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{Tobit Tobiel, dēlam vārdu grāmata 1:1} 

Ananiel, Aduel, Gabael, dēla dēls dēlu no 

sēklu Asael cilts Nephthali; 

{1:2} kurš savlaicīgi asīriešu king Enemessar 

bija bars nebrīvē no Thisbe, kas ir pie labās rokas 

šo pilsētu, ko sauc pareizi Nephthali Galilejas 

Aser iepriekš. 

Es {1:3} Tobit dzīvojuši visu dienu manā dzīvē, 

veidus, kā patiesības un taisnīguma, daudz almsdeeds, lai gan 
mana 

brāļi, un mana tauta, kurš ienāca pie manis, lai Nineve, 

Asīriešu zemi. 

{1:4} un, kad man bija manā pašu valsts zemes 

Izraēla, to taču jauniešu visu cilts Nephthali tēvs 

samazinājās no Jeruzalemes, kas tika izvēlēta no mājas 

visas ciltis Izraēlas ciltis vajadzētu ziedot 



tur, kur visaugstākā dzīvesvietu templis 

tika iesvētīja un būvētas visu vecumu cilvēkiem. 

{1:5} tagad visas ciltis, kas kopā tāpēc sadumpojās un 

mans tēvs Nephthali, upurēt sacīja tele māja 

Baal. 

{1:6}, bet es tikai gāja bieži uz Jeruzalemi pie svētkos, kā 

tika ordinēts sacīja visiem cilvēkiem ar Izraēlu 

mūžīgā dekrētu, kam firstfruits un desmitdaļās 

pieaugt, kas pirmo reizi tika sakopta; un viņiem deva man pie 

altāra priesteriem Aaron bērniem. 

{1:7} pirmajā desmitā daļa no visiem palielināt man deva Dēli 

Aaron, kurš ministered Jeruzalemē: citu I desmitā daļa 

pārdod tālāk, un devās, un to pavadīja katru gadu Jeruzalemē: 

{1:8} un iedevu sacīja viņiem, kuram tā bija trešā 

atbilst, kā Debora mana tēva māte bija norīkojis mani, 

jo bija palicis bārenis mans tēvs. 

{1:9} Turklāt, kad bija jānāk uz laikmeta cilvēks, 

Es precējies Anna mīnu pašas radi, un viņas man begat 

Tobias. 

{1:10} un kad mums tika veiktas prom gūstekņus, lai 



Nineve, mani brāļi, un tie, kas bija mana asinsradniecība 

ēda maizi no pagāniem. 

{1:11}, bet es tur sevi no ēšanas; 

{1:12} jo atcerējos Dievs ar visu manu sirdi. 

{1:13} un visvairāk augstu man deva žēlastību un labā 

pirms Enemessar, tāpēc, ka es biju viņa sagādnieks. 

{1:14} un devās uz plašsaziņas līdzekļiem un atstāja uzticību 

Gabael, Gabrias, pie Rages a Media desmit pilsētas brālis 

sudraba talantus 

{1:15} tagad ir miris, kad Enemessar Sennacherib viņa 

dēls, kas valdīja viņa vietā; kura īpašums bija satraukta, ka 

nav iedziļināties Media. 

{1:16} un Enemessar laiku es sniedza daudzas žēlastības 
dāvanu, lai 

mani brāļi, un deva manu maizi ēst, 

{1:17} un manas drēbes uz kailo: un ja es redzēju kādu no 

mana tauta mirušajiem vai cast par Nineve sienām, es paslēpu 

viņu. 

{1:18} un ja karalis Sennacherib bija nogalinājis kādu, kad 

viņš nāk, un bēga no Jūdejas, es tos noglabāja līksmoju; par 



viņa dusmas, viņš nogalināja daudzus; bet nav iestādes 
konstatēja, 

kad tie tika meklēta pēc karaļa. 

{1:19} un kad kāds Ninevites devās un 

sūdzējās mani King, aprok tos pats un paslēpās 

sevi; izpratne par to, ka tika lūgta izvirzīti 

nāve, es izvilka sevi bailes. 

{1:20} tad manas preces piespiedu kārtā tika veikti prom, 

ne tur jebkura lieta, pa kreisi man blakus mana sieva Anna 

un mans dēls Tobias. 

{1:21} un tur garām nav piecas līdz piecdesmit dienas pirms 

viņu nogalināja divus no saviem dēliem, un viņi bēga uz kalniem 

gada Ararath; un Sarchedonus viņa dēls valdīja viņa vietā; 

kurš iecelts atkal tēva konti, un visas viņa 

lietu, Achiacharus mans brālis Anael dēls. 

{1:22} un Achiacharus intreating par mani, atgriezās 

Nineve. Tagad Achiacharus bija cupbearer un uzraugs 

Signet, un stjuarts un uzraugs konti: un 

Sarchedonus iecēla viņu tālāk sacīja viņam: un viņš bija mans 

brāļa dēls. 



{2:1} tagad, kad bija nākt mājās atkal, un mana sieva 

Anna tika atjaunota sacīja man, ar manu dēlu Tobias, 

Svētki Vasarsvētki, kas ir svēti svētki no septiņām 

nedēļās, bija labas vakariņas gatavi mani, kur es 

apsēdās ēst. 

{2:2} un redzot pārpilnība gaļu, es teicu uz manu 

dēls, atvedīsim kādu nabaga cilvēks soever tu būsi uzzināt 

no mūsu brāļi, kas ir norūpējusies par kungu; un, raugi, es 
kavēties 

par tevi. 

{2:3}, bet viņš atkal atnāca un sacīja: tēvs, viens no mūsu 

tauta ir nožņaugtās un tirgū ir izmetis ārā. 

{2:4} tad pirms man garšoja visiem gaļas, es sāku uz augšu, 

un ņēma viņu istabā līdz iet uz leju saule. 

{2:5}, tad man atpakaļ, apmazgājos un ēda manu 

smagumu, gaļas 

{2:6} atceroties šo pareģojumu Amos, kā viņš teica, 

Jūsu svētkos pārvērtās sēras, un visi jūsu 

jautrība par vaimanu. 

{2:7} tāpēc es raudāju: un pēc tam, kad iet uz leju, 



saule, es devos un kapā, un viņu apglabājām. 

{2:8} bet manu kaimiņi mani izsmēja, un sacīja: šis cilvēks 

vēl nav bail likt uz nāvi par šo jautājumu: kas bēga 

prom; un vēl, raugi, viņš burieth mirušo vēlreiz. 

{2:9} pašā vakarā arī atgriezās no apbedījumu, un 

gulēja pie sienas manā pagalmā tiek piesārņots un mana 

seja bija nesegtās: 

{2:10} un es zināju, ka ne, ka pastāv zvirbuļi, 

sienas, un mans acis ir atvērtas, zvirbuļi klusināta silts 

mēslu mīnu acīs un baltums nāca mīnu acīm: 

un es devos uz ārstu, bet viņi palīdzēja man nav: 
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Turklāt Achiacharus darīja barot mani, kamēr es iegāju 

Elymais. 

{2:11} un mana sieva Anna bija jāveic sieviešu darbus darīt. 

{2:12} un, kad viņa bija aizsūtījusi tās mājas īpašnieki, 

viņi maksā viņu algas, un deva viņai arī papildus bērns. 

{2:13} un kad tas bija manā mājā, un sāka raudāt, es 

sacīja, no kurienes ir šis bērns? tas nav nozagts? 



padarīt to īpašniekiem; par to nav bijusi likumīga, ēst jebkura 
lieta 

kas ir nozagts. 

{2:14}, bet viņa atbildēja uz mani, tas tika dota dāvana 

vairāk nekā algas. Howbeit es neticēju, ka viņas, bet 

pavēlēja viņai padarīt to īpašniekiem: un es biju samulsis 
skatienu. 

Taču viņa atbildēja uz mani, kur ir tavs alms un tavs 

taisnais darbiem? Redzi, tu un visus Tavus darbus ir zināmi. 

{3:1}, tad es to bēdājās nebija raudāt, un sev par nelaimi 

lūdzās, sakot: 

{3:2} Ak, kungs, tu esi tikai, un tava darbi, un visu tavu 

veidi ir žēlastība un patiesība, un tu judgest patiesi un pamatoti 

mūžīgi. 

{3:3} atcerēties mani un skatīties uz mani, mani ne sodīt 

manus grēkus un ignorances un grēkiem mg tēvi, kuri 

esat grēkojuši pirms tevi: 

{3:4} jo tie paklausīja nav tavs baušļi: mērķi 

tu esi mums piegādā grunts un nebrīvē, sacīja un 

nāvei, un pārmetums visas tautas sakāmvārds 

starp kuriem mums ir izkliedētas. 



{3:5} un tagad tavs spriedumi ir daudz un taisnība: galā 

ar mani, manus grēkus un manu tēvu: tāpēc, ka mēs 

ir netur tavs baušļus, nedz ienāca 

pirms tevi patiesību. 

{3:6} tagad tāpēc nodarbojas ar mani kā labāko, unto seemeth 

tevi, un komandu mans gars jāņem no manis, ka es 

var izšķīdināt un kļūt par zemi: tas ir izdevīgi 

man mirt, nevis dzīvot, jo esmu dzirdējis false 

gļēvuļiem, un ir daudz bēdu: komandu tāpēc, ka 

Tagad var tikt piegādāta no šo briesmu un iedziļināties 

mūžīgu vietu: savukārt nav tavu seju prom no manis. 

{3:7} tas notika tajā pašā dienā, ka ir Ecbatane pilsēta 

gada mediju Sara Raguel meita arī pārmetu. 

viņas tēvs meitām; 

{3:8} jo, ka viņa bija precējusies ar septiņām 

vīriem, kuriem Asmodeuss ļaunais gars jau iepriekš bija 
nogalinājusi, pirms 

viņi bija gulējis ar viņu. DOST tu nevar zināt, jumpravas 
atbildēja, ka 

tu esi nožņaudza tavs vīri? tu esi jau bija 

septiņi vīri, ne tu wast nosaukta pēc tam, kad kāds no viņiem. 



{3:9} wherefore tu dost beat mums par viņiem? Ja viņi būtu 

mirusi, iet tavs veidos pēc tiem, nekad paskatīsimies no tevis vai 
nu 

dēls vai meita. 

{3:10} Whe viņa dzirdējis šīs lietas, viņa bija ļoti 

noskumis, tāpēc, ka viņa domāja nožņaudzis pati; un 

viņa teica, es esmu tikai mans tēvs, meita un, ja es 

tas ir pārmetums unto viņam un ir celt savu veco 

vecums ar skumjām, unto kapa. 

{3:11} tad viņa lūdzās pie loga un teica: 

Svētlaimīgs esi tu, Ak, mans Dievs kungs, un tavs Svētais un 

slavens nosaukums ir laimīgs un godājamu jebkad: dariet visu 
tavu 

darbi slavēt tevi uz visiem laikiem. 

{3:12} un tagad, kungs, kas man mans acis un mana seja 

pret tevi, 

{3:13} un teikt, aizvediet mani ārā no zemes, kuras var dzirdēt 

ne vairāk pārmetums. 

{3:14} tu knowest, kungs, ka es esmu tīrs no visām grēku 

ar vīrieti, 

{3:15} un es nekad piesārņoja manu vārdu, ne arī nosaukumu 



mans tēvs, mans nebrīvē zemes: es esmu vienīgais 

mans tēvs, meita nedz viņš darījis jebkurš bērns, lai būtu viņa 

mantinieks, nedz kādu netālu no radinieka, nedz jebkādu dēlu 
savu dzīvi, lai 

kuru var uzturēt sevi sieva: mana septiņi vīri ir 

jau ir miris; un kāpēc vajadzētu dzīvot? bet, ja tas nav tevi lūdzu 

ka es nomirtu, komandu, ko daži uzskata par mani, 

un žēl, ka no manis, ko es dzirdu, ka vairs pārmest. 

{3:16} lūgšanām par viņiem abiem bija dzirdējis pirms 

Majestāte, Dieva godības. 

{3:17} un Raphael tika nosūtīts uz dziedēt tiem abiem, t.i., lai 

Mērogot prom izceļas Tobit ir acis, un lai dotu Sara 

Raguel meitu par sievu, lai Tobias Tobit; dēls 

un saistīt Asmodeusu ļaunais gars; jo viņa piederēja 

lai Tobias ar mantošanas tiesībām. Izveides laikā nāca 

Tobit mājās un stājās savu māju un Sara 

Raguel meita, kas nāca no viņas augšējā kamerā. 

{4:1} todien Tobit naudu atcerējās, ko viņš 

bija apņēmusies Gabael Rages plašsaziņas līdzekļos, 

{4:2} un teica pats ar sevi, es biju gribējusi uzzināt nāvi; 



kālab man neprasa mans dēls Tobias, kas var neizsaka 

viņu naudas pirms nāves? 

{4:3} un tad, kad viņš bija nosaucis par viņu, viņš teica savu 
dēlu, kad 

Es esmu miris, apglabāt man; un nicināt tavu māti, bet gods 

viņu visu dienu tavu dzīvi, un darīt to, ko dara, lūdzu, 

viņu, un viņas ne skumt. 

{4:4} atcerēties, manam dēlam, ka viņa redzēja daudzām 
briesmām 

tevi, kad tu wast viņas klēpī: un tad, kad viņa būs mirusi, 

apglabāt viņu ar mani vienā kapā. 

{4:5} mans dēls ir norūpējusies par kungs, mūsu Dievs visu tavu 

dienas, un ļaujiet nav tavs būs jānosaka, lai grēks vai pārkāpt 
viņa 

baušļi: darīt uprightly tavs dzīves ilgi un izpildiet 

nav veidu unrighteousness. 

{4:6} jo ja tu patiesi nodarboties, tavs doings veic prosperously 

lai tev izdodas, un uz visiem tiem, kas dzīvo pamatoti. 

{4:7} give alms tavs vielas; un kad tu givest 

ALMS, ļaujiet nav tavs acs, kas ir skaudīgs, nedz savukārt tavu 
seju no 



jebkuru nabadzīgo un acīs Dievam nav ieslēgts, prom no 

tevi. 

{4:8}, ja tu esi pārpilnību, kas attiecīgi dod alms: ja 

tev ir, bet maz, Nebīstieties dot, saskaņā ar kuru 

maz: 

{4:9} tu layest līdzi labu dārgumu, pats sevi 

pret diena pēc nepieciešamības. 
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{4:10} jo ka alms piegādā no nāves, un 

suffereth nevar nākt tumsā. 

{4:11} alms ir laba dāvana, unto visu, ko dot, 

skats no visaugstākā. 

{4:12} Uzmanieties no visiem whoredom, mans dēls, un 
galvenokārt veic 

sieva sēklu tavu tēvu un ņemt nav dīvaini 

sieviete, sieva, kas nav tavs tēvs cilts: mums ir 

pravieši, Noe, Abraham Isaac, bērniem un 

Jēkabs: Atcerieties, ka mans dēls, kuru mūsu tēvi no 

sākumā, ka tās visas apprecējis sievas pat savas 

radi, un bijām svētīti ar saviem bērniem un to sēklas 



iemantos zemi. 

{4:13} tagad tādēļ, mans dēls, patīk tavs brāļu, un 

nicināt to tava sirds tavs brāļi, dēli un meitas 

tavs cilvēku, nevis apņēma sievu, no tiem: lepnums ir 

iznīcināšanas daudz nepatikšanas un lewdness ir pagrimums un 

lielo gribu: neķītrībām, ir mātes badu. 

{4:14} let ne jebkurš cilvēks, kas darījis kaltas algas 

tevi, kavēties ar tevi, bet dot viņam to rokas: ja 

tu kalpot Dievam, viņš arī būs jāatmaksā tevi: būt piesardzīgs 
manu 

dēls, visu, ko tu doest, un gudri, visu tavu 

saruna. 

{4:15} darīt, lai neviens cilvēks, kuru tu esi hatest: ne dzert 

vīnu, lai tevi piedzēries: ne ļaut iet ar dzeršana 

tevi, tavu braucienu. 

{4:16} tava maizes badu, kā arī sniegt tavs 

apģērbus, tiem, kas ir kails; un tavs 

pārpilnība dot alms: un ļaujiet nav tavs acs, kas ir skaudīgs, 

kad tu givest alms. 

{4:17} pour no tava maize uz apbedīšanu, tāpat, bet 



dot neko ļaunu. 

{4:18} pajautāt padomu par visu, kas ir gudrs un nevis nicināt 

advokāts, kas ir izdevīgi. 

{4:19} Lord tavs Dievs svētī vienmēr un par viņu vēlmi 

ka var vērst tavu veidos, un ka visus tavus ceļus un 

padomu var plaukt: jo katrai tautai darījis ne padomu; bet 

Kungs pats devis visas labas lietas, un viņš humbleth 

kam viņš būs, jo viņš būs; tāpēc, mans dēls, atcerieties 

manu baušļus neviens ļaujiet viņiem būt izbāzt tavs prāts. 

{4:20} un tagad es apliecina šo, lai tie, ka es apņēmusies desmit 

Gabael dēls Gabrias pie Rages mediju talantus. 

{4:21} un bailes nav, mans dēls, kas mums tiek veikti sliktā: par 

tu esi daudz bagātību, ja tu bailes Dieva priekšā, un atkāpties no 
visām 

grēks, un to, kas ir patīkami acīm. 

Tobias {5:1} tad atbildēja un sacīja: tēvs, es darīšu visu 

lietas, ko tu esi mani komandēja: 

{5:2} bet kā es varu saņemt naudu, redzot, ka es zinu 

viņam nav? 

{5:3}, tad viņš deva viņam rokrakstu un sacīja 



viņu meklēt tevi cilvēks, kas var iet kopā ar tevi, es whiles vēl 

dzīvot, un dos viņam algas: iet un saņemt 

naudu. 

{5:4} tāpēc, kad viņš devās meklēt cilvēks, viņš atrada 

Raphael, kas bija eņģelis. 

{5:5}, bet viņš zināja, ka nav; un viņš sacīja viņam, tu vari 

nākat man līdzi Rages? un knowest Tu tās briesmīgās vietas, 
labi? 

{5:6} ko eņģelis teica, būs iet ar tevi, un 

nezināt kā arī: lai ir iesnieguši ar mūsu brāli 

Gabael. 

{5:7} tad Tobias sacīja viņam kavēties par mani, līdz man pateikt 

mans tēvs. 

{5:8} tad viņš sacīja viņam iet un kavēties nedrīkst. Tāpēc viņš 
devās 

blakus un teica viņa tēvs, Lūk, esat atradis to, ko 

iet ar mani. Tad viņš teica, piezvaniet viņam sacīja man, ka es 
varētu 

zināt, kāda cilts, kas viņš ir, un vai viņš ir drošs cilvēks 

iet kopā ar tevi. 

{5:9} tāpēc viņš to dēvēja, un viņš nāca un viņi sveica 



viens otru. 

{5:10} tad Tobit sacīja viņam brāli, shew mani par 

tu esi kādas cilts un ģimeni. 

{5:11} ko viņš teica, Dost tu meklēt cilts vai 

ģimenes vai nomātu cilvēks, iet ar tavs dēls? Tobit piebilda 

unto viņam, es zinātu, brāli, tavs radi un nosaukumu. 

{5:12} tad viņš sacīja: es esmu Azarias, Ananias dēls 

liels, un tavs brāļu. 

{5:13} tad Tobit teica, tu esi laipni, brālis; būt 

ne tagad dusmojaties uz mani, jo ir interesējās zināt 

tava cilts un tavu ģimeni; jo tu esi mans brālis 

godīgs un labs akciju: Es zinu, Ananias un Jonathas, 

dēli, liels Samaias, kā mēs kopā devāmies uz Jeruzalemi, 

pielūgt, un piedāvāja pirmdzimtais un desmitdaļās no 

augļi; un tie nav seduced ar kļūdu mūsu 

brāļi: mans brālis, tu esi labs sastāva. 

{5:14} bet man pateikt, kādas algas man dod tev? vīti 

tu esi drachm, dienā, un lietas, kas ir nepieciešams, lai mans 
pašu 

dēls? 



{5:15} Jā, turklāt, ja jūs atpakaļ droši, es pievienošu 

kaut ko, lai tava alga. 

{5:16} tādi tie arī bija ļoti apmierināts. Pēc tam viņš teica 
Tobiass, 

Pats sev sagatavoties braucienam, un Dievs nosūtīt jums labu 

ceļojums. Un, kad viņa dēls bija sagatavojusi visas lietas daudz 

brauciens, sacīja tēvs, tev iet ar šo cilvēku un Dievu, 

kas dwelleth debesīs, plaukt jūsu ceļojums, un 

eņģelis Dievs paturēt jūs uzņēmumā. Lai viņi devās tālāk, 

un jaunais cilvēks suni ar viņiem. 

{5:17} bet Anna viņa māte raudāja, un uzrunāja Tobit, kāpēc 

esi tu nosūtīts prom mūsu dēlu? viņš nav mūsu puses personālu 

ejot iekšā un ārā, pirms mums? 

{5:18} nedrīkst būt mantkārīgs pievienot naudu ar naudu:, bet 
ļaut tam būt 

kā atteikties attiecībā uz mūsu bērns. 

{5:19} par to, ko tas Kungs devis mums jādzīvo ar 

mums pietiek. 

{5:20} tad Tobit viņai teica, neviens rūpēties, mana māsa; viņš 

pēc atgriešanās drošību un tavs acis viņu redzēšu. 

{5:21} par labu eņģelis saglabās viņu uzņēmumā, un 



viņa ceļojums ir plaukstoša un viņš atdod drošu. 
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{5:22}, tad viņa darīja galu raudādams. 

{6:1} un kā viņi devās uz ceļojumu, tie nāca 

vakarā pie upes Tigris, un tie iesniegti tur. 

{6:2} un kad jauneklis gāja uz leju, lai nomazgātu 

sevi, zivs izlēca no upes, un būtu 

viņu aprija. 

{6:3} tad eņģelis sacīja viņam, veikt zivju. Un 

jauneklis uzlika turēt zivis, un izvilka to zemi. 

{6:4} ko eņģelis teica, atveriet zivis un veikt 

sirds un aknu un žults, un nodot tos droši. 

{6:5} tā jauneklis bija kā eņģelis pavēlēja viņam; 

un kad viņi bija ceptu zivi, tie ēda, tā: tad tie 

abi devās prom, kamēr viņi piebrauca pie Ecbatane. 

{6:6} tad jauneklis sacīja eņģelis, brālis 

Azarias, kāda jēga ir sirds un aknas un no gal 

zivs? 

{6:7} un viņš sacīja viņam pieskaras sirds un 

aknas, ja velns vai ļaunais gars nepatikšanas, mums ir jāveic 



dūmu to pirms vīrietis vai sieviete, un puse 

ir ne vairāk sasāpējušais. 

{6:8} jo žults, tas ir labs ieeļļot cilvēks, kam 

baltums acīs, un viņš ir sadzijusi. 

{6:9} un kad viņi bija pienācis tuvu Rages, 

{6:10} eņģelis teica jauneklis, brāli, diena 

mēs iesniedz Raguel, kurš ir tavs brālēns; viņš arī darījis 

viena vienīgā meita, nosaukts Sara; Es runāšu par viņu, ka viņa 

var dot tev sieva. 

{6:11} par tevi auduma labajā pusē viņas appertain, redzot 

tu tikai mākslas viņas radi. 

{6:12} un kalpone ir godīgi un saprātīgi: tagad tāpēc dzirdēt 

mani, un runāt ar viņas tēvu; un tad, kad mēs atgriežamies no 

Rages, mēs svinēsim laulības: Es zinu, ka 

Raguel nevar precēties viņas uz citu saskaņā ar likumu 

Moses, bet viņš ir vainīgs par nāvi, jo labajā pusē 

mantojuma attiekties gan tev nekā jebkuram citam. 

{6:13} tad jaunais cilvēks atbildēja eņģelis, man 

dzirdējis, brālis Azarias, kas ir devis šo meiteni 

septiņi vīrieši, kas nomira savā kāzu istabā. 



{6:14} un tagad es esmu vienīgais dēls, mans tēvs, un es esmu 

bail, nedrīkstam, ja es dodos viņai sacīja, es miršu, kā citas 
pirms: par 

grēcīgā dvēsele mīl viņu, kas hurteth nav ķermenis, bet tie 

kas nāk pie viņas; kālab es arī baidos lest es miršu, un 

radīt mana tēva un manas mātes dzīvību tāpēc, ka man 

kapu ar skumjām: tie ir citi dēls apglabāt tos. 

{6:15} tad eņģelis sacīja viņam Dost tu ne 

atcerēties priekšrakstus, ko tavs tēvs deva tev, ka tu 

shouldest precēties sieva tavs paša asinsradniecība? kālab 

uzklausiet mani, O brālis; jo viņa pievērš tev sieva; 

un tu ne ieskaita ļaunais gars; par šo pašu 

vakarā viņa pievērš tevi laulībā. 

{6:16} un kad tu būsi stāties laulībā 

kamerā, tu būsi veikt smaržas pelniem, un būsi gulēja 

tām dažām sirds un aknas, zivis, un būsi 

Pārliecinieties, dūmu, ar to: 

{6:17} un velns to smarža un bēgt prom, un 

nekad nākt atkal kādu vairāk: bet kad tu būsi nākt 

viņu, paceltos uz augšu jums abiem, un lūdzieties, lai Dievs, kas 
ir žēlsirdīgs, 



kas ir žēl, ka jūs un jums ietaupīt: bailes nav, jo viņa ir 

unto tev iecelts no sākuma; un tu būsi 

pasargāt viņu, un viņa iet kopā ar tevi. Turklāt es 

Pieņemsim, ka viņa uzņemas tevi bērniem. Tagad kad Tobias 

biju dzirdējis šīs lietas, viņš mīl viņu, un viņa sirds bija 

apgraizīto pievienojās viņai. 

{7:1} un, kad viņi bija pasākuši Ecbatane, viņi nonāca 

māju Raguel un Sara sastapušies: un pēc tam, kad viņi 

bija viens otru, sveica viņa ienesa mājā. 

{7:2} tad teica Raguel Edna viņa sieva, kā, piemēram, tas ir 

jauneklis, kuram Tobit manu brālēnu! 

{7:3} un Raguel jautāja viņiem, no kurienes esat jūs, 

brāļi? Ko viņi teica, mēs esam no dēli 

Nephthalim, kurus gūstekņus Nineve. 

{7:4} tad teica tos, taps zināmi Tobit mūsu 

radiniekam? Un viņi teica, mēs zinām viņu. Tad viņš teica, viņš ir 

laba veselība? 

{7:5} un viņi teica, viņš ir dzīvs, un ar labu veselību: 

un Tobiass teica, viņš ir mans tēvs. 

{7:6} tad Raguel pielēca kājās, un viņu noskūpstīja un raudāja, 



{7:7} svētīja viņu un sacīja viņam, tu esi 

dēls, godīgs un labs cilvēks. Bet, kad viņš bija dzirdējis, ka 

Tobit bija akls, viņš bija noskumis, raudāju. 

{7:8} un tāpat Edna viņa sieva un viņa meita Sāra 

raudāja. Turklāt viņi tos izklaidē līksmi; un jau pēc 

ka viņi nogalināja ram saimes, tās nosaka gaļas veikalā 

uz galda. Tad teica Tobiass Raphael, brālis Azarias 

runāt par tām lietām, kuras tu didst runāt tādā veidā, 

un ļaut šo biznesu, kas tiks nosūtīts. 

{7:9} lai viņš paziņo šo jautājumu ar Raguel: un 

Raguel teica Tobiass, ēd un dzert, un padarīt Priecīgus: 

{7:10} tas apmierinātu, tu shouldest precēties ar mani 

meita: tomēr es paziņoju unto tev patiesību. 

{7:11} es esmu devis savu meitu laulības te septiņus 

vīri, kuri nomira tovakar viņi nāca viņai sacīja: 

Tomēr šobrīd ir jautrs. Bet Tobiass teica, es 

ēst neko šeit, kamēr mums piekrist un zvēru viena uz otru. 

{7:12} Raguel teica, tad atņemt viņai turpmāk 

saskaņā ar veidu, tu esi viņas brālēns un viņa ir 

tavs, un žēlīgs Dievs dotu jums labu veiksmi visiem 



lietas. 

{7:13}, tad viņš piezvanīja viņa meita Sāra un nonāca pie 

viņas tēvs, un viņš paņēma meiteni pie rokas un deva viņai ir 

Tobias, sacīja: Lūk, sievu ņemt viņu pēc tiesību 

Mozus, un ved prom, lai tavs tēvs. Un viņš svētījot 

tiem; 

{7:14} un sievu, ko sauc Edna paņēma papīru un darīja 

uzrakstīt instruments derību un apzīmogo to. 

{7:15}, tad viņi sāka ēst. 
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{7:16} pēc Raguel sauc Edna sievu un sacīja 

viņas māsa, sagatavot citu kameru un ienest viņu turp. 

{7:17} ko, kad viņa bija beigusi, kā viņam bija likts, 

viņa atnesa turp: viņa raudāja, un viņa saņēma 

viņas meita, asaras un teica viņai, unto 

{7:18} par labu komfortu, mana meita; Kungs 

debesis un zemi dot, tev prieku par šo tavu bēdu: par 

labu komfortu, mana meita. 

{8:1} un kad viņi bija savāca, tās celtas Tobias 

unto viņu. 



{8:2} un kā viņš gāja, atcerēdamies pareizos vārdus no 

Raphael, ņēma smaržas pelniem un nodot 

sirdi un aknas, zivis izpildsekretāram, un dūmu 

ar tiem. 

{8:3} kāda smarža, kad ļaunais gars smaržoja, 

viņš bēga Ēģipte ārkārtīgi daļās, un eņģelis saistīts 

viņu. 

{8:4} un pēc tam viņi abi aizvērtām kopā 

Tobias piecēlās no gultas, un teica, māsa, rodas, un ļaujiet 
mums 

lūgšanas, ka Dievs būtu apžēlojieties par mums. 

{8:5} tad sākās Tobias teikt, svētīja art tu, Ak Dievs 

mūsu tēvi un svētīti ir tavs Svētais un slavens nosaukums 

kādreiz; Ļaujiet svētīt tevi un tavu radībās debesīs. 

{8:6} tu madest Adam, un gavest viņam Eve viņa sieva 

palīgs un uzturēšanās: no viņiem nāca cilvēces: tu esi 

teica: tas nav labi, ka cilvēkam vajadzētu būt vienatnē; Ļaujiet 
mums padarīt 

unto viņam palīdzību, piemēram, unto pats. 

{8:7} un tagad, kungs, es ne šis mana māsa par sulīgs 

bet uprightly: tādēļ žēlsirdīgi norīkot, ka mēs varam 



kļūt vecumā kopā. 

{8:8} un viņa teica, ar viņu, Amen. 

{8:9} lai tie tonakt gan. Un Raguel radās, un 

gāja un lika kapu, 

{8:10} sakot, es baidos, ka lest viņš arī ir miris. 

{8:11}, bet, kad Raguel bija nonākt viņa māja, 

{8:12} viņš teica unto viņa sieva, Edna. Nosūtīt kādu no 
kalponēm, 

un ļaut viņai redzēt, vai viņš ir dzīvs: ja viņš nav, ka mēs 

var apglabāt viņu, un neviens cilvēks zina to. 

{8:13} lai kalpone atvēra durvis un iegāja iekšā, un 

konstatēja, ka tie abi aizmiguši, 

{8:14} tālāk nāca un stāstīja, ka viņš ir dzīvs. 

{8:15} tad Raguel slavēja Dievu un sacīja: Ak, Dievs, tu esi 

māksla cienīgs uzteica ar visiem svēts un bezgrēcīgs atzinību; 

Tādēļ ļaujiet tavu svēto slavēt tevi ar visu tavu radības; un 

Ļaujiet tavs eņģeļi un tavs ievēlēt slavēt tevi uz visiem laikiem. 

{8:16} tu art uz slavēja, jo tu hast made me 

priecīgu; un tas nenāk pie manis, kas man ir aizdomas; bet 

tu esi nodarbojas ar mums saskaņā ar tavu lielu žēlastību. 



{8:17} tu art slavēja, jo tu esi bijusi 

žēlsirdība un divi, kas bija tikai begotten bērni viņu 

tēvi: piešķirt viņiem žēlastību, O Lord, un pabeigt to dzīves 

veselību, prieku un žēlsirdība. 

{8:18} tad Raguel pavēlēja saviem kalpiem aizpildīt kapa. 

{8:19} un viņš soļoja kāzu mielasts četrpadsmit dienām. 

{8:20} jo pirms laulības noslēgšanas dienu tika pabeigts, 

Raguel bija sacīja viņam ar zvērestu, ka viņš nedrīkst 

aiziet līdz četrpadsmit dienu laikā laulību bija beidzies derīguma 
termiņš; 

{8:21} un pēc tam viņam jāveic pusei savu preču un 

dienēt drošību savam tēvam; un pārējo, es 

un mana sieva ir miris. 

{9:1} tad Tobias Raphael sauca un sacīja viņam, 

{9:2} brāli Azarias, paņemt līdzi tev kalps, un divi 

kamieļi, dodieties uz Rages no plašsaziņas līdzekļiem, lai Gabael 
un atnesiet man 

naudu, un celt viņu uz kāzām. 

{9:3} par Raguel darījis zvērestu, ka es nevar atkāpties. 

{9:4}, bet mans tēvs counteth dienas; un ja es kavēties ilgi, 

viņš būs ļoti žēl. 



{9:5} tik Raphael izgāja ārā un jāiesniedz Gabael, un 

iedeva viņam rokraksts: kurš izvilka maisiņu, kas 

tika noslēgts uz augšu, un deva tiem. 

{9:6} un agri no rīta viņi devās tālāk gan 

kopā, un nāca uz kāzām: un Tobias nolādēts, viņa 

sieva. 

{10:1} tūlīt Tobit tēvu skaita katru dienu: un kad 

brauciena dienām bija beidzies, un tie nāca 

{10:2} tad Tobit teica, viņi aiztur? vai ir Gabael 

miris, un tur ir nevienam dot viņam naudu? 

{10:3} tāpēc viņam ir ļoti žēl. 

{10:4}, tad viņa sieva sacīja viņam mans dēls ir miris, 

redzot, ka viņš stayeth garš; un viņa sāka vaimanāt viņu un 
sacīja: 

{10:5} tagad man nerūp nekas, mans dēls, jo ir ļaut 

tev iet, mans acu gaismu. 

{10:6} kuru Tobit pasacīts, turēt tavu mieru, bez rūpējas par to, 

viņš ir drošībā. 

{10:7}, bet viņa teica, turēt tavu mieru un maldināt mani nesit, 

mans dēls ir miris. Un viņa izgāja katru dienu kā 



ko viņi devās, un nebija nekādu gaļu ēst dienas laikā, un 

vairs nav visai naktis uz viņas dēls Tobias, bewail, līdz 

četrpadsmit dienas, kāzas bija beidzies, kuru Raguel 

esot zvērējis, ka viņam vajadzētu tērēt tur. Tad teica Tobiass 

Raguel, ļaujiet man iet, lai mans tēvs un mana māte izskatās ne 

vairāk mani redzēt. 

{10:8}, bet viņa tēvs tiesībās sacīja viņam, kavēties ar mani, 

tiks nosūtīt uz tavs tēvs un viņi deklarē unto viņam 

kā viss iet kopā ar tevi. 

{10:9} bet Tobiass teica, nē; bet ļaujiet man iet pie tēva. 

{10:10} tad Raguel cēlās un deva viņam Sara sievu, 

un pusi viņa preces, kalpi, un lopus un naudu: 
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{10:11} un viņš svētīja viņus un nosūtīja tos prom, 

sakot, debesu Dievs dotu jums pārtikušu brauciens, 

mani bērni. 

{10:12} un viņš teica savu meitu gods tavs tēvs 

un tava māte likumā, kas tagad tavus vecākus, ka es 

var dzirdēt labu pārskatu par tevi. Un noskūpsta viņai. Edna arī 

Tobias sacīja: kungs no debesīm atjaunot tevi, mana dārgā 



brālis, un dotācijas, ko var redzēt tavu bērnu manu 

meita Sāra pirms nāves, ka es var priecāties, pirms 

Lord: Redziet, es izdarīt, mana meita, unto tev speciālo 

uzticēšanos; kur ir ne ļoti lūgt viņas ļaunums. 

{11:1} pēc šīs lietas Tobias gāja savu ceļu, godinot 

Dievam, ka viņš bija devis viņam pārtikušu brauciens, un 

svētīja Raguel un viņa sievu Edna un turpināja savu ceļu līdz 

viņi pienāca tuvāk, unto Nineve. 

{11:2} tad Raphael teica Tobiass, tu knowest, 

brālis, kā tu didst atstāt tavs tēvs: 

{11:3} let mums steiga pirms tava sieva, un sagatavot māju. 

{11:4} un ņem tavs puses zivju žults. Tātad viņi 

devās ceļā, un suns devās viņiem pakaļ. 

{11:5} tagad Anna sēdēja, pārlaizdams skatienu pret ceļu 

viņas dēls. 

{11:6}, un kad viņa espied viņu nākam, viņa teica, viņa 

tēvs, redzi, tavs dēls nāk un cilvēks, kas gāja ar 

viņu. 

{11:7} tad teica Raphael, es zinu, Tobias, ka tavs tēvs 

atvērs acis. 



{11:8} tāpēc tu ieeļļot ar žults, acis un 

tiek saslējis pretenzijas, viņš ir berzēt, un izceļas 

kritumu prom, un viņš nosaka redzēsim tevi. 

{11:9} tad Anna skrēja atpakaļ, un krita uz viņas kakla 

dēls, un teica unto viņam, redzot tevi, mans dēls, esmu redzējis 

no turpmāk esmu ar mieru mirt. Un viņi abi sāka raudāt. 

{11:10} Tobit arī tālāk devās uz durvju pusi, un 

paklupa:, bet viņa dēls darbojās sacīja viņam, 

{11:11} un satvēra viņa tēvs: un viņš apmali, 

žults, uz savu senču pili acis, sakot, ir labas cerības, mans tēvs. 

{11:12} un kad acis sāka gudrs, viņš paberzēja 

tiem; 

{11:13} un izceļas pilled prom no stūriem 

no viņa acīm: un kad viņš redzēja viņa dēls, viņš krita uz viņa 
kakla. 

{11:14}, viņš sāka raudāt un teica: Slavēts esi tu, Ak Dievs, 

un laimīgs ir tavs vārds uz visiem laikiem; un Svētīgi viss tavs 

svēti eņģeļi: 

{11:15} tu esi scourged un esi pieņemts žēlumu 

Me:, Lūk, es redzu, ka mans dēls Tobias. Un viņa dēls gāja iekšā 



jautrība un teica tēvam lielas lietas, kas bija 

ar viņu notika plašsaziņas līdzekļos. 

{11:16} tad Tobit devās pildīt savu meitu likums 

pie vārtiem Nineve, jautrība un slavē Dievu: un tie 

kas redzēja viņam iet marvelled, jo viņš saņēma viņa 

redzesloka. 

{11:17} bet Tobias pateicās priekšā, jo 

Dievs bija žēlastība uz viņu. Un, kad viņš nonāca pie Sara, viņa 

meita likumu, viņš svētīja viņu, sakot: tu esi laipni, 

meita: Dievs ir laimīgs, kas darījis ko tev sacīja mums, 

un laimīgs būt tavs tēvs un tava māte. Un tur bija prieks 

starp visiem viņa brāļi, kas bija Nineve. 

{11:18} un Achiacharus un Nasbas brāļa dēls, 

nāca: 

{11:19} un Tobias kāzas bija tur ar septiņām dienām 

lielu prieku. 

{12:1} tad Tobit sauc viņa dēlu Tobias un sacīja 

viņu, mans dēls, redzēt, ka cilvēks ir viņa algas, kas gāja 

ar tevi, un tev jāatdod viņam vairāk. 

{12:2} un Tobias sacīja viņam O tēvs, tas ir par ļaunu 



man dot viņam, puse no tām lietām, kas ir iesniegta: 

{12:3} jo viņš darījis ko man atkal tevi drošībā, un 

veikta visu manu sievu un atnesa man naudu, un 

Tāpat tev sadzija. 

{12:4} tad vecais vīrs sacīja, tas sacīja viņam pienākas. 

{12:5}, tāpēc viņš aicināja eņģelis, un viņš sacīja viņam, veikt 

puse no visiem, ka jūs nesušas un aiziet prom, drošības jomā. 

{12:6} tad viņš ņēma tos, gan no otra, un sacīja viņiem: 

Dievs svētī, cildināja viņu, un palielināt viņu un cildināja viņu par 

lietas, ko viņš darījis darīts sacīja jums aktuāli visu 

kas dzīvo. Tas ir labs Dievu slavēt un cildināt viņa vārdu, un 

honourably lai shew tālāk darbojas Dieva; Tādēļ nedrīkst būt 

mīkstais slavēt viņu. 

{12:7} tas ir labi, lai saglabātu cieši karalis, bet tas noslēpums 

ir cienījama liecina par Dieva darbiem. Darīt to, kas ir 

laba, un nav ļaunuma sniedz jums pieskarties. 

{12:8} lūgšana ir labs ar gavēni un žēlastības dāvanu un 

taisnības. Nedaudz taisnības ir labāka nekā 

daudz, kas unrighteousness. Tas ir labāk dot nekā alms, lai 

gulēja uz augšu zelta: 



{12:9} žēlastības dāvanu piegādāt no nāves un veic tīrīšanu 

projām visu grēks. Tiem, kas īsteno alms un taisnības 

ir piepildīta ar dzīvi: 

{12:10}, bet tie, kas grēku savā dzīvē ienaidnieki. 

{12:11} protams es turpinās cieša nekas no jums. I 

teica, bija patīkami turēt tuvu karalis, bet tas noslēpums 

tas bija cienījama liecina par Dieva darbiem. 

{12:12} tagad tādēļ, ja tu didst lūdzieties, un Sara 

tava meita likumu, es tiešām atnesu šurp piemiņai jūsu 

lūgšanas pirms Svētā vienu: un kad tu didst apglabāt 

mirusi, es biju ar tevi tāpat. 

{12:13} un kad tu didst nedrīkst aizkavēt, lai paceltos uz augšu, 
un 

atstāt tavs pusdienas iet un segtu mirušos, tavu labu darbu 

nav noslēpies no manis: bet es biju ar tevi. 

{12:14} un tagad Dievs darījis mani atsūtīja, lai dziedēt tevi un 
Sara 

tava meita likumu. 

{12:15} Raphael, viens no septiņiem eņģeļiem, kas ir svēts, es 
esmu 

kas rada svēto lūgšanām un kas ieiet un 
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pirms slava Holy One. 

{12:16}, tad viņi abi raizējās, un krita uz savu 

sejām: jo viņi baidījās. 

{12:17} bet viņš sacīja viņiem: bailes nav, jo tas aizies 

arī ar jums; Tādēļ slavēt Dievu. 

{12:18} attiecībā par jebkuru labu raktuvju, bet gribas 

mūsu Dievs man nāca; kālab cildināja viņu uz visiem laikiem. 

{12:19} visās šajās dienās bija redzamas sacīja jums; bet man 
nebija 

ne ēst, ne dzēriens, bet tu redzēji vīziju. 

{12:20} tagad tāpēc pateicos Dievam: es iet līdz 

viņam, ka nosūta me; bet rakstīt visas lietas, kas tiek darīts 

grāmatu. 

{12:21} un kad tie radās, viņi redzēja viņam ne vairāk. 

{12:22}, tad viņi atzinās, ka liels un brīnišķīgs 

darbus no Dieva, un, kā Kunga eņģelis parādījās 

sacīja viņiem. 

{13:1} tad Tobit uzrakstīja līksmība lūgšanu, un teica: 

Slavēts mūžīgi ir Dievs, liveth un laimīgs būt viņa 



Karaliste. 

{13:2} viņš postu un žēlsirdība darījis: Viņš aizved 

uz leju līdz elle un bringeth vēlreiz: neviena no tām nav tur 
failus, kas 

lai izvairītos no roku. 

{13:3} viņu grēkus pirms pagāniem, ye bērniem no 

Izraēla: lai viņš darījis mūs izkaisīti starp tām. 

{13:4} tur deklarēt savu diženumu un cildināt viņu pirms 

visas dzīvās: viņš ir mūsu Kungu, un viņš ir Dievs mūsu 

Tēvu uz visiem laikiem. 

{13:5} un viņš postu mums mūsu iniquities, un tiks 

atkal ir žēlsirdība un pulcēsies mūs no visām tautām, 

starp kuriem viņš darījis izkaisīti mums. 

{13:6} Ja jūs vērsties pie viņa ar visu sirdi un 

visu domas un darījumu uprightly priekšā, tad būs 

viņš savukārt šurp pie jums, un ne slēpt savu seju no jums. 

Tādēļ redzēt to, ko viņš ar tevi dara, un viņu grēkus 

ar visu muti un slavēt Kungu, iespējams, un 

cildināt mūžīgu karalis. Manu nebrīvē zemi es varu 

cildināja viņu un deklarēt savu spēka un majestātiskums uz 
grēcīgs 



tauta. O ye grēciniekiem, savukārt un taisnīgumu, pirms viņam: 
kas 

varu pateikt, ja viņš jūs pieņemt un apžēlojies par jums? 

{13:7} man būs cildināt mans Dievs un mana dvēsele ir slavēt 

Karalis no debesīm, un veic priecāties par viņa diženumu. 

{13:8} let visi vīrieši runā, un ļaut visiem cildināja viņu par savu 

taisnības. 

{13:9} O Jeruzālemes Svētā pilsēta, viņš būs tevi par postu 

tavu bērnu darbi, un atkal būs žēlastība uz dēli 

taisns. 

{13:10} dot slavēt Kungu, jo viņš ir labs: un slavēt 

mūžīgā karalis, kas savu mājokli var būt builded 

tevi atkal ar prieku, un ļaut viņam izdarīt dzīvespriecīgu tur ar 
tevi 

tiem, kas ir gūstekņi, un mīlu tevi kādreiz tiem, kas 

ir nožēlojams. 

{13:11} daudzām tautām nāk no šim nosaukumam 

Kungs Dievs ar dāvanām, viņu rokās, pat dāvanas, lai 

Karalis no debesīm, visām paaudzēm dara tevi slavēt ar lielu 

prieku. 

{13:12} nolādēts ir tie, kas tevi ienīst, un laimīgs 



jābūt visiem, kas mīlestība tevi uz visiem laikiem. 

{13:13} priecāties un priecāsies par bērniem tikai: 

viņi ir apkopojuši un veic svētī kungs 

un tikai. 

{13:14} O svētīti ir tie, kas mīl tevi, tās 

priecājamies par tavu mieru: Svētīgi ir tie, kas bijuši 

noskumis tavs tādām sērgām; jo tie ir priecāties par tevi, 

tos redzējis tavu godību un labprāt uz visiem laikiem. 

{13:15} let mana dvēsele, kas svētī Dievs lielais karali. 

{13:16} par Jeruzalemes jābūt veidotām ar safīru 

un smaragdi un vērtīgs akmens: tavs sienām un torņiem un 

cietoksnis ar tīra zelta. 

{13:17} un Jeruzalemes ielās ir bruģēts ar 

Beryl un OKFC05 un Ophir akmeņi. 

{13:18} un visi viņas ielas teiktu, Aleluju; un viņi 

ir slavēt viņu, sakot, Slavēts ir Dievs, ko darījis 

to uzrakstīja uz visiem laikiem. 

{14:1} tik Tobit darīja galu slavē Dievu. 

{14:2} un viņš bija astoņi un piecdesmit gadus vecs, kad viņš 
zaudējis 



acīm, viņam tika atjaunota pēc astoņu gadu: un 

viņš deva alms, un viņš palielināja bailes no Dieva kunga 

un viņu slavēja. 

{14:3} un kad viņš bija ļoti vecumā viņš sauc savu dēlu, un 

viņa dēla dēli, un sacīja viņam: mans dēls, tavs 

bērniem; Redzi, es esmu vecumā un esmu gatavs atkāpties ārā 

šīs dzīves. 

{14:4} iedziļināties Media manam dēlam, jo noteikti uzskatu, ka 
tiem 

lietas kas Jonas pravietis runāja par Nineve, kas to dara 

gāzts; un ar laiku mieram, kas drīzāk ir 

Plašsaziņas līdzekļiem; un mūsu brāļu neizvirza izkaisīti pa zemi 

no ka laba zeme: topu Jeruzalemes pamests, un 

Dieva nama, tā ir ierakstīts, un ir vientuļš 

uz laiku; 

{14:5} un vēlreiz Dievs būs apžēlojies par tiem, un 

atkal ievest tos zemes, kur tie balstās 

templis, bet nav salīdzināms ar pirmo līdz šā vecuma 
sasniegšanas laiks 

izpildīti; un pēc tam tās nodod atpakaļ no visas vietas 

viņu nebrīvē un izveidot Jeruzaleme satriecoši, un 



Dieva nams ir būvēts tā kādreiz ar lieliskajā 

ēkas, kā to ir runājuši pravieši. 

{14:6} un visām tautām pagriezties un bailes Dieva kunga 

patiesi, un pieņem apglabāt viņu elkiem. 

{14:7} tik dara visu tautu slavēt Kungu un viņa cilvēki 

jāatzīstas, Dievs un kungs ir cildināt savu tautu; un 

tie, kas mīlēt Dievu kungu, patiesība un taisnīgums ir 

priecāties, shewing žēlastību, lai mūsu brāļi. 

{14:8} un tagad, mans dēls, atkāpties ārā no Nineve, jo 

ka tās lietas, kuras pravieša Jonas zobins ir noteikti 

nāk pabraukt garām. 
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{14:9} bet saglabātu tu, likumu un baušļus, un 

Shew pats sevi žēlsirdīgs un tikai, ka tas var iet arī ar tevi. 

{14:10} un apglabāt man pieklājīgi, un tava māte ar mani; 

bet vairs kavēties pie Nineve. Atceros, mans dēls, kā 

Aman apstrādā Achiacharus, kas atveda viņu uz augšu, kā no 

gaismā viņš nonāk viņu tumsā, un kā viņš atalgoti 

viņu vēlreiz: vēl Achiacharus tika saglabāts, bet otrs bija 

Reward: viņš devās tumsā. Manasses deva 



ALMS, un spējusi izglābties no nāves, kas viņiem bija noteikts 
cilpas 

viņam: bet Aman iekrita lamatas un gāja bojā. 

{14:11} wherefore tagad, mans dēls, apsvērt kādas alms 

dara, un cik taisnības piegādāt. Kad viņš bija 

teica, ka šīs lietas, viņš atteicās no spoku gultā, tiek 

simt un astoņas piecdesmit gadus vecs; un viņš apglabāts, 
viņam 

honourably. 

{14:12} un kad Anna viņa māte bija mirusi, viņš apglabāts 

viņa kopā ar savu tēvu. Bet Tobias atkāpās kopā ar savu sievu 
un 

Ecbatane Raguel tēva tiesībām, bērnu 

{14:13} kur viņš kļuva vecs ar godu, un viņš apglabāts 

tēva un mātes tiesību honourably, un viņš bija mantojis 

to būtību un viņa tēvs Tobit. 

{14:14} un viņš nomira Ecbatane plašsaziņas līdzekļos, ir 

simti un septiņiem līdz divdesmit gadiem. 

{14:15} taču pirms viņš nomira viņš dzirdēja par iznīcināšanas 

Nineve, kas tika veikti ar Nabuchodonosor un 



Assuerus: un pirms viņa nāves viņš priecājās vairāk nekā 
Nineve. 

APOCRYPHA 

TOBIT KING JAMES BIBLE 1611 

www.Scriptural-Truth.com 

  

 


