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Kitab Tobit 

Kitab Tobit 

{1:1} kitab kata-kata dari Kitab Tobit, anak Tobiel, 

Ananiel, bin Aduel, bin Gabael, bin dari 

benih Asael, dari suku Nephthali; 

{1:2} yang dalam waktu Enemessar raja Asiria 

ini dipimpin tawanan dari Thisbe, yang di sebelah kanan 

kota itu, yang disebut dengan benar Nephthali di Galilea 

di atas Aser. 

{1:3} aku Tobit telah berjalan seumur hidupku di 

cara untuk kebenaran dan keadilan, dan saya melakukan 
banyak pemberian sedekah untuk saya 

saudara-saudara, dan bangsa, yang datang bersama saya ke 
Nineve, ke 

Tanah orang Asyur. 

{1:4} dan ketika saya berada di saya sendiri negara, di tanah 

Israel menjadi tetapi muda, Semua suku Nephthali ayah saya 

jatuh dari gedung Yerusalem, yang dipilih dari 



Semua suku Israel, Semua suku harus mengorbankan 

di sana, mana Bait kediaman yang paling tinggi 

ditahbiskan dan dibangun untuk segala usia. 

{1:5} sekarang semua suku yang memberontak bersama-sama, 
dan 

rumah ayah saya Nephthali, korban sembelihan kepada lembu 

Baal. 

{1:6} tapi aku sendirian pergi sering ke Yerusalem pada waktu 
perayaan, sebagai 

itu ditahbiskan kepada semua orang Israel oleh 

ketetapan kekal, hasil-hasil sulung dan persepuluh 

meningkat, dengan yang pertama dicukur; dan mereka 
memberi saya pada 

mezbah kepada imam-imam keturunan Harun. 

Peningkatan {1:7} sepersepuluh pertama dari semua yang saya 
berikan kepada anak-anak 

Harun, yang melayani di Yerusalem: lain kesepuluh Bagian I 

dijual, dan pergi, dan menghabiskan setiap tahun di Yerusalem: 

{1:8} dan yang ketiga yang kuberikan kepada mereka untuk 
siapa itu 

memenuhi, sebagai Debora ayah saya ibu telah memerintahkan 
saya, 



karena aku ditinggalkan yatim piatu oleh ayahku. 

{1:9} jauh terlebih lagi, ketika aku datang ke era manusia, 

Saya menikah Anna tambang sendiri kerabat, dan dia saya 
memperanakkan 

Tobias. 

{1:10} dan Kapan kita dibawa pergi tawanan untuk 

Nineve, semua saudara-saudara saya dan orang-orang yang dari 
kaumku 

makan roti bangsa-bangsa. 

{1:11} tapi aku terus sendiri dari makan; 

{1:12} karena aku ingat Tuhan dengan segenap hatiku. 

{1:13} dan yang memberi saya kasih karunia dan nikmat 

sebelum Enemessar, sehingga saya pemasok nya. 

{1:14} dan aku pergi ke Media, dan meninggalkan kepercayaan 
dengan 

Gabael, saudara Gabrias, di mengamuk sebuah kota media 
sepuluh 

talenta perak. 

{1:15} sekarang ketika Enemessar sudah mati, Sanherib nya 

Anak, menjadi raja menggantikan; estate yang bermasalah, 
bahwa saya 

tidak bisa pergi ke Media. 



{1:16} dan dalam waktu Enemessar aku memberi sedekah yang 
banyak untuk 

saudaraku, dan memberikan roti kepada orang lapar, 

{1:17} dan pakaian untuk telanjang: dan jika aku melihat salah 

saya mati bangsa, atau pemain tentang dinding Nineve, aku 
dikuburkan 

Dia. 

{1:18} dan jika Sennakerib raja telah membunuh apapun, ketika 

Dia datang, dan melarikan diri dari Yudea, saya menguburkan 
mereka privily; untuk 

dalam murka-Nya Ia membunuh banyak orang. Tapi tubuh tidak 
ditemukan, 

ketika mereka sedang dicari untuk raja. 

{1:19} dan ketika salah satu orang Niniwe pergi dan 

mengeluh tentang aku kepada raja, bahwa saya menguburkan 
mereka, dan menyembunyikan 

diriku sendiri; memahami bahwa aku mencari untuk dihukum 

kematian, aku menarik diri karena takut. 

{1:20} maka semua barang saya secara paksa dibawa pergi, 

tidak ada hal kiri saya, di samping istri saya Anna 

dan anak saya Tobias. 

{1:21} dan berlalu tidak lima lima puluh hari, sebelum 



2 anaknya membunuh dia, dan mereka melarikan diri ke 
pegunungan 

dari Ararath; dan Sarchedonus anaknya, menjadi raja 
menggantikan; 

yang ditunjuk atas account ayahnya, dan atas semua 

urusan, Achiacharus adikku Anael anak. 

{1:22} dan Achiacharus intreating untuk saya, saya kembali ke 

Nineve. Sekarang Achiacharus adalah pengurus minuman, dan 
penjaga 

meterai, dan pelayan, dan pengawas account: dan 

Sarchedonus ditunjuk dia selanjutnya kepada-Nya: dan dia saya 

anak saudara. 

{2:1} sekarang ketika saya rumah lagi, dan istri saya 

Anna dipulihkan kepadaku dengan anakku Tobias, dengan 

Perayaan Pentakosta, iaitu perayaan yang Kudus dari tujuh 

Minggu, ada makan malam yang lezat siap saya, yang saya 

Duduk untuk makan. 

{2:2} dan ketika saya melihat banyak daging, aku berkata 
kepada saya 

Anak, pergi dan membawa apa orang miskin Ingatlah engkau 
engkau mengetahui 



saudara kita, yang sadar Tuhan; dan, sesungguhnya, aku 
berlambat-lambat 

bagimu. 

{2:3} tapi ia datang lagi, dan berkata, Bapa, salah satu dari kami 

Bangsa adalah dicekik dan dibuang di pasar. 

{2:4} lalu sebelum aku mencicipi daging apapun, aku mulai naik, 

dan membawanya ke kamar sampai matahari terbenam. 

{2:5} maka aku kembali, dan membasuh diri dan makan saya 

daging dalam berat, 

{2:6} mengingat nubuat Amos, ketika ia berkata, 

Perayaan-perayaan akan berubah menjadi berkabung, dan 
semua Anda 

kegembiraan menjadi ratapan. 

{2:7} Sebab itu aku menangis: dan setelah turun kebawah 

matahari aku pergi dan membuat sebuah makam, dan 
menguburkannya. 

{2:8} tetapi tetangga saya mengejek saya, dan berkata, orang 
ini 

itu tidak lagi takut untuk dihukum mati untuk hal ini: yang 
melarikan diri 

; dan belum, sesungguhnya, ia burieth mati lagi. 

{2:9} malam yang sama juga aku kembali dari pemakaman, dan 



tidur oleh dinding halaman saya, menjadi tercemar dan saya 

terungkap wajah: 

{2:10} dan aku tidak tahu bahwa ada burung pipit di 

dinding, dan tambang mata terbuka, burung pipit diredam 
hangat 

kotoran ke mataku, dan putih datang di mataku: 

dan aku pergi ke dokter, tetapi mereka membantu saya tidak: 
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Selain itu Achiacharus melakukan memelihara saya, sampai aku 
pergi ke 

Elymais. 

{2:11} dan istri saya Anna mengambil perempuan bekerja untuk 
melakukan. 

{2:12} dan ketika dia telah mengirim mereka pulang ke pemilik, 

mereka membayar pembayaran gaji, dan memberinya juga 
selain anak-anak. 

{2:13} dan ketika itu di rumah saya, dan mulai menangis, aku 

berkata kepadanya, dari mana ini anak? itu tidak dicuri? 

membuat itu ke pemilik; untuk itu yang tidak diperbolehkan 
untuk makan hal 

yang dicuri. 



{2:14} tetapi dia menjawab kepada saya, itu diberikan untuk 
hadiah 

lebih dari upah. Sangka saya tidak percaya dia, tapi 

Bade dia menulisnya untuk pemilik: dan aku malu padanya. 

Tetapi ia menjawab aku, mana yang sedekah Mu dan Mu 

Sholeh? Lihatlah, engkau dan semua karya-Mu yang dikenal. 

{3:1} kemudian aku sedang sedih itu menangis, dan kesedihan 
saya 

berdoa, berkata: 

{3:2} ya Tuhan, engkau hanya, dan semua karya-Mu dan semua 
Mu 

cara rahmat dan kebenaran, dan orang benar-benar dan adil 

Selamanya. 

{3:3} ingat saya, dan melihat pada saya, menghukum saya 
bukan untuk 

dosa-dosa saya dan ignorances, dan dosa-dosa mg Bapa, yang 

telah berdosa di hadapan-Mu: 

{3:4} untuk mereka mematuhi tidak perintah-Mu: Mengapa 

engkau telah membebaskan kita untuk memanjakan dan 
penawanan, dan 

sampai mati, dan untuk pepatah aib kepada semua bangsa-
bangsa 



di antaranya kami tersebar. 

{3:5} dan sekarang penghakiman-Mu banyak dan benar: 
berurusan 

dengan saya dosa saya dan ayah saya: karena kami 

memiliki tidak memelihara perintah-Mu, tidak berjalan dalam 

kebenaran di hadapan-Mu. 

{3:6} sekarang karena itu berurusan dengan saya seperti yang 
kaupandang terbaik kepada 

engkau, dan memerintahkan Roh-Ku akan diambil dari saya, 
bahwa saya 

bisa dibubarkan, dan menjadi bumi: untuk itu menguntungkan 
bagi 

saya mati daripada hidup, karena aku telah mendengar palsu 

menunjuk, dan memiliki kesedihan: perintah itu yang 

Aku sekarang dapat disampaikan dari tekanan ini, dan pergi ke 

Tempat kekal: mengubah wajah tidak Mu dariku. 

{3:7} itu datang untuk melewati hari yang sama, yang Ecbatane 
di kota 

Media Sara putri Raguel juga mencela 

oleh pelayan ayahnya; 

{3:8} karena dia telah menikah untuk tujuh 

suami, siapa Asmodeus roh jahat telah membunuh, sebelum 



mereka telah berbaring dengannya. Tidakkah engkau tidak 
tahu, kata mereka, yang 

engkau hast dicekik suami Mu? engkau telah sudah 

tujuh suami, janganlah engkau wast dinamai setelah salah satu 
dari mereka. 

{3:9} mengapa engkau Tidakkah mengalahkan kami untuk 
mereka? Jika mereka akan 

mati, pergi jalan-Mu setelah mereka, mari kita tidak pernah 
melihat engkau baik 

putra atau putri. 

{3:10} Whe dia mendengar hal-hal ini, dia adalah sangat 

sedih, sehingga dia berpikir untuk memiliki mencekik 
dirinya; dan 

Dia berkata, saya satu-satunya putri ayah saya, dan jika saya 
lakukan 

ini, itu akan aib kepadanya, dan aku akan membawa dirinya 

usia dengan kesedihan kepada kuburan. 

{3:11} maka dia berdoa menuju jendela, dan berkata, 

Diberkati suam engkau, ya Tuhan Allahku, dan Kudus Mu dan 

nama mulia berbahagia dan terhormat untuk selama-lamanya: 
Biarlah semua Mu 

karya memuji engkau untuk selamanya. 



{3:12} dan sekarang, ya Tuhan, saya membuat saya saya mata 
dan wajah saya 

terhadap engkau, 

{3:13} dan berkata, bawa aku keluar dari bumi, yang saya dapat 
mendengar 

tidak ada lagi cela. 

{3:14} engkau tahu, Tuhan, bahwa aku suci dari dosa 

dengan manusia, 

{3:15} dan bahwa aku tidak pernah membiarkan nama saya, 
atau nama 

ayahku, di tanah penawanan saya: Aku satu-satunya 

putri dari ayah saya, tidak Siapakah dia setiap anak harus nya 

pewaris, tidak ada dekat kinsman, atau setiap anaknya hidup, 
untuk 

siapa saya dapat menahan diri untuk istri: suami saya tujuh 

sudah mati; dan mengapa harus hidup? Tetapi jikalau tidak 
engkau 

bahwa aku harus mati, beberapa hal yang bisa didapat dari 
saya, perintah 

dan sayang diambil dari saya, yang saya dengar lagi aib. 

{3:16} sehingga doa-doa mereka berdua terdengar sebelum 

keagungan Allah yang maha besar. 



{3:17} dan Raphael diutus untuk menyembuhkan mereka 
berdua, yaitu untuk 

skala dari keputihan Tobit di mata, dan memberikan Sara 

Putri Raguel istri Tobias anak Tobit; 

dan untuk mengikat Asmodeus roh jahat; karena ia milik 

untuk Tobias oleh hak warisan. Tiba saatnya selfsame 

Kitab Tobit rumah, dan masuk ke dalam rumah, dan Sara 

Putri Raguel turun dari ruang atas nya. 

{4:1} pada hari itu Tobit ingat uang yang ia 

telah berkomitmen untuk Gabael di mengamuk Media, 

{4:2} dan berkata dengan sendiri, aku berharap kematian; 

sebab itu aku tidak meminta anakku Tobias yang saya mungkin 
menandakan 

kepadanya uang sebelum aku mati? 

{4:3} dan ketika ia memanggil dia, dia berkata, anakku, ketika 

Aku mati, mengubur diriku; dan tidak mengindahkan tidak 
ibumu, tetapi kehormatan 

Dia seumur hidupmu, dan melakukan apa yang harus 
menyenangkan 

Dia, dan berduka baginya tidak. 

{4:4} ingat, putra saya, bahwa ia melihat banyak bahaya untuk 



kepadamu, ketika engkau wast dalam kandungannya: dan 
ketika dia mati, 

menguburkannya oleh saya di satu kuburan. 

{4:5} anakku, Jadilah sadar Tuhan Allah kita semua Mu 

hari, dan membiarkan tidak Mu akan diatur untuk dosa, atau 
melanggar nya 

perintah: melakukan kemurnian semua nyawamu lama, dan 
ikuti 

tidak cara ketidakbenaran. 

{4:6} untuk jika engkau berurusan dengan benar-benar, 
perbuatan akan sejahtera 

berhasil kepadamu, dan kepada semua orang yang hidup adil. 

{4:7} memberi sedekah Mu bahan; dan ketika engkau givest 

sedekah, biarkan tidak Mu mata iri hati, tidak mengubah wajah-
Mu dari 

setiap miskin, dan wajah Tuhan akan tidak berubah dari 

engkau. 

{4:8} jika engkau kelimpahan memberikan sedekah sesuai: jika 

engkau memiliki tapi sedikit, jangan takut untuk memberikan 
sesuai yang 

kecil: 

{4:9} untuk engkau layest harta baik untuk dirimu sendiri 



terhadap hari kebutuhan. 
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{4:10} karena bahwa sedekah memberikan dari kematian, dan 

suffereth tidak akan datang ke dalam kegelapan. 

{4:11} untuk sedekah adalah hadiah yang baik kepada semua 
yang memberikannya dalam 

penglihatan yang Mahatinggi. 

{4:12} Waspadalah terhadap semua persundalan, anak saya, 
dan terutama mengambil 

istri dari keturunan Bapa Mu, dan mengambil tidak aneh 

wanita untuk istri, yang tidak suku ayahmu: karena kami 

anak-anak para nabi, Nuh, Abraham, Ishak, dan 

Yakub: ingat, anakku, yang Bapak-bapak kami dari 

awal, bahkan bahwa mereka semua menikah istri mereka 
sendiri 

kerabat, dan diberkati di anak-anak mereka, dan benih mereka 

akan mewarisi tanah. 

{4:13} sekarang karena itu, anakku, cinta saudaramu, dan 

benci tidak dalam hatimu saudaramu, putra dan putri 

bangsamu, tidak mengambil seorang isteri dari mereka: untuk 
kebanggaan adalah 



kehancuran dan banyak kesulitan, dan dalam hawa nafsu 
adalah kerusakan dan 

ingin besar: untuk hawa nafsu adalah ibu dari kelaparan. 

{4:14} membiarkan tidak upah setiap pria, yang pertolongan 

bagimu, berlambat-lambat dengan engkau, tapi memberinya 
itu tangan: jika 

Engkau melayani Allah, ia juga akan membalas kepadamu: akan 
berhati-hati saya 

Anak, dalam segala hal engkau doest, dan bijaksana dalam 
semua Mu 

percakapan. 

{4:15} melakukan itu untuk tidak ada seorangpun yang engkau 
membenci segala: minum tidak 

anggur untuk membuat engkau mabuk: tidak membiarkan pergi 
dengan mabuk 

engkau dalam perjalanan Mu. 

{4:16} memberikan Mu roti kepada orang lapar, dan dari Mu 

pakaian mereka yang telanjang; dan menurut Mu 

kelimpahan memberikan sedekah: dan membiarkan tidak Mu 
mata iri hati, 

Ketika engkau givest sedekah. 

{4:17} mencurahkan Mu roti pada pemakaman tetapi hanya, 



memberikan apa-apa kepada orang-orang fasik. 

{4:18} meminta nasihat yang bijaksana, dan menghina bukan 

pembela manapun yang menguntungkan. 

{4:19} memberkati Tuhan, Allahmu selalu, dan keinginan dia 

bahwa jalan-Mu akan diarahkan, dan bahwa semua jalur Mu 
dan 

nasihat mungkin prosper: untuk setiap bangsa telah tidak 
nasihat; Tapi 

Tuhan Allahmu semua hal yang baik, dan dia merendahkan 

siapa dia akan, seperti dia akan; sekarang karena itu, anakku, 
ingat 

perintah-Ku tidak membiarkan mereka menjadi mengeluarkan 
akal budimu. 

{4:20} dan sekarang saya menunjukkan ini kepada mereka 
bahwa saya melakukan sepuluh 

bakat untuk Gabael anak Gabrias di mengamuk di Media. 

{4:21} dan takut tidak, anakku, yang kita dibuat miskin: untuk 

engkau banyak kekayaan, jika engkau takut akan Allah, dan 
berangkat dari semua 

dosa, dan melakukan itu yang menyenangkan dalam 
pandangan-nya. 

{5:1} Tobias kemudian menjawab dan berkata, Bapa, aku akan 
melakukan semua 



hal-hal yang kauberikan kepada saya: 

{5:2} tetapi bagaimana saya bisa menerima uang, melihat saya 
tahu 

Dia tidak? 

{5:3} maka dia memberinya tulisan tangan, dan bertanyalah 

Dia, mencari engkau seorang yang mungkin pergi dengan 
engkau, Bisakan saya belum 

hidup, dan aku akan memberinya upah: dan pergi dan 
menerima 

uang. 

{5:4} karena itu ketika dia pergi untuk mencari seorang pria, ia 
menemukan 

Raphael yang adalah seorang malaikat. 

{5:5} tetapi dia tahu tidak; dan dia berkata kepadanya, 
Dapatkah engkau 

pergi dengan saya ke mengamuk? dan kauketahui tempat-
tempat yang baik? 

{5:6} untuk siapa malaikat berkata, aku akan pergi dengan 
engkau, dan aku 

tahu jalan dengan baik: untuk memiliki aku tinggal dengan 
saudara kita 

Gabael. 



{5:7} kemudian Tobias mengatakan kepadanya, berlambat-
lambat bagi saya, sampai saya memberitahu 

ayah saya. 

{5:8} kemudian dia berkata kepadanya, pergi dan berlambat-
lambat tidak. Jadi dia pergi 

di dan berkata kepada ayahnya, sesungguhnya, saya telah 
menemukan salah satu yang 

akan pergi dengan saya. Kemudian ia berkata, memanggilnya 
kepadaku, bahwa aku mungkin 

tahu suku apa dia, dan apakah dia menjadi seorang terpercaya 

pergi dengan engkau. 

{5:9} jadi dia memanggil dia, dan dia masuk, dan mereka 
memberi hormat 

satu sama lain. 

{5:10} kemudian Tobit berkata kepadanya, saudara, 
memberitahukan saya tentang 

apa suku dan keluarga engkau. 

{5:11} untuk siapa yang dia berkata, Tidakkah engkau mencari 
untuk suku atau 

Keluarga, atau orang yang disewa untuk pergi dengan 
anakmu? Berkatalah Tobit 

kepadanya aku akan tahu, saudara, Mu kerabat dan nama. 

{5:12} kemudian ia berkata, aku Azarya, anak Ananias 



besar, dan saudaramu. 

{5:13} kemudian Tobit berkata, engkau Selamat datang, 
saudara; menjadi 

tidak sekarang marah dengan saya, karena saya telah bertanya 
untuk mengetahui 

Mu suku dan keluarga Mu; sebab engkau saudaraku, dari 

jujur dan baik saham: karena aku tahu Ananias dan Jonathas, 

keturunan Samaias yang besar, seperti yang kita pergi bersama 
ke Yerusalem 

untuk beribadah, dan mempersembahkan anak sulung, dan 
puluhan dari 

buah-buahan; dan mereka tidak tergoda dengan kesalahan 
kami 

saudara-saudara: saudaraku, engkau saham yang baik. 

{5:14} tapi katakan padaku, apa upah harus kuberikan 
kepadamu? Maukah 

engkau drachm sehari, dan hal-hal yang diperlukan, seperti 
saya sendiri 

anak? 

{5:15} ya, Selain itu, jika kamu kembali aman, saya akan 
menambahkan 

sesuatu untuk upah mu. 



{5:16} sehingga mereka berkenan. Kemudian berkatalah ia 
kepada Tobias, 

Mempersiapkan dirimu untuk perjalanan, dan Tuhan 
mengirimkan yang baik 

perjalanan. Dan ketika anaknya telah menyiapkan segala 
sesuatu jauh 

perjalanan, ayahnya berkata, engkau pergi dengan manusia, 
dan Allah, 

yang diam di sorga, prosper perjalanan Anda, dan 

Malaikat Tuhan tetap perusahaan Anda. Jadi mereka keluarlah 
keduanya, 

dan anak muda anjing dengan mereka. 

{5:17} tetapi Anna ibunya menangis dan berkata kepada Tobit, 
mengapa 

Engkau utus berjarak anak kami? Apakah dia tidak staf tangan 
kami, 

dalam akan masuk dan keluar sebelum kita? 

{5:18} tidak menjadi serakah untuk menambah uang untuk 
uang: tetapi membiarkannya 

sebagai menolak dengan anak kita. 

{5:19} yang telah diberikan Tuhan kita hidup dengan 

cukup kita. 



{5:20} kemudian berkata Tobit kepadanya, mengambil tidak 
peduli, adikku; Ia 

akan kembali dalam keselamatan, dan matamu akan 
melihatnya. 

{5:21} untuk malaikat yang baik akan membuatnya perusahaan, 
dan 

perjalanannya akan menjadi makmur, dan dia akan kembali 
aman. 

Kitab Tobit halaman 562 

{5:22} maka ia mempersembahkan korban menangis. 

{6:1} dan ketika mereka pergi dalam perjalanan mereka, 
mereka datang 

malam ke sungai Tigris, dan mereka bermalam di situ. 

{6:2} dan Kapan pemuda turun untuk mencuci 

sendiri, ikan melompat di sungai, dan akan memiliki 

itu kepadanya. 

{6:3} malaikat berkata kepadanya, mengambil ikan. Dan 

orang muda yang meletakkan memegang ikan, dan menarik 
untuk tanah. 

{6:4} untuk siapa malaikat berkata, buka ikan, dan mengambil 

jantung dan hati dan berani, dan menempatkan mereka aman. 

{6:5} Jadi pemuda sebagai malaikat diperintahkan kepadanya; 



dan ketika mereka telah panggang ikan, mereka makan itu: 
maka mereka 

keduanya pergi jalan mereka, sampai mereka mendekati 
Ecbatane. 

{6:6} kemudian pemuda bertanya kepada malaikat, saudara 

Azarya, untuk apa gunanya adalah jantung dan hati dan gal dari 

ikan? 

{6:7} dan dia berkata kepadanya, menyentuh hati dan 

hati, jika setan atau roh jahat kesulitan apapun, kita harus 
membuat 

asap daripadanya sebelum laki-laki atau perempuan, dan Partai 

akan tidak lebih kesal. 

{6:8} yang untuk berani, itu baik untuk mengurapi seorang pria 
yang telah 

putih di matanya, dan ia akan sembuh. 

{6:9} dan ketika mereka sedang mendekati mengamuk, 

{6:10} malaikat berkata kepada orang muda, saudara, hari 

kami akan mengajukan dengan Raguel, yang adalah sepupu 
Mu; Dia juga telah 

satu satunya anak perempuan, bernama Sara; Saya akan 
berbicara untuknya, bahwa ia 

mungkin akan diberikan kepadamu untuk seorang istri. 



{6:11} untuk kepadamu Maha hak appertain nya, melihat 

engkau hanya seni usulnya. 

{6:12} dan pembantu adil dan bijaksana: sekarang sebab itu 
Dengarlah 

saya, dan saya akan berbicara kepada ayahnya; dan ketika kami 
kembali dari 

Mengamuk kita akan merayakan pernikahan: sebab aku tahu, 
bahwa 

Raguel tidak menikahinya lain sesuai dengan hukum 

Musa, tetapi ia harus bersalah atas kematian, karena hak 

warisan agak appertain kepadamu daripada lainnya. 

{6:13} kemudian pemuda Berbicaralah kepada malaikat, saya 
memiliki 

mendengar, saudara Azarya yang pembantu ini telah diberikan 
kepada 

tujuh orang, yang semuanya mati di ruang perkawinan. 

{6:14} dan sekarang saya satu-satunya anak ayah saya, dan saya 

takut, supaya jika aku pergi kepadanya, aku mati, sebagai yang 
lain sebelum: untuk 

roh jahat mengasihi dia, yang hurteth tidak ada tubuh, tetapi 
mereka 

yang datang kepadanya; sebab itu aku juga takut supaya jangan 
aku mati, dan 



membawa kehidupan ayahku dan ibuku karena saya untuk 

kuburan dengan kesedihan: karena mereka memiliki anak lain 
mereka. 

{6:15} Kemudian malaikat berkata kepadanya, Tidakkah engkau 
tidak 

ingat ajaran yang ayahmu memberi engkau, bahwa engkau 

harus menikahi istri bangsaku Mu? oleh karena itu 

mendengar saya, O adikku; untuk dia akan diberikan kepadamu 
kepada istri; 

dan membuat engkau tidak perhitungan dari roh jahat; ini sama 

malam dia diberikan kepadamu dalam perkawinan. 

{6:16} dan ketika engkau engkau datang ke dalam pernikahan 

Ruang, engkau akan mengambil abu parfum, dan engkau 
berbaring 

kepada mereka beberapa jantung dan hati ikan, dan engkau 

membuat asap dengan itu: 

{6:17} dan Iblis akan mencium baunya dan lari, dan 

tidak pernah datang kembali setiap lain: tetapi ketika engkau 
engkau datang ke 

Dia, bangkit kalian berdua, dan berdoa kepada Allah yang 
penuh kemurahan, 



yang akan merasa kasihan terhadap engkau, dan menghemat 
Anda: Jangan takut, karena ia adalah 

ditunjuk kepadamu dari mulanya. dan engkau 

melestarikan padanya, dan dia akan pergi dengan 
engkau. Selain itu saya 

Misalnya, bahwa dia akan melahirkan engkau anak-
anak. Sekarang ketika Tobias 

mendengar hal ini, dia mencintainya, dan hatinya 

efektifnya bergabung dengannya. 

{7:1} dan ketika mereka masuk ke Ecbatane, mereka datang 

ke rumah Raguel, dan Sara bertemu mereka: dan setelah 
mereka 

telah memberi hormat satu sama lain, dia membawa mereka ke 
dalam rumah. 

{7:2} kemudian dikatakan Raguel Edna istrinya, bagaimana 
seperti ini 

orang muda Tobit sepupu saya! 

{7:3} dan Raguel bertanya kepada mereka, dari mana yang 
kamu, 

saudara-saudara? Siapa yang mereka berkata, kami adalah 
anak-anak 

Nephthalim, yang merupakan tawanan-tawanan di Nineve. 



{7:4} lalu ia berkata kepada mereka, Apakah kamu tahu Tobit 
kami 

saudara? Dan mereka berkata, kita mengenalnya. Kemudian 
berkata dia, dia 

dalam kesehatan yang baik? 

{7:5} dan mereka berkata ia hidup, dan dalam kesehatan yang 
baik: 

dan Tobias berkata, ia adalah ayahku. 

{7:6} kemudian Raguel melompat, menciumnya dan menangis, 

{7:7} dan memberkati dia, dan berkata kepadanya, engkau 

anak manusia yang jujur dan baik. Tetapi ketika ia mendengar 
bahwa 

Kitab Tobit adalah buta, dia sedih dan menangis. 

{7:8} dan demikian juga Edna istri dan Sara putrinya 

menangis. Selain itu mereka terhibur mereka riang; dan setelah 

bahwa mereka telah membunuh seekor domba jantan dari 
kambing domba, mereka menetapkan toko daging 

di atas meja. Kata Tobias kepada Raphael, Azarya saudara, 

berbicara tentang hal-hal yang engkau telah berbicara dengan 
cara, 

dan membiarkan bisnis ini dikirim. 

{7:9} sehingga ia berkomunikasi masalah dengan Raguel: dan 



Raguel dikatakan Tobias, makan dan minum, dan bergembira: 

{7:10} untuk itu memenuhi supaya engkau harus menikah saya 

Putri: Namun demikian aku akan menyatakan kepadamu 
kebenaran. 

{7:11} telah kuberikan putriku dalam perkawinan te tujuh 

Laki-laki, yang meninggal malam itu mereka datang kepadanya: 

Namun demikian sekarang menjadi selamat. Tapi Tobias 
mengatakan, akan 

tidak makan di sini, sampai kita setuju dan bersumpah satu ke 
yang lain. 

{7:12} Raguel berkata, kemudian membawanya dari selanjutnya 

menurut cara yang, sebab engkau sepupunya dan dia 

Mu, dan Jahweh yang Mahakasih memberi Anda sukses baik 
dalam semua 

hal-hal. 

{7:13} kemudian dia menelepon putrinya, Sara, dan dia datang 
ke 

ayahnya, dan ia membawanya dengan tangan, dan memberikan 
dia menjadi 

istri Tobias, berkata, sesungguhnya, membawanya setelah 
hukum 

Musa dan memimpin dia kepada ayahmu. Dan Dia memberkati 



mereka; 

{7:14} dan disebut Edna istrinya, dan mengambil kertas, dan 
melakukan 

menulis instrumen perjanjian, dan memeteraikannya di 
atasnya. 

{7:15} kemudian mereka mulai makan. 
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{7:16} setelah Raguel disebut istrinya Edna, dan bertanyalah 

Dia, saudara, menyiapkan ruang lain dan membawanya di sana. 

{7:17} yang ketika ia lakukan karena ia telah dimohon dia, 

Dia membawanya ke sana: dan dia menangis, dan dia 
menerima 

air mata putrinya, dan berkata kepadanya, 

{7:18} Tabahlah, putriku; Tuhan 

langit dan bumi memberi engkau sukacita untuk ini kesedihan 
Mu: menjadi 

baik kenyamanan, putri saya. 

{8:1} dan ketika mereka telah supped, mereka membawa 
Tobias 

kepadanya. 

{8:2} dan ketika ia pergi, ia teringat kata-kata 

Raphael, dan mengambil abu parfum, dan menempatkan 



jantung dan hati ikan setelah itu, dan membuat asap 

dengan. 

{8:3} yang bau ketika roh jahat telah berbau, 

ia melarikan diri ke bagian yang paling dari Mesir, dan malaikat 
yang diikat 

Dia. 

{8:4} dan setelah itu mereka berdua tertutup di bersama-sama, 

Tobias bangkit dari tempat tidur, dan berkata, adik, muncul, 
dan membiarkan kami 

berdoa bahwa Allah akan merasa kasihan terhadap kita. 

{8:5} kemudian mulai Tobias mengatakan, Terpujilah engkau, ya 
Allah 

Bapa-bapa kami dan diberkati Mu yang kudus dan mulia untuk 

lamanya; Biarlah langit yang memberkati engkau, dan semua 
makhluk Mu. 

{8:6} engkau madest Adam, dan kauberikan kepadanya Hawa 
istrinya 

untuk penolong dan menginap: mereka datang manusia: 
engkau 

berkata, hal ini tidak baik bahwa orang harus sendirian; Mari 
kita membuat 

kepadanya bantuan seperti dirinya sendiri. 



{8:7} dan sekarang, ya Tuhan, saya mengambil tidak ini kakak 
saya untuk subur 

Tapi kemurnian: karena Untungnya menahbiskan bahwa kita 
dapat 

menjadi berusia bersama-sama. 

{8:8} dan dia berkata dengan dia, Amin. 

{8:9} jadi mereka tidur kedua malam itu. Dan Raguel muncul, 
dan 

pergi dan membuat kuburan, 

{8:10} berkata, aku takut supaya ia juga menjadi mati. 

{8:11} tetapi ketika Raguel datang ke rumahnya, 

{8:12} berkatalah ia kepada istrinya Edna. Mengirim satu 
pelayan, 

dan membiarkan dia melihat apakah ia akan hidup: jika dia 
tidak, itu kita 

mungkin kuburkanlah dia, dan tidak seorangpun tahu itu. 

{8:13} jadi pelayan membuka pintu, dan pergi, dan 

menemukan mereka berdua tertidur, 

{8:14} dan keluar, dan mengatakan kepada mereka bahwa ia 
masih hidup. 

{8:15} kemudian Raguel memuji Jahweh, dan berkata, ya Allah, 
engkau 



seni layak dipuji dengan semua pujian yang murni dan kudus; 

Janganlah engkau orang-orang kudus memuji engkau dengan 
semua makhluk Mu; dan 

Biarkan semua malaikat Mu dan Mu yang memilih memuji 
engkau untuk selamanya. 

{8:16} engkau dipuji, karena engkau hast made me 

gembira; dan yang tidak datang kepada saya yang saya 
curiga; Tapi 

engkau hast setimpal dengan kasih-Mu yang besar. 

{8:17} engkau harus dipuji karena engkau telah 

belas kasihan dua yang hanya diperanakkan anak-anak mereka 

ayah: memberi mereka rahmat, ya Tuhan, dan menyelesaikan 
kehidupan mereka di 

kesehatan dengan sukacita dan rahmat. 

{8:18} kemudian Raguel bade hamba-hambanya untuk mengisi 
makam. 

{8:19} dan dia memelihara perayaan pernikahan empat belas 
hari. 

{8:20} untuk sebelum zaman perkawinan selesai, 

Raguel telah berkata kepadanya dengan sumpah, bahwa ia 
tidak boleh 

berangkat sampai empat belas hari pernikahan itu berakhir; 



{8:21} dan kemudian ia harus mengambil setengah dari barang 
nya, dan 

pergi dengan aman ke ayahnya. dan harus memiliki sisa ketika 
saya 

dan istri saya akan mati. 

{9:1} kemudian Tobias disebut Raphael, dan berkata 
kepadanya, 

{9:2} saudara Azarya, bawa kepadamu seorang hamba, dan dua 

unta, dan pergi ke mengamuk dari Media untuk Gabael, dan 
membawa saya 

uang, dan membawa dia ke pernikahan. 

{9:3} untuk Raguel telah bersumpah bahwa saya tidak akan 
beranjak. 

{9:4} tapi ayahku counteth hari; dan jika aku berlambat-lambat 
panjang, 

Dia akan sangat menyesal. 

{9:5} Jadi Raphael keluar, dan diajukan dengan Gabael, dan 

memberinya tulisan tangan: yang membawa tas yang 

yang ditutup, dan memberikan kepadanya. 

{9:6} dan pagi mereka keluarlah keduanya 

bersama-sama, dan datang ke pernikahan: dan Tobias diberkati 
nya 



istri. 

{10:1} sekarang Tobit ayahnya dihitung setiap hari: dan ketika 

hari-hari perjalanan itu berakhir, dan mereka datang tidak, 

{10:2} kemudian Tobit mengatakan, mereka ditahan? atau 
Gabael 

mati, dan ada Apakah tidak ada orang untuk memberinya 
uang? 

{10:3} Sebab itu ia merasa sangat kasihan. 

{10:4} kemudian istrinya berkata kepadanya anak saya sudah 
mati, 

melihat dia stayeth panjang; dan ia mulai meratap kepadanya, 
dan berkata, 

{10:5} sekarang aku peduli untuk apa-apa, anakku, karena aku 
telah membiarkan 

engkau pergi, cahaya mataku. 

{10:6} untuk siapa Tobit berkata, Kuduslah damai, mengurus 
tidak, 

karena ia aman. 

{10:7} tetapi dia berkata, Kuduslah damai dan menipu saya 
tidak; 

anakku sudah mati. Dan dia pergi keluar setiap hari ke jalan 

yang mereka pergi, dan tidak makan daging tidak ada pada 
siang hari, dan 



berhenti tidak seluruh malam meratapi anaknya Tobias, sampai 

empat belas hari pernikahan itu berakhir, Raguel yang 

bersumpah bahwa ia harus menghabiskan ada. Kemudian 
Tobias berkata kepada 

Raguel, biarkan aku pergi, untuk ayah saya dan melihat ibu saya 
tidak 

lebih untuk melihat saya. 

{10:8} tapi mertuanya kepadanya, berlambat-lambat dengan 
saya, 

dan aku akan mengirim kepada ayahmu, dan mereka akan 
menyatakan kepadanya 

bagaimana hal-hal yang pergi dengan engkau. 

{10:9} tetapi Tobias berkata, tidak; tapi saya pergi ke ayah saya. 

{10:10} kemudian Raguel bangun dan memberikan kepadanya 
Sara istrinya, 

dan setengah nya barang, pelayan, ternak dan uang: 
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{10:11} dan Dia memberkati mereka, dan menyuruh mereka 
pergi, 

berkata, Allah Surga memberikan Anda sebuah perjalanan yang 
makmur, 

anak-anak saya. 



{10:12} dan ia berkata kepada putrinya, Hormatilah ayahmu 

Ibu dalam undang-undang, yang sekarang orangtua Mu, dan 
bahwa saya 

mungkin mendengar laporan yang baik dari padamu. Dan dia 
menciumnya. Edna juga 

dikatakan Tobias, Tuhan langit mengembalikan engkau, 
sayangku 

hibah yang saya dapat melihat anak-anak Mu, dan adik saya 

Putri Sara sebelum aku mati, bahwa aku dapat bersukacita 
sebelum 

Tuhan: sesungguhnya, aku mengkomit putriku kepadamu 
khusus 

kepercayaan; mana yang tidak Desak kejahatannya. 

{11:1} setelah hal-hal ini Tobias pergi jalan, memuji 

Tuhan bahwa dia telah memberinya sebuah perjalanan yang 
makmur, dan 

memberkati Raguel dan Edna istrinya dan pergi sampai 

mereka mendekat kepada Nineve. 

{11:2} kemudian Raphael dikatakan Tobias, engkau tahu, 

saudara, bagaimana engkau telah meninggalkan ayahmu: 

{11:3} membiarkan kita tergesa-gesa sebelum isterinya, dan 
mempersiapkan rumah. 



{11:4} dan mengambil dalam tanganmu empedu ikan. Jadi 
mereka 

melanjutkan perjalanan mereka, dan anjing pergi setelah 
mereka. 

{11:5} sekarang Anna duduk mencari tentang terhadap cara 
untuk 

anaknya. 

{11:6} dan ketika ia espied dia datang, ia berkata kepada Nya 

Bapa, sesungguhnya, engkau datang anak, dan orang itu pergi 
dengan 

Dia. 

{11:7} kemudian berkata Raphael, aku tahu, Tobias, bahwa 
ayahmu 

akan membuka matanya. 

{11:8} karena itu mengurapi engkau matanya dengan berani, 
dan 

ditusuk dengan, ia akan menggosok, dan keputihan 

akan terjatuh, dan ia akan melihat engkau. 

{11:9} kemudian Anna berlari keluar, dan jatuh pada leher Nya 

Anak, dan berkata kepadanya, melihat saya telah melihat 
engkau, anakku, 

dari selanjutnya saya konten untuk mati. Dan mereka menangis 
keduanya. 



{11:10} Tobit juga keluarlah menuju pintu, dan 

tersandung: tetapi anaknya berlari kepadanya 

{11:11} dan memegang Bapa-Nya: dan dia bagian dari 

empedu pada mata Bapa-Nya, mengatakan, menjadi baik 
harapan, ayah saya. 

{11:12} dan ketika matanya mulai cerdas, dia menggosok 

mereka; 

{11:13} dan keputihan pilled dari sudut 

matanya: dan ketika ia melihat anaknya, ia jatuh pada lehernya. 

{11:14} dan dia menangis, dan berkata, Berbahagialah engkau, 
ya Allah, 

dan diberkati adalah nama-Mu untuk selama-lamanya; dan 
memberkati semua Mu 

malaikat-malaikat kudus: 

{11:15} untuk engkau hast sengsara, dan mengambil kasihan 

saya:, sesungguhnya, saya melihat anak saya Tobias. Dan anak-
nya masuk 

bersukacita, dan mengatakan hal-hal besar itu pada ayahnya 

terjadi padanya di Media. 

{11:16} kemudian Tobit pergi bertemu putrinya dalam hukum 

di gerbang Nineve, bersukacita dan memuji Tuhan: dan mereka 



yang melihat dia pergi marvelled, karena ia telah menerima nya 

penglihatan. 

{11:17} Tobias tetapi mengucap syukur sebelum mereka, 
karena 

Tuhan memiliki belas kasihan kepadanya. Dan ketika ia datang 
dekat dengan Sara nya 

Putri dalam UU, ia memberkati dia, berkata, engkau Selamat 
datang, 

Putri: Allah akan memberkati, yang telah membawa engkau 
kepada kami, 

dan diberkati ayahmu dan ibumu. Dan ada sukacita 

di antara semua saudara-saudara yang adalah di Nineve. 

{11:18} dan Achiacharus, dan Nasbas, anak saudaranya, 

datang: 

{11:19} dan Tobias' pernikahan telah dirayakan tujuh hari 
dengan 

sukacita yang besar. 

{12:1} kemudian Tobit disebut anaknya Tobias, dan bertanyalah 

Dia, anak saya, melihat bahwa pria memiliki upahnya, yang 
pergi 

dengan engkau, dan engkau harus memberinya lebih. 



Tobias {12:2} dan berkata kepadanya: Bapa O, hal ini tidak 
membahayakan 

bagi saya untuk memberinya setengah dari hal-hal yang saya 
telah membawa: 

{12:3} untuk ia telah membawa aku kembali kepadamu dalam 
keselamatan, dan 

membuat seluruh istri saya, dan membawa saya uang, dan 

demikian juga menyembuhkan engkau. 

{12:4} kemudian orang tua berkata, jatuh tempo kepadanya. 

{12:5} Jadi dia memanggil malaikat, dan dia berkata kepadanya, 
mengambil 

setengah dari semua yang kamu telah membawa dan pergi 
dalam keselamatan. 

{12:6} kemudian ia memegang mereka keduanya terpisah, dan 
berkata kepada mereka: 

Memberkati, memuji dia, dan memperbesar dia, dan memuji 
dia untuk 

hal-hal yang dia telah dilakukan kepadamu di hadapan semua 

yang hidup. Baik untuk memuji Tuhan dan memuliakan 
namanya, dan 

agar supaya ditunjukkan keluar pekerjaan Jahweh; oleh karena 
itu menjadi tidak 

kendur memujinya. 



{12:7} baik untuk menjaga dekat rahasia seorang raja, tetapi 

terhormat untuk memperlihatkan hasil karya Allah. Melakukan 
apa yang 

baik, dan tidak jahat akan menyentuh Anda. 

{12:8} doa baik dengan puasa dan sedekah dan 

kebenaran. Sedikit dengan kebenaran lebih baik daripada 

banyak dengan kelaliman. Lebih baik untuk memberikan 
sedekah daripada untuk 

berbaring emas: 

{12:9} untuk sedekah memberikan dari kematian, dan akan 
membersihkan 

dari semua dosa. Orang-orang yang berolahraga sedekah dan 
kebenaran 

akan dipenuhi dengan hidup: 

{12:10} tetapi mereka berdosa musuh untuk kehidupan mereka 
sendiri. 

{12:11} pasti aku akan menjaga erat apa-apa dari Anda. Untuk 
saya 

berkata, itu baik untuk tetap dekat rahasia seorang raja, tetapi 
bahwa 

itu adalah terhormat untuk memperlihatkan hasil karya Allah. 

{12:12} sekarang karena itu, ketika engkau engkau berdoa, dan 
Sara 



Mu putri dalam hukum, saya lakukan membawa mengingat 
Anda 

doa sebelum yang kudus: dan ketika engkau telah mengubur 

mati, saya adalah dengan engkau juga. 

{12:13} dan ketika engkau telah tidak menunda untuk bangkit, 
dan 

meninggalkan engkau makan malam, pergi dan menutupi orang 
mati, perbuatan baik Mu 

tidak bersembunyi dari saya: tapi aku dengan engkau. 

{12:14} dan sekarang Allah telah mengutus aku untuk 
menyembuhkan engkau dan Sara 

Mu putri dalam UU. 

{12:15} saya Raphael, salah satu dari tujuh malaikat-malaikat 
kudus, 

yang hadir doa-doa orang-orang kudus, dan yang masuk dan 
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sebelum kemuliaan yang Kudus. 

{12:16} kemudian mereka yang kedua bermasalah, dan jatuh 
pada mereka 

wajah: karena mereka takut. 

{12:17} tapi katanya kepada mereka: Jangan takut, karena itu 
akan pergi 



baik dengan Anda; memuji Tuhan oleh karena itu. 

{12:18} untuk tidak dari setiap mendukung saya, tetapi dengan 
akan 

Allah kita saya datang; oleh karena itu memujinya untuk 
selama-lamanya. 

{12:19} hari ini aku datang kepadamu; tapi aku 

tidak makan atau minum, tetapi kamu memang melihat visi. 

{12:20} sekarang karena itu memberikan terima kasih Allah: 
karena aku pergi hingga 

Dia yang mengutus aku; Tapi menulis segala sesuatu yang 
dilakukan di 

buku. 

{12:21} dan ketika mereka muncul, mereka melihatnya lagi. 

{12:22} maka mereka mengakui besar dan indah 

karya-karya Tuhan, dan bagaimana malaikat Tuhan telah 
muncul 

kepada mereka. 

{13:1} kemudian Tobit menulis doa bersukacita, dan berkata, 

Diberkati menjadi Allah yang hidup selama-lamanya dan 
diberkati menjadi kepunyaannya 

Raya. 

{13:2} ia momok, dan telah rahmat: ia menuntun 



turun ke neraka, dan membebaskan lagi: tidak ada apapun yang 

dapat menghindari tangannya. 

{13:3} mengakui dirinya di hadapan bangsa-bangsa lain, kamu 
anak-anak dari 

Israel: karena ia telah tersebar kami diantaranya. 

{13:4} menyatakan kebesarannya, dan memuji Dia sebelumnya 

Semua yang hidup: karena dia adalah Tuhan kita, dan dia 
adalah Tuhan kami 

Bapa selama-lamanya. 

{13:5} dan dia akan momok kita untuk kesalahan kita, dan akan 

Ampuni lagi, dan akan mengumpulkan kami dari antara segala 
bangsa, 

di antaranya ia telah tersebar kita. 

{13:6} jika kamu berpaling kepada-Nya dengan segenap hatimu, 
dan dengan 

seluruh pikiran, dan kesepakatan kemurnian sebelum dia, maka 
akan 

Ia berpaling kepada Anda, dan tidak akan menyembunyikan 
mukanya dari Anda. 

Oleh karena itu melihat apa yang akan ia lakukan dengan Anda, 
dan mengakuinya 

dengan seluruh mulut Anda, dan pujian Tuhan mungkin, dan 



memuji raja kekal. Di tanah penawanan saya lakukan saya 

memuji dia, dan menyatakan kekuatan dan mulia untuk 
berdosa 

bangsa. Hai kamu orang-orang berdosa, berbalik dan 
melakukan keadilan sebelum dia: yang 

dapat memberitahu jika ia akan menerima Anda dan memiliki 
belas kasihan pada Anda? 

{13:7} saya akan memuji Allah-Ku, dan jiwaku akan memuji 

Raja surga, dan akan bersukacita dalam kebesarannya. 

{13:8} membiarkan semua orang berbicara, dan membiarkan 
semua memuji dia untuk nya 

kebenaran. 

{13:9} Hai Yerusalem, kota yang Kudus, ia akan momok 
kepadamu untuk 

anak-anakmu bekerja, dan akan mengasihani lagi anak-anak 

orang-orang benar. 

{13:10} memberi pujian kepada Tuhan, sebab ia baik: dan 
pujian 

Raja yang kekal, yang kemah kediamanNya mungkin 
bersambung di 

engkau lagi dengan sukacita, dan biarkan dia melakukan 
menyenangkan ada padamu 

orang-orang yang tertawan, dan cinta padamu bagi pernah itu 



sengsara. 

{13:11} banyak bangsa akan datang dari jauh dari nama 

Tuhan dengan hadiah di tangan mereka, bahkan hadiah untuk 

Raja langit; Semua generasi akan memuji engkau dengan besar 

sukacita. 

{13:12} mengutuk adalah mereka yang membenci kamu, dan 
diberkati 

akan semua yang cinta kepadamu untuk selama-lamanya. 

{13:13} bersukacita dan bergembiralah untuk anak-anak yang 
adil: 

mereka akan berkumpul bersama, dan akan memberkati Tuhan 

yang adil. 

{13:14} O diberkati adalah yang mencintai kamu, karena 
mereka akan 

bersukacita dalam damai: Berbahagialah mereka yang telah 

sedih untuk semua scourges Mu; karena mereka akan 
bersukacita kepadamu, 

ketika mereka telah melihat semua kemuliaan-Mu, dan akan 
senang untuk selama-lamanya. 

{13:15} Kubiarkan jiwaku memberkati raja. 

{13:16} untuk Yerusalem akan dibangun dengan safir 

dan zamrud, dan batu berharga: dinding Mu dan menara dan 



benteng dengan emas murni. 

{13.17} dan jalan-jalan Yerusalem akan beraspal dengan 

Beryl dan carbuncle dan batu-batu Ophir. 

{13:18} dan semua jalan-jalan dia akan berkata: Haleluya; dan 
mereka 

akan memuji dia, diberkatilah menjadi Tuhan, yang telah 

memuji untuk selama-lamanya. 

{14:1} jadi Tobit mempersembahkan memuji Allah. 

{14:2} dan berusia delapan lima puluh tahun ketika dia kalah 

pandangannya, yang dikembalikan kepadanya setelah delapan 
tahun: dan 

Dia memberi sedekah, dan ia meningkat dalam takut akan 
Tuhan, 

dan memuji dia. 

{14:3} dan ketika ia sangat uzur dia memanggil anak-Nya, dan 

anak-anak anak-Nya, dan berkata kepadanya, anakku, 
mengambil Mu 

anak-anak; Sebab, sesungguhnya, aku 'm usia, dan saya siap 
untuk berangkat keluar 

kehidupan ini. 

{14:4} pergi ke Media anakku, untuk saya pasti percaya mereka 

hal-hal yang Jonas Nabi berbicara dari Nineve, yang itu harus 



digulingkan; bahwa untuk perdamaian waktu yang agak akan 

Media; dan bahwa saudara-saudara kita akan berbohong 
tersebar di bumi 

dari negeri itu baik: dan Yerusalem akan menjadi sunyi sepi, 
dan 

Rumah Tuhan di dalamnya terbakar, dan akan menjadi sunyi 
sepi 

untuk waktu yang; 

{14:5} dan itu lagi Tuhan akan memiliki belas kasihan pada 
mereka, dan 

membawa mereka kembali ke negeri, dimana mereka akan 
membangun 

Candi, tetapi tidak ingin pertama, sampai waktu zaman itu 

terpenuhi; dan sesudah itu mereka akan kembali dari semua 
tempat 

penawanan mereka, dan membangun Jerusalem berangin, dan 

Rumah Tuhan akan dibangun di dalamnya selama-lamanya 
dengan yang mulia 

bangunan, seperti para nabi telah berbicara daripadanya. 

{14:6} dan semua bangsa akan berpaling dan takut akan Tuhan 

benar-benar, dan harus mengubur berhala-berhala mereka. 

{14:7} jadi semua bangsa akan memuji Tuhan dan umat-Nya 



akan memuliakan Tuhan, dan Tuhan akan meninggikan umat-
Nya; dan 

Semua orang yang mencintai Tuhan dalam kebenaran dan 
keadilan akan 

««««bersukacita, shewing belas kasihan kepada saudara-
saudara kita. 

{14:8} dan sekarang, anakku, berangkat dari Nineve, karena 

bahwa hal-hal yang berfirman Jonas nabi akan pasti 

datang untuk lulus. 

Kitab Tobit halaman 566 

{14:9} tetapi menjaga engkau hukum dan perintah, dan 

mempergelarkan dirimu penyayang dan hanya, bahwa mungkin 
pergi dengan. 

{14:10} dan mengubur diriku sopan, dan ibumu dengan saya; 

Tapi berlambat-lambat tidak lagi di Nineve. Ingat, anakku, 
bagaimana 

Aman ditangani Achiacharus yang membawanya ke, bagaimana 
keluar dari 

cahaya ia membawanya ke dalam kegelapan, dan bagaimana ia 
dihargai 

dia lagi: Achiacharus diselamatkan, tetapi yang lain punya 

Hadiah: sebab ia turun ke dalam kegelapan. Manasses 
memberikan 



sedekah, dan melarikan diri perangkap kematian yang mereka 
telah tentukan untuk 

Dia: tapi Aman jatuh ke dalam perangkap, dan tewas. 

{14:11} jadi sekarang, anakku, mempertimbangkan apa sedekah 

berbuat, dan cara menyampaikan kebenaran. Ketika dia 
memiliki 

mengatakan hal ini, ia menyerah hantu di tempat tidur, yang 

ratus dan delapan lima puluh tahun; dan dia 

terhormat. 

{14:12} dan ketika Anna ibunya sudah meninggal, dia dikubur 

Dia dengan ayahnya. Tapi Tobias berangkat bersama istrinya 
dan 

anak-anak untuk Ecbatane untuk Raguel ayahnya di bidang 
hukum, 

{14:13} mana ia menjadi tua dengan kehormatan, dan ia 
dikuburkan 

nya ayah dan ibu dalam undang-undang Dewo, dan ia mewarisi 

zat mereka, dan Tobit ayah nya. 

{14:14} dan meninggal pada Ecbatane di Media, yang 

ratus dan tujuh dan dua puluh tahun. 

{14:15} tetapi sebelum ia meninggal ia mendengar pemusnahan 

Nineve, yang diambil oleh Nabuchodonosor dan 



Assuerus: dan sebelum kematiannya ia bersukacita Nineve. 
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