek atyámhoz. 

10:10 majd Raguel felkelt, és adtam neki Sára, a felesége, 

és fél a termékek, szolgák, szarvasmarha és pénzt: 
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{10:11} és megáldotta őket, és elküldte őket el, 

mondván: az Isten, az ég kapsz egy virágzó utazás 

az én-m gyermekek. 

10:12, és azt mondta, hogy a lánya, becsület atyád 



és a törvény, amelyek most te szülők, anyádat hogy én 

meghallgathatja a jó jelentése téged. És ő megcsókolta. Edna is 

azt mondta, hogy Tobias, a mennyek ura visszaad neked, 
kedves 

testvére, és a támogatást, amit lehet látni a gyermekeid az én-
m 

lánya, Sara, mielőtt meghal, hogy lehet örülni, mielőtt a 

Úr: Íme, bízom a lányom néked, speciális 

bizalom; Hol van nem könyörgök neki rosszat. 

11:1 után ezek a dolgok Tobias folytatta útját, dicsérve 

Isten, hogy ő adott neki egy virágzó utazás, és 

áldott Raguel és Edna felesége, és folytatta útját, amíg 

Harryék közelében Nineve szólt. 

{11:2} majd Raphael azt mondta, hogy Tobias, te tudod, 

testvér hogy te tetted hagyja atyád: 

11:3 hagyja, hogy siess, mielőtt a te feleséged, és előkészíti a 
ház. 

11:4 és a kezedet az epehólyag, a halak. Így ők 

ment az úton, és a kutya ment utánuk. 

{11:5} most Anna ült, keresi felé az utat 

a fia. 



11:6 és ő espied, hogy jön, amikor azt mondta, az ő 

apja, íme, te Fia eljön, és az ember, hogy ment 

neki. 

11:7 majd így szólt: Raphael, tudom, Tobias, hogy atyád 

nyitja a szemét. 

{11:8} tehát kend te a szeme és a gall és 

azzal hogy megszúrta, ő kell dörzsölni, és az fehérség 

szűnne meg, és ő kell látni téged. 

11:9 majd Anna oda futott, és hullott a nyak, az ő 

fia, és azt mondta néki: látván láttam az neked, fiam, 

a ezentúl én vagyok elégedett, hogy meghaljon. És sírtak mind. 

11:10 Tóbiás is elment, az ajtó felé, és 

megbotlott,: de a fia szólt hozzá, 

{A 11:11} és megfogta az apját: ő szerkezeti felépítés, a 

Gáll apja szemét, mondván, kell a jó remény, apám. 

11:12 és intelligens kezdett a szeme, ő dörzsölte 

őket; 

{11:13} és a fehérség távol a sarkokban, kopasz 

szeme: és amikor látta, hogy fia, ő hullott a nyakát. 

{11:14} és sírt, és, mondván: áldott vagy te, Ó Isten, 



és áldott az te neved mindörökké; és áldott minden tiéd 

Szent Angyalok: 

11:15 te tetted ostorozták, és szedett kár 

nekem: mert íme, fiam, Tobias látom. És elment a fia 

örvendezve, és azt mondta az apja volt nagy dolgokat 

történt vele a Media. 

11:16 majd Tóbiás kiment, hogy találkozik a lányát a törvény 

a kapunál Nineve, örvendezve, és magasztalta az Istent:, és 

amely látta megy marvelled, mert ő kapott 

látvány. 

11:17 de Tobias hálát előttük, mert 

Isten megkönyörült rajta. És amikor eljött közel Sara ő 

lánya törvény, megáldotta őt, mondván: te szívesen, 

lánya: Isten áldott, amely téged hozott nékünk, 

és áldott atyádat és anyádat. És öröm volt 

minden testvérei közül melyik volt a Nineve. 

{11:18} és Achiacharus, és Nasbas testvére fia, 

jött: 

{11:19} és Tobias esküvő volt tartott hét napig 

nagy öröm. 



{12:1} akkor Tóbiás a fiának Tobias, és így szólt 

neki, fiam, látom, hogy az ember már a bérek, amely ment 

veled és te kell neki többet. 

{12:2} és Tobias azt mondta néki: Atyám, ez nem árt 

számomra, hogy adjon neki a fele azon dolgokat, amiket én 
hoztam: 

{12:3} mert ő nekem ismét elhozta neked a biztonság, és 

készült teljes a feleségem, és hozta nekem a pénzt, és 

Hasonlóképpen meggyógyított téged. 

{12:4} majd az öreg azt mondta, neki jár. 

{12:5} így nevezte az angyal, és azt mondta neki, hogy 

mindazt, amit ti a fele hoztak, és menj el a biztonsági. 

{12:6} akkor elvitte őket mind egymástól, s azt mondta nekik, 

Áldja meg az Isten, dicsérni, magasztalja őt és dicsérni őt a 

a dolgokat, amit mûvelt nektek az összes szemében 

hogy él. Jó, hogy Isten dicsőítésére, és magasztaljátok a nevét, 
és 

honourably, 24És oda a munkálatok Isten; ezért nem lehet 

laza dicsérni. 

12:7-Ez egy jó, hogy szoros titokban tartani a király, de 

a tiszteletre méltó, hogy felfedje Isten munkáját. Tenni, ami 



jó, és nem gonosz kell megérinteni. 

{12:8} ima jó-val a böjt és az alamizsna és 

igazság. Egy kicsit jobb, mint az igazság 

sok a gonoszságtól. Jobb, hogy alamizsnát, mint a 

gyűjtsetek arany: 

{12:9} alamizsnát szállít a halál, és kell purge 

el minden bűn. Azok, hogy alamizsnát és igazság 

az élet kell kitölteni: 

12:10, de hogy bűn ellenséget, hogy a saját életét. 

{12:11} biztosan azt fogja szoros semmi tőled. Mert én 

azt mondta, jó volt, hogy szoros titokban tartani a király, de 

Ez volt a tiszteletre méltó, hogy felfedje Isten munkáját. 

{12:12} most mikor te tetted imádkozzatok, és Sara 

te lánya törvény, hoztam az emlékezés a 

ima előtt a Holy One: és amikor te tetted temetni a 

halott voltam, teveled is. 

{12:13} és mikor te tetted nem késleltetés-hoz kelj fel, és 

te a vacsora, hogy menjen, és fedezi a halottak, te jót hagyja 

tőlem nem bujkált: de én teveled. 



{12:14} és most Isten küldött engem, hogy gyógyítsa téged és 
Sara 

te lánya törvény. 

{12:15 vagyok Raphael, az egyik a hét szent angyalok, 

ami jelenleg az imákat a szentek, és amely megy és 
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mielőtt a dicsőség Szentje. 

{12:16} akkor volt mindkét zavarta, és hullott a 

arcok: mert féltek. 

{12:17}, de ő azt mondta nekik, ne félj, mert ez kell menni 

jól veled; Ezért az Isten dicsőítésére. 

{12:18} a nem a bármely javára, az enyém, de az lesz a 

Mi Isten jött; Tehát, Dicsérjétek őt mindörökké. 

{12:19} ezekben a napokban tett jelennek meg, hozzátok; de 
nem 

sem enni, sem inni, de ti láttam egy látomás. 

{12:20} most ezért hálát Isten: az én megy fel 

neki, hogy küldött nekem; de mindent, ami történik a 

könyv. 

{12:21} és mikor felkeltek, látták őt többé. 

{12:22} akkor azt vallotta, a nagyszerű és csodálatos 



Isten, és hogy az Úr angyala megjelent művei 

nekik. 

13:1 majd Tóbiás írt egy imát, az örvendezés, és azt mondta: 

Áldott legyen Isten él örökké, és áldott lesz az övé 

Királyság. 

{13:2} csapás és irgalommal van irántuk: aki kivezeti 

le a pokolba, és hozza újra: nincs olyan, hogy 

elkerülhető, ha a kezét. 

13:3 bevallani neki a nemzsidók, ti, gyermekek előtt a 

Izrael: az ő kinek szétszórt nekünk őket. 

13:4 ott állapítsa meg a nagyság, és magasztalta őt, mielőtt 

az élő: mert ő az Úr, és ő az Isten a 

Apja örökre. 

{13:5} és ő veszedelemmel hozzánk a mi bûne, és lesz 

irgalmazz újra, és gyűjtsön, minket ki minden nemzet, 

akik közül kinek szét bennünket. 

{13:6} Ha ti fordít neki, teljes szívedből, és a 

a egész test, és foglalkozik egyenes derékkal őelőtte, majd lesz 

ő viszont nektek, és nem elrejti arcát tőled. 

Ezért látni, mit fog csinálni veled, és bevallani neki 



a teljes száj, és a dicséret az Úr lehet és 

Extol az örök király. A föld az én fogságban tudom 

dicséret neki, és ő is és a felség, hogy egy bűnös 

nemzet. O ti bűnösök, kapcsolja be, és előtte az igazságosság: 
aki 

lehet mondani, ha ő fogadja el, és irgalmasságot rajtad? 

13:7 én Magasztallak, én Istenem, és lelkem zengem a 

Király az ég, és örvendezni az ő nagyságát. 

13:8 legyen minden ember beszél, és hagyja, minden dicséret 
neki az ő 

igazság. 

13:9 Ó Jeruzsálem, a szent város, ő lesz csapás téged a 

te gyermekek működik, és irgalommal lesz újra a fiai 

az igazak. 

13:10 dicséretet adni az Urat, mert jó: és dicséret 

az örök király, hogy lehet, hogy a hajlékot épített, a 

téged megint örömében, és hagyd, hogy örömteli van benned 

azok, amelyek foglyai, és szeretem benned valaha azoknak 

rosszkedvűek. 

{13:11} sok nemzet messziről jönnek a neve 

még ajándékokat az Úr Isten az ajándékokat a kezükben, az 



Király az ég; minden generáció dicsőít téged, nagy 

öröm. 

13:12 átkozott minden utál téged, és áldott 

minden kell, amely szeretni téged mindörökké. 

{13:13} örüljetek és a gyermekek a csak örülni: 

mert össze kell gyűjteni, és meg fog áldani az Úr 

az igazak. 

{13:14} O áldottak azok, akik szeretni téged, mert az 

Örvendezzél békességed: áldottak azok, amelyek 

szomorú, hogy te a megelőzése; a örvendeznek kell neked, 

amikor láttam a te dicsőséged, és meg kell boldog örökké. 

13:15 hogy lelkem, áldja meg az Isten, a nagy király. 

13:16 a Jeruzsálem épüljön, zafír 

és a smaragd, és drágakő: te falak és a tornyok és 

néztek a tiszta arany. 

13:17 és Jeruzsálem utcáin kell kirakva 

Beryl és karbunkulus és Ophir kövek. 

{13:18} és minden vele az utcán azt mondja, Alleluja; és ők 

kell dicsérni, mondván: áldott legyen Isten, amely kinek 

Ha valaha is dicsérték. 



{14:1} így Tóbiás véget dicsérve Isten. 

{14:2} és nyolc és ötven éves volt mikor elvesztette 

a látvány, amely a vele helyreállt, nyolc év után: és 

ő adta a alamizsnát, és növelte a félelem az Úr Isten, 

és dicsérte őt. 

{14:3} és nagyon idős volt, amikor szólt a fiának, és 

a fiai, az ő fia, és azt mondta neki, fiam, te 

gyermekek; mert íme, idősebb vagyok, és kész vagyok, hogy 
indulnak ki 

Ez az élet. 

{14:4} bemegy média fiam, mert biztosan úgy vélik 

dolog melyik Jónás a próféta szólt a Nineve, hogy ez 

megdöntötték; és a time béke kell inkább, hogy a 

Média; és hogy testvéreink szétszórva a földön 

e jó földről: Jeruzsálem és elhagyatott, és 

a házban az Isten, hogy el kell égetni, és elhagyatott lesz 

egy ideig; 

{14:5} és hogy újra Isten irgalommal lesz rájuk, és 

azokat újra a földre, ahol kell építeni egy 

templom, de nem az első, amíg az ideje, hogy 



teljesítését; és utána visszatérnek az összes városában 

a fogságból, és Jeruzsálem fantasztikusan, kiépítése és a 

Isten házának kell építeni, hogy örökre egy dicsőséges 

az épület, mint a próféták beszéltek erről. 

{14:6} és minden nemzet kapcsolja be, és a félelem az Úr Isten 

valóban és kell temetni a bálványok. 

{14:7} így kell minden nemzet dicséretet, az Úr, és népe 

Bevallom, Isten és az Úr kell felemel népét; és 

mindazok, amelyek szeretet az Úr Isten az igazság és az 
igazságosság kell 

Örüljetek, shewing a testvéreinket irgalma. 

{14:8} és most, fiam, ki Nineve, mert 

hogy ezeket a dolgokat, amelyek a próféta Jónás szólt biztosan 

gyere át. 
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{14:9} de te tartani, a törvény és a parancsolatok, és 

24És magadat irgalmas és igazságos, hogy lehet menni is téged. 

{14:10} és bury me rendesen, és anyádat velem; 

de már nem maradjanak a Nineve. Emlékezz rá, fiam, hogyan 

Aman kezelni Achiacharus, hogy hozta őt, ki hogyan 



könnyű elhozta neki a sötétség, és hogyan ő jutalma 

neki újra: még Achiacharus lett mentve, de a másik a 

jutalom: mert lement a sötétségbe. Ámont adta 

alamizsnát, és megszökött a csapdáját, a halál, amely már meg 
a 

neki: de Aman beleesett a snare, és elpusztult. 

{14:11} tehát most, fiam, úgy milyen alamizsnát 

cselekszi, és hogyan szállít a igazság. Mikor ő volt 

mondta ezeket a dolgokat, ő adta a lelkét, az ágyban, hogy egy 

és nyolc százötven éves; és ő temették el neki 

honourably. 

{14:12} és Anna édesanyja meghalt, amikor ő temették el 

neki az apjával. De Tobias elment a feleségével, és 

Ecbatane Raguel apja, a törvény, a gyermekek 

{14:13} ahol régi tiszteletére lett, és ő temették el 

ő az apa, anya, a törvény honourably, és ő örökölte 

az anyag, és az ő apja Tóbiás. 

{14:14} és halt meg a Ecbatane médiában, hogy egy 

száz és hét és húsz éves. 

14:15, de mielőtt meghalt hallotta a megsemmisítése a 



Nineve, Nabuchodonosor került, és 

Assuerus: és a halála előtt örvendezett Nineve. 
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