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Tobiasza 

Księga Tobiasza 

{1:1} książki słowami Tobiasza, syn Tobiel, 

Syn Ananiel, syna Aduel, syna Gabael, z 

materiału siewnego Asael, plemienia Nephthali; 

{1:2} kto w czasie Enemessar, króla Asyryjczyków 

był led niewoli spośród Thisbe, który jest po prawicy z 

tego miasta, które nazywa poprawnie Nephthali w Galilei 

powyżej Aser. 

{1,3} Tobiasza przechadzał się wszystkie dni mojego życia w 

drogi, prawdy i sprawiedliwości, i zrobiłem wiele almsdeeds do 
mojego 

Bracia, a mój naród, który przyszedł ze mną do Nineve, na 

ziemi Asyryjczyków. 

{1:4} i kiedy byłem w moim własnym kraju, w krainie 

Izrael jest ale młody, wszystkie pokolenia Nephthali mój ojciec 

spadł z domu Jerozolimy, który został wybrany z 



wszystkie plemion Izraela, który należy poświęcić wszystkie 
plemiona 

tam, gdzie świątyni mieszkania najwyższego 

został konsekrowany i zbudowany dla wszystkich grup 
wiekowych. 

{1:5} teraz wszystkie plemiona, które razem zbuntowali się, i 

domu mojego ojca Nephthali, ofiarowano ku jałówka 

Baal. 

{1:6}, ale I sam udał się często do Jerozolimy w święta, jako 

został wyświęcony wszystkie ludowi Izraela przez 

wiecznego dekret, posiadające urodzajów i dziesiątych 
częściach 

wzrost, z tym, co było pierwszym pozbawiony; i dał im, I o 

ołtarz dla kapłanów, synów Aarona. 

{1:7} pierwszy dziesiątą część wszystkich wzrost dałem synom 

Aarona, który służył w Jerozolimie: inny dziesiąta część I 

sprzedawane od i poszedł, a co roku przeznacza go w 
Jerozolimie: 

{1:8} i trzeci I dał im do których została 

Poznaj, jak Deborą matka mój ojciec kazał mi, 

ponieważ ja zostałem oddzielony przez mojego ojca. 



Ponadto {1:9}, gdy był przychodzę do życia człowieka, 

Za mąż Anna kopalni własnych krewnych, a jej i był ojcem 

Tobias. 

{1:10} i kiedy możemy były prowadzone od jeńców do 

Nineve, wszystkich moich braci i tych, które były moim 
krewnych 

jeść chleba pogan. 

{1:11} ale trzymałem się od jedzenia; 

{1:12} bo przypomniałem sobie Boga z całego serca. 

{1:13} i najbardziej wysokiej dał mi łaskę i korzyść 

przed Enemessar tak, że byłem jego dostawcą. 

{1:14} i udał się do mediów, a w lewo w relacji zaufania z 

Gabael, brat Gabrias, o szaleje a miasto mediów dziesięć 

talenty srebra. 

{1:15} teraz, kiedy Enemessar był martwy, Sennacheryb jego 

Syn panował w jego zastępstwie; których nieruchomości miał 
kłopoty, że 

nie można przejść do mediów. 

{1:16} i w tym czasie Enemessar dał jałmużnę wiele do 

bracia Moi i dał mój chleb głodny, 

{1:17} i moje ubrania nagiemu: i jeśli I widział 



mój naród żyje, lub cast o ścianach Nineve, I pogrzebany 

mu. 

{1:18} i jeśli asyryjskiego króla zabiła, gdy 

był przyjść i uciekł z Judei, pochowała wybadać; dla 

w jego gniew zabił wielu; ale nie znaleziono ciała, 

Kiedy szukali były dla króla. 

{1:19} i kiedy jeden z Ninevites udał się i 

skarżył się mnie do króla, że pochowano je i hid 

samego siebie; zrozumienie, że byłem poszukiwane dla położyć 
się 

śmierci, wycofał się ze strachu. 

{1:20}, a następnie wszystkie moje towary przymusowo zostały 
zabrane, 

nie było żadnej rzeczy po lewej mnie, obok moja żona Anna 

i mój syn Tobias. 

{1:21} i tam przeszedł nie pięciu do pięćdziesięciu dni, przed 

dwóch jego synów zabił go i uciekli do góry 

z Ararath; i Sarchedonus jego syn panował w jego zastępstwie; 

którzy wyznaczyli nad kontami ojca i przez wszystkie jego 

spraw, Achiacharus mój brat Anael syna. 

{1:22} i Achiacharus intreating dla mnie, wróciłem do 



Nineve. Teraz Achiacharus był podczaszym i opiekun 

SYGNET i steward i Nadzorca kont: i 

Sarchedonus mianował go dalej do niego: i był mój 

Syn brata. 

{2:1} teraz podczas ja był przyjść ponownie domu, a moja żona 

Anna została przywrócona do mnie z moim synem Tobias, w 

Święto Zesłania Ducha Świętego, który jest umocnieniem 
siedmiu 

tygodni, był dobry obiad przygotowany mi, w którym ja 

usiadł do jedzenia. 

{2:2} i gdy widziałam mnóstwo mięsa, powiedziałem do mojego 

Syn, iść i przynieść co biedak soever thou shalt znaleźć 

naszych braci, którzy zdaje się Pana; i lo, smolisty 

dla Ciebie. 

{2,3} ale przyszedł znowu i rzekł: Ojcze, jeden z naszych 

naród jest uduszona, a odlewa na rynku. 

{2:4}, a następnie przed próbowałem miał wszelkie mięsa, 
zacząłem się, 

i zabrał go do pokoju aż do zejście słońca. 

{2:5}, a następnie wrócił i umyć sobie i jedli moje 

mięso w uczucie ciężkości, 



{2:6} pamiętając tego proroctwa Amosa, jak powiedział, 

Twoje święta zwrócił się do żałoby, a wszystkie Twoje 

Mirth do lament. 

Płakałam a zatem {2:7}: i po zejście z 

Słońce, poszedł i wykonane grób, a pochowano go. 

{2:8} ale moich sąsiadów wyśmiewali mnie i powiedział, ten 
człowiek 

nie jest jeszcze boi się być skazany na śmierć w tej kwestii: kto 
uciekł 

od; i jeszcze, lo, on burieth zmarłych ponownie. 

{2:9} tej samej nocy również wróciłem z pogrzebu, i 

Spałem przez ściany mojego dziedziniec, zanieczyszczane i moje 

twarz została odkryta: 

{2:10} i nie wiedziałem, że były wróble w 

ściany i moje oczy są otwarte, wróble wyciszony ciepłe 

obornik w oczy moje i biel wszedł w moje oczy: 

i udał się do lekarzy, ale oni mi nie pomógł: 
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Ponadto Achiacharus karmić mnie, aż poszedłem do 

Elymais. 

{2:11} i moja żona Anna wzięła kobiet prac do zrobienia. 



{2:12} i gdy ona miał wysłał je do domu do właścicieli, 

wypłacane jej wynagrodzenie i dał jej również poza dzieckiem. 

{2:13} i gdy był w moim domu i zaczął płakać, I 

rzekł do niej z skad jest ten dzieciak? go nie ukradli? 

uczynić go do właścicieli; to nie jest zgodne z prawem aby jeść 
niczego 

który jest skradziony. 

{2:14} ale ona odpowiedziała na mnie, zostało wydane na 
prezent 

więcej niż płace. Lecz nie wierzę, ale 

kazał uczynić go do właścicieli: i byłem zmieszany na nią. 

Ale ona odpowiedziała na mnie, gdzie są jałmużnę i twego 

dobrych uczynków? Oto ty, a wszystkie Twoje czyny są znane. 

{3:1}, a następnie mi jest żal płakać i w moim smutku 

modlił się, mówiąc: 

{3:2} O Panie, tyś jest po prostu i wszystkie Twoje czyny i 
wszystkie Twoje 

są sposoby, miłosierdzie i prawda, i ty judgest dobrze i 
sprawiedliwie 

Na zawsze. 

Zapamiętaj {3,3} mi i patrzeć na mnie, nie dla mnie ukarać 



moje grzechy i ignorances i grzechy ojców mg, który 

Masz zgrzeszył przed Tobą: 

{3, 4} dla będą posłuszni nie Twoje przykazania: przeto 

ty ocaliłeś nam zepsuć, a do niewoli, i 

aż do śmierci, a dla przysłowie wyrzut do wszystkich narodów 

wśród których są rozproszone. 

{3:5} i teraz Twoje wyroki są liczne i prawda: radzić sobie 

u mnie według moich grzechów i moich przodków: bo my 

mieć nie przechowywane Twoje przykazania, nie chodził w 

prawda przed Tobą. 

{3:6} teraz zatem radzić sobie ze mną jak zda najlepiej do 

Tobie i polecenie mojego ducha z mi, że 

może być rozwiązana, i stać się ziemi: to jest korzystne dla 

mnie na śmierć, a nie żyć, ponieważ słyszałem FAŁSZ 

wypominał, i mają wiele smutku: polecenie w związku z tym, że 

Teraz mogą być dostarczone z tym niebezpieczeństwie i przejdź 
do 

wieczne miejsce: włączyć nie twarz ode mnie. 

{3:7} to przyszedł do przekazania tego samego dnia, że w 
Ecbatane miasto 

Sara Media córka Raguel był również wyrzucał 



przez jej ojca Panny; 

{3:8} bo to ona była żoną siedmiu 

mężowie, którego Asmodeus zabił złego ducha, przed 

one leżał z nią. Czy ty nie wiesz, mówili, że 

ty żeś uduszona twego męża? ty żeś miał już 

siedmiu mężów, nie byłeś ty o nazwie po każdej z nich. 

{3:9} przeto dost ty pokazał nam dla nich? Jeśli one być 

martwy, po nich przejść drogi Twoje, daj nam nigdy nie 
zobaczyć Cię albo 

Syn lub córka. 

{3:10} Whe usłyszała te rzeczy, była bardzo 

bolesne, tak, że myślała, że mieć uduszona siebie; i 

powiedziała, że jestem jedyna córka mojego ojca, i jeśli mogę 
zrobić 

to, jest ona wyrzut do niego, a I doprowadzić jego stare 

wieku z żalu do grobu. 

{3:11} a następnie modliła się w kierunku okna i powiedział, 

Błogosławionaś ty, O Panie, mój Boże, a Twego świętego i 

chwalebne imię jest błogosławiony i wyróżnienia na wieki: 
niech wszystkie Twoje 

prace sławić Cię na wieki. 



{3:12} i teraz, O Panie, ustawić I moje oczy i twarz 

ku Tobie, 

{3:13} i powiedzieć, zabierz mnie z ziemi, może usłyszeć 

nie więcej wyrzuty. 

{3:14} ty wiesz, Panie, że jestem czysty od wszelkiego grzechu 

z człowiekiem, 

{3:15} i że nigdy nie zanieczyszczone moje imię, ani nazwa 

mojego ojca, w krainie mojej niewoli: jestem tylko 

Córka ojca, ani kto ma on dziecka, jego 

Dziedzic, ani żadnych, w pobliżu kinsman ani żadnych syn jego 
żywy, 

kogo może utrzymać się do żony: mój siedmiu mężów są 

już nie żyje; i dlaczego powinien żyć? ale proszę nie Tobie 

że mam umrzeć, polecenie niektórych kwestii miało być mnie, 

i szkoda mi, że słyszę, nie bardziej hańbę. 

{3:16}, więc je obie modlitwy zostały wysłuchane przed 

majestat wielkiego Boga. 

{3,17} i Raphael został wysłany do leczyć ich obu, oznacza to, że 
do 

Skalowanie od biel Tobiasza na oczy i dać Sara 

Córka Raguel dla żony do Tobias syn Tobiasza; 



i aby powiązać Asmodeus złego ducha; przynależność 

do Tobias przez prawo dziedziczenia. Przyszedł czas tę samą 

Tobiasza domu i wszedł do domu swego i Sara 

Córka Raguel pochodzą od jej górnej komory. 

{4:1} w tym dniu Tobiasza zapamiętany pieniądze które on 

popełnił w do Gabael w szaleje w mediach, 

{4:2} i powiedział ze sam, mam pragnął śmierci; 

przeto nie zadzwonić do mojego syna Tobias, że ja może 
oznaczać 

do niego pieniędzy, zanim umrę? 

{4:3} i kiedy miał nazwał go, powiedział: mój syn, kiedy 

Jestem martwy, Pochowajcie mnie; i gardzić nie twoja matka, 
ale cześć 

jej wszystkie dni twego życia, i zrobić to, co jest prosze o 

jej i jej nie smucić. 

{4:4} Pamiętaj, mój syn, który widziała wiele niebezpieczeństw 
dla 

Ciebie, gdy Ty byłeś w jej łonie: i gdy ona nie żyje, 

pochować przeze mnie w jednym grobie. 

{4, 5} mojego syna, być świadomi Pana, naszego Boga wszystkie 
Twoje 



dni i niech nie twoja wola, ustawić do grzechu, lub łamią jego 

przykazania: nie uczciwie wszystkie Twoje życie długo i wykonaj 

nie drogi nieprawości. 

{4:6} Jeśli ty naprawdę zadają, Twoje czyny uznaje się 
powodzeniem 

uda się Tobie, i wszystkim który żyć sprawiedliwie. 

{4:7} dać jałmużnę twego substancji; i gdy ty dajesz 

jałmużnę, niech nie Twoje oko, być zazdrosny, ani włączyć 
twarz z 

żadnego ubogiego i oblicza Boga nie obraca się z dala od 

Tobie. 

{4:8} Jeśli ktores obfitości dać jałmużnę odpowiednio: Jeśli 

ty masz, ale trochę, nie bój się dać zgodnie z tym 

mały: 

{4:9} dla ty layest się dobry skarb dla siebie 

przed dzień konieczność. 
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{4:10} ponieważ że jałmużnę dostarczyć od śmierci, i 

dobrotliwa, aby nie wejść w ciemność. 

{4:11} na jałmużnę jest dobry prezent do wszystkich, że mu w 

oczach najwyższego. 



{4:12} Strzeż wszystkie whoredom, mój syn i przede wszystkim 
wziąć 

żona z nasienia twego ojców, a take nie dziwne 

Kobieta do żony, która jest nie twego ojca plemienia: jesteśmy 

dzieci z proroków, Noe, Abraham, Izaak, i 

Jakuba: Pamiętaj, że mój syn, który nasi ojcowie z 

począwszy od, że wszystkie one za mąż żony nawet własnych 

Kindred i byli błogosławieni w ich dzieci i ich materiał siewny 

na własność posiądą ziemię. 

{4:13} teraz w związku z tym, mój synu, kochaj braci Twoich, i 

gardzą nie w twego serca twego braci, synów i córek 

ludu Twego, nie biorąc ich żony: w pride jest 

zniszczenia i wiele kłopotów, a w sprośność jest rozpad i 

ma Świetne: sprośność jest matką głodu. 

{4:14} niech nie płace każdego człowieka, którego Bóg uczynił 

za Tobą, smoliste z Tobą, ale dać mu go z rąk: Jeśli 

ty służyć Bogu, on również odpłaci Tobie: być ostrożny mój 

Syn, we wszystkim, co ty czynisz i być mądry we wszystkich 
twego 

konwersacji. 

{4:15} to zrobić aby żaden człowiek, który ty hatest: nie pić 



wina, aby Cię pijany: niech pijaństwo iść z 

Ci w Twojej podróży. 

{4:16} dać swój chleb z głodnym i z twego 

Odzież do nich, które są nagie; i według Twoje 

obfitość dać jałmużnę: i niech nie Twoje oko, być zazdrosny, 

Kiedy ty dajesz jałmużnę. 

{4:17} Ześlij twego chleba na pogrzeb sprawiedliwych, ale 

dawać nic na grzeszników. 

{4:18} pytają Rady wszystkim, że są mądre, a nie gardzić 

wszelkie Rady, który opłaca. 

{4:19} zawsze błogosławcie Pana, Boga swego i pragnienie go 

że może być skierowane drogi Twoje i że wszystkie Twoje 
ścieżek i 

rad może prosperować: dla każdego narodu bowiem nie 
adwokata; już 

sam Pan daje wszystkie dobre rzeczy, a on poniża 

kogo chce, jak chce; teraz, w związku z tym, pamiętam mój syn, 

Moje przykazania, ani niech się z twego umysłu. 

{4:20} i teraz mogę oznaczać to oni że popełniałem dziesięć 

talenty do Gabael syn Gabrias o szaleje w mediach. 

{4:21} i nie bój się, mój syn, który zrobiliśmy są za słabe: dla 



Dales bogactwa, jeśli ty bać się Boga i odstąpić od wszystkich 

grzechu i zrobić to, co jest przyjemne w jego oczach. 

Tobias {5:1} następnie odpowiedział i rzekł: Ojcze, zrobię 
wszystko 

rzeczy, które ty żeś mi rozkazał: 

{5:2} ale jak mogę otrzymać pieniądze, skoro wiem, 

go nie? 

{5:3} a następnie dał mu pismo i rzekł do 

go, Seek Cię człowiekiem, który może iść z Tobą, whiles I jeszcze 

żyć, i dam mu płace: i iść i otrzymać 

pieniądze. 

{5:4} a zatem gdy udał się w poszukiwaniu człowiek znalazł 

Raphael, który był aniołem. 

{5:5}, ale on wiedział, nie; i rzekł do niego, ty potrafisz 

iść ze mną do szaleje? i dobrze wiesz tych miejsc? 

{5:6} do kogo powiedział Anioł, pójdę z Tobą i 

znać sposób dobrze: mogę mieć złożony z naszego brata 

Gabael. 

{5:7} następnie Tobias rzekł do niego, smoliste dla mnie, aż 
powiem 

mój ojciec. 



{5:8}, a następnie powiedział mu, idź i smoliste nie. Poszedł 
więc 

Miasto i rzekł do ojca: Oto znalazłem jeden który 

pójdzie ze mną. Potem powiedział, nazywają go do mnie, że 
może 

wiem, z jakiego plemienia on jest, i czy będzie on wierny 
człowiekowi 

iść z Tobą. 

{5:9} tak nazwał go i on przyszedł, i one zasalutował 

siebie nawzajem. 

{5:10} następnie Tobiasza rzekł do niego brat, Pokażcie mi z 

rodziny i plemienia, co tyś. 

{5:11} do kogo powiedział: ty poszukiwać dla plemienia lub 

rodziny lub wynajęty człowiek, aby przejść z twego 
syna? Następnie powiedział Tobiasza 

do niego chciałbym wiedzieć, brat, Twoich krewnych i nazwa. 

{5:12} następnie powiedział, że jestem Azarias, syn Ananiasz 

Świetne i braci Twoich. 

{5:13} następnie Tobiasza rzekł: Tyś Zapraszamy, bracie; być 

nie teraz zły na mnie, ponieważ mam spytał wiedzieć 

twego plemienia i Twoja rodzina; bo tyś jest mój brat, z 



uczciwy i dobry stock: wiem, że Ananijasz i Jonathas, 

synów tej wielkiej Samaias, jak poszliśmy razem do Jerozolimy 

do kultu i oferowane pierworodny i dziesiątych częściach 

owoców; i nie były one uwodzenie z błędem z naszej 

Bracia: Tyś jest mój brat, dobry czas. 

{5:14} ale powiedzcie mi, jakie wynagrodzenie mogę Ci 
dać? więdną 

ty drachm dziennie i rzeczy niezbędne, aby moje własne 

Syn? 

{5:15} tak, co więcej, jeśli wy zwraca bezpieczne, dodam 

coś do twego wynagrodzenia. 

{5:16} tak byli również zadowoleni. Wtedy rzekł on do Tobias, 

Przygotowanie siebie do podróży, a Bóg posłał Ci dobry 

podróży. I kiedy jego syn miał przygotowane wszystkie rzeczy 
daleko 

podróż, jego ojciec powiedział, ty iść z tym człowiekiem i 
Bogiem, 

który mieszka w niebie, rozwijać swoją podróż i 

anioł Boga zachować Ci firmy. Więc oni wyszli obaj, 

i młody człowiek pies z nimi. 



{5:17} ale Anna matka płakała i powiedział do Tobiasza, 
dlaczego 

żeś ty wysłali naszego syna? nie jest on personel naszej strony 

w wchodzili i wychodzili, przed nami? 

{5:18} nie być chciwym, aby dodać pieniądze do pieniędzy: ale 
niech będzie 

jak odmówić w odniesieniu do naszego dziecka. 

{5:19} dla tego, co Pan Bóg dał nam żyć z 

Wystarczy nam. 

{5:20} następnie powiedział Tobiasza do niej, nie dbać, moja 
siostra; był 

Powrót w bezpieczeństwa i Twoje oczy będą go zobaczy. 

{5:21} dla dobry Anioł będzie czuwał nad nim firma, i 

jego podróż będzie zamożnych, i wróci bezpieczny. 
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{5:22}, a następnie zrobiła końca płaczu. 

{6:1} a jak poszli w ich podróży, przyszli 

wieczorem do rzeki Tigris, a oni złożyć tam. 

{6:2} i kiedy młody człowiek poszedł do mycia 

siebie ryba wyskoczył z rzeki, a masz 

go pożarł. 



{6:3} a następnie Anioł rzekł do niego, na ryby. I 

młody mężczyzna położył przytrzymaj ryb i dobył go do ziemi. 

{6:4} do kogo powiedział Anioł, Otwórz ryby i wziąć 

serca i wątroby i pęcherzyka i umieścić je bezpiecznie. 

{6:5} tak młody człowiek zrobił jako anioł rozkazał mu; 

i kiedy oni mieli pieczone ryby, jedzą to: potem oni 

zarówno udał się na drodze, aż zbliżył się Ecbatane. 

{6:6} następnie młody człowiek powiedział do anioła, brat 

Azarias, co jest serce i wątrobę i gal 

ryby? 

{6:7} i powiedział do niego, dotykając serca i 

wątroby, jeśli złego ducha lub diabła kłopoty, musimy upewnić 

pali się ich przed mężczyzna lub kobieta, a partia 

jest nie bardziej zirytowany. 

{6:8} jak żółcią, to jest dobre, aby namaścić człowieka, kto ma 

biel w jego oczach, a on będzie uzdrowiony. 

{6:9} i gdy pochodzą one blisko szaleje, 

{6:10} Anioł powiedział do młodzieńca, bracie, do dnia 

Mamy składają się z Raguel, który jest Twój kuzyn; również ma 

jedna jedyna córka, o imieniu i nazwisku Sara; Mówię jej, że ona 



można podawać Cię za żonę. 

{6:11} dla Tobie doth po prawej jej appertain, widząc 

ty tylko sztuki jej krewnych. 

{6:12} i pokojówka jest sprawiedliwy i mądry: teraz zatem 
usłyszeć 

mnie i odzywa się do jej ojciec; i Kiedy wracamy z 

Szaleje, będziemy obchodzić małżeństwo: wiem, że 

Raguel nie może poślubić ją do innego zgodnie z prawem 

Mojżesz, ale on będzie winien śmierci, ponieważ po prawej 

dziedziczenie, raczej odnosić się do Ciebie niż do innych. 

{6:13} następnie Anioł odpowiedział młody człowiek, mam 

Słyszałem, brat Azarias, że kto ma dana ta pokojówka 

siedmiu mężczyzn, którzy wszyscy zginęli w komorze 
małżeństwa. 

{6:14} i teraz jestem jedynym synem mojego ojca, i jestem 

boi się, bo jeśli ja idę do niej, umrę, jak inne przed: dla 

zły duch miłuje ją, co hurteth nie ma ciała, ale te 

które przychodzą do niej; Dlatego też strach zeby nie umrę, i 

przynieść mojego ojca i moja matka życie z powodu mnie do 

Grób ze smutkiem: mają nie drugiego syna, aby pochować je. 

{6:15} następnie Anioł rzekł do niego, ty nie Dost 



Pamiętaj, nakazów, które Twój ojciec dał Tobie, abyś 

Oto ustanawiam poślubić żony twego krewnych? Przeto 

Wysłuchaj mnie, O moim bratem; bo ona podaje się Tobie do 
żony; 

i ty nie reckoning złego ducha; dla tego samego 

noc ona podaje się Tobie w małżeństwie. 

{6:16} i gdy przyjdziesz do małżeństwa 

komory, ty będziesz brać prochy perfum, a będziesz leżał 

na nich niektóre z serca i wątroby ryb i będziesz 

zrobić dym z nim: 

{6:17} i diabeł zapachu i uciekaj stąd, i 

nigdy nie przyjść ponownie żadnych więcej: ale kiedy 
przyjdziesz 

jej, wznoszą się was obu i modlić się do Boga, który jest 
miłosierny, 

kto będzie mieć litości dla Ciebie i zaoszczędzić: nie bój się, bo 
jest 

mianowany Tobie od początku; i w Chrystusie 

zachować jej, i ona pójdzie z Tobą. Poza tym ja 

Załóżmy, że ona poniesie Cię dzieci. Teraz gdy Tobias 

słyszeli te rzeczy, on ją kochał, a jego serce było 



skutecznie dołączył do niej. 

{7:1} i kiedy oni byli Ecbatane, przyszli 

do domu Raguel i Sara spotkał ich: i po ich 

miał jeden na drugim, zasalutował zaprowadziła ich do domu. 

{7:2}, a następnie powiedział Raguel do Edna jego żona, jak jak 
to jest 

młody człowiek do Tobiasza mój kuzyn! 

{7:3} Raguel i zapytał ich, z skąd jesteście, 

Bracia? Do kogo powiedział jesteśmy synów 

Nephthalim, które są więźniami w Nineve. 

{7:4}, a następnie powiedział im, ye wiem Tobiasza naszych 

Kinsman? I powiedzieli, możemy go poznać. Powiedział on, on 
jest 

w dobrym zdrowiu? 

{7:5} i mówili, że jest zarówno żywy, jak i w dobrym zdrowiu: 

i powiedział Tobias, on jest moim ojcem. 

{7:6} następnie Raguel podskoczył, pocałowała go i płakał, 

{7:7} i pobłogosławił go i rzekł mu: Tyś 

Syn uczciwy i dobry człowiek. Ale kiedy usłyszał, że 

Tobiasza był ślepy, bolesne i płakał. 

{7:8} i podobnie Edna jego żona i jego córka Sara 



płakał. Co więcej rozrywki ich wesoło; i po 

że zabił barana stada, one zestaw magazynu mięsa 

na stole. Następnie powiedział Tobias Raphael, Brother Azarias, 

mówić o tych rzeczy, które ty mówić w taki sposób, 

i niech ten biznes być wysyłane. 

{7:9} tak on przekazuje sprawę z Raguel: i 

Raguel powiedział Tobias, jeść i pić i weselić: 

{7:10} to spotkać żeś żebyś ślubował ślub mój 

Córka: Niemniej jednak oznajmię Tobie prawdy. 

{7:11} dałem mojej córki w małżeństwie te siedem 

Mężczyźni, którzy zginęli w nocy przyszli do niej: 

Niemniej jednak obecnie być wesołe. Ale powiedział Tobias, 
będzie 

jeść nic tutaj, aż zgadzają się i przysięgam, jeden do drugiego. 

{7:12} Raguel powiedział, następnie zabrać ją z odtąd 

według sposobu, tyś jest jej kuzynka i ona jest 

Twoje, i miłosierny Bóg daje dobre sukces we wszystkich 

rzeczy. 

{7:13} a następnie nazwał jego córka Sara i podeszła do 

jej ojciec, a on wziął ją za rękę i dał jej się 



żona do Tobias, mówiąc: Oto, zabrać ją po prawie 

Mojżesz i prowadzić ją daleko do twego ojca. I pobłogosławił 

je; 

{7:14} i o nazwie Edna jego żona i wziął papier, a 

Napisz narzędziem przymierza i to zamknięte. 

{7:15}, a następnie zaczęli jeść. 
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{7:16} po Raguel nazywany jego żona Edna i rzekł do 

jej siostra, przygotować innej izby i przynieść ją do grobu. 

{7:17} który gdy zrobiła jak on miał ją, licytowane 

przyniosła jej tam: ona płakała i otrzymała 

łzy z jej córką i powiedział do niej, 

{7:18} być dobry komfort, moja córka; Pan 

niebo i Ziemia dać Tobie radość tego twego smutku: być 

komfort, moja córka. 

{8:1} i kiedy oni mieli Wieczerzy, przynieśli Tobias 

do niej. 

{8:2} a jak poszedł, przypomniał sobie słowa 

Raphael i wziął popiołów perfum i umieścić 

serca i wątroby ryb na tej podstawie i dymu 



z nimi. 

{8:3} który zapach, kiedy miał pachniało zły duch, 

uciekł do najwyższej części Egiptu, a Anioł powiązane 

mu. 

{8:4} a po za tym one były zarówno zamknięte w razem, 

Tobias wzrosła z łóżka i powiedział, Siostra, pojawiają się i 
pozwól nam 

Módlcie się, że Bóg miałby szkoda na nas. 

{8:5} następnie rozpoczął Tobias powiedzieć, błogosławionaś ty, 
O Bogu 

ojców naszych i błogosławiony jest imię Twoje święte i 
chwalebne dla 

kiedykolwiek; niech błogosławi Ciebie i twego stworzenia 
niebios. 

{8:6} Ty uczyniłeś Adam i dałeś mu jego żona Ewa 

dla pomocnika i pobyt: z nich przyszedł ludzkości: Dales 

powiedział, nie jest to dobry, że mężczyzna był sam; Pozwól 
nam zrobić 

mu pomoc jak się do siebie. 

{8:7} i teraz, O Panie, weź nie to moja siostra dla lush 

ale uczciwie: w związku z tym na szczęście rozkazał, że możemy 

stać się wieku razem. 



{8:8} i powiedziała z nim, Amen. 

{8:9} tak spali zarówno tej nocy. Raguel i powstał, i 

poszedł i wykonane grób, 

{8:10} mówiąc, obawiam się, zeby on również być martwy. 

{8:11} ale gdy Raguel był przyjść do domu, 

{8:12} rzekł jego żona Edna. Jeden z pokojówki, 

i pozwolił jej zobaczyć czy on żyje: Jeśli nie, to my 

może go pochować, i żaden człowiek nie wie. 

{8:13} tak pokojówka otworzył drzwi i udał się w, i 

Znalazłem je zarówno we śnie, 

{8:14} i powstał i powiedział im, że on żyje. 

{8:15} następnie Raguel chwaliła Boga i powiedział: O Boże, ty 

godzien być chwalony z pochwały czyste i święte; 

Dlatego niech twego świętych, przesławny z twego stworzenia; i 

niech wszystkie Twoje Anioły i Twoje wybiera chwała Tobie na 
zawsze. 

{8:16} tyś będzie pochwalony, bo Ty uczyniłeś mnie 

radosny; i że nie przyszedł do mnie, które podejrzewałem; już 

ty żeś rozpatrywane nas według wielkiego miłosierdzia twego. 

{8:17} tyś będzie pochwalony, bo ty żeś miał 



miłosierdzia, dwa, że były tylko zrodzony dzieci z ich 

Ojcowie: przyznać im miłosierdzie, O Panie i zakończyć swoje 
życie w 

zdrowia, radości i miłosierdzia. 

{8:18} następnie Raguel bade swoich sług, aby wypełnić grobu. 

{8:19} i trzymał na wesele czternaście dni. 

{8:20} dla przed dni małżeństwa były gotowe, 

Raguel był rzekł do niego przez przysięgę, że nie powinien 

odejść, aż czternaście dni małżeństwa były wygasła; 

{8:21} i następnie powinien trwać w połowie jego towarów, 
oraz 

Przejdź bezpiecznie do swego ojca; i powinien mieć resztę kiedy 
ja 

i moja żona być martwy. 

{9:1} następnie Tobias o nazwie Raphael i rzekł do niego, 

{9:2} brat Azarias, podjąć z Tobą sługą i dwoma 

wielbłądy, przejdź do szaleje Media do Gabael i przynieś mi 

pieniądze i doprowadzić go do ślubu. 

{9:3} dla Raguel przysiągł Pan, że nie będzie odbiegać. 

{9:4}, ale mój ojciec counteth dni; i jeśli mogę nadchodzą, 

będzie on bardzo przepraszam. 



{9:5} tak Rafał wyszedł i złożony z Gabael, i 

dał mu pisma: kto wyprowadzeni worki na której 

zostały zamknięte w górę i dał im do niego. 

{9:6} i wczesnym rankiem wyszli oni zarówno 

razem i przyszedł do ślubu: i Tobias pobłogosławił jego 

żona. 

{10:1} teraz Tobiasza ojca liczone co dzień: i kiedy 

skończony dni podróży, i przyszli nie, 

{10:2} następnie Tobiasza mówi, są one zatrzymane? lub jest 
Gabael 

martwy i tam jest żaden człowiek nie dać mu pieniądze? 

{10:3} w związku z tym był bardzo zmartwiony. 

{10:4}, a następnie jego żona powiedziała mu, mój syn nie żyje, 

widząc, on stayeth długi; i zaczęła go lament i powiedział, 

{10:5} teraz dbam o nic, mój syn, gdyż ja pozwoliłem 

Tobie przejść, światło oczy moje. 

{10:6} do kogo powiedział Tobiasza, przytrzymaj twego pokoju, 
nie dbać, 

on jest bezpieczny. 

{10:7}, ale ona mówi, przytrzymaj pokojowi i oszukali mnie nie; 

mój syn nie żyje. I wyszła codziennie na drodze 



co oni poszedł i jeść mięso w ciągu dnia, i 

przestał nie całe noce na bewail syna Tobias, aż do 

czternaście dni ślubu skończony, które Raguel 

poprzysiągł, że powinien on spędzić tam. Następnie powiedział 
Tobias 

Raguel, pozwól mi odejść, mój ojciec i mój wygląd matka nie 

więcej do mnie. 

{10:8}, ale jego ojciec rzekł do niego smoliste ze mną, 

wyślę do twego ojca i stwierdzają mu 

jak coś pójdzie z Tobą. 

{10:9} ale Tobias powiedział, No; ale pozwól mi iść do mojego 
ojca. 

{10:10} następnie Raguel wstał i dał mu Sara jego żona, 

połowę jego towarów, pracowników i bydło i pieniądze: 
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{10:11} i błogosławił im i wysłał ich, 

mówiąc: Bóg nieba daje zamożnych podróż, 

moje dzieci. 

{10:12} i powiedział do swojej córki, Czcij ojca twego 

i Matka Twoja prawa, które są teraz Twoim rodzicom, że 



może usłyszeć dobre sprawozdanie z Tobą. I pocałował ją. Edna 
również 

powiedział do Tobias, władca nieba przywrócić Cię, mój drogi 

brat i dotacji, które mogą widzę Twoje dzieci z mojej 

Córka Sara zanim umrę, że może cieszyć się przed 

Pan: Oto, zobowiązuję się moja córka Tobie specjalne 

zaufania; gdzie są nie prosić jej zła. 

{11:1} po tych rzeczy Tobias udał się w drogę, chwaląc 

Bogu, że dał mu podróż zamożnych, i 

Błogosławiony Raguel i Edna jego żona i poszedł na jego drodze 
do 

one zbliżał się ku Nineve. 

{11:2} następnie Raphael powiedział do Tobias, ty wiesz, 

brat jak ty opuścić twego ojca: 

{11:3} niech nas pośpiechu przed Twoja żona i przygotować 
dom. 

{11:4} i wziąć w rękę żółcią ryby. Więc one 

poszedł sobie drogę, i pies poszedł za nimi. 

{11, 5} teraz Anna sob patrząc drogę do 

jej syna. 

{11:6} i powiedziała, gdy ona idzie, dostrzegł, że jego 



ojciec, Oto, twego syna przychodzi i człowiek, który poszedł z 

mu. 

{11 7} następnie powiedział Raphael, I wiem, Tobias, że ojciec 
Twój 

otworzy oczy. 

{11:8} dlatego namaścić ty oczy z żółcią, i 

nastawiłem się z nimi, on zostaje rub i biel 

od upadku, a on jest oglądać będą Cię. 

{11:9} następnie Anna prowadził dalej i spadł na jej szyi 

Syn i powiedział do niego, widząc widziałem cię, mój syn, 

odtąd jestem zawartości umrzeć. I one zarówno płakali. 

{11:10} Tobiasza też poszli w kierunku drzwi, i 

natknął się: ale jego syn pobiegł do niego, 

{11:11} i chwycił jego ojciec: i on burtowej z 

woreczek na oczy jego Ojcowie, mówiąc, być dobrej nadziei, 
mój ojciec. 

{11:12} i kiedy jego oczy zaczęły smart, on przetarł 

je; 

{11:13} i biel pilled od narożników 

oczy: i kiedy zobaczył, że jego syn, upadł na jego szyi. 

{11:14} i płakał, i powiedział, błogosławiony jesteś ty, Boże, 



i błogosławiony jest imię Twoje na wieki; i błogosławiony są 
wszystkie Twoje 

Świętych Aniołów: 

{11:15} dla ty żeś biczowany i żeś litości 

mnie: za, Oto, widzę, że mój syn Tobias. I jego syn poszedł 

radośni i powiedział ojciec wielkich rzeczy, które miał 

się z nim w mediach. 

{11:16} następnie Tobiasza wyszedł do spełnienia jego córka w 
prawo 

przy bramie Nineve, radośni i chwaląc Boga: i one 

który widział go marvelled, bo dostał jego 

wzroku. 

{11:17} ale Tobias dziękowali przed nimi, bo 

Bóg miał miłosierdzie na niego. A gdy przyszedł blisko Sara, jego 

synowa, pobłogosławił ją, mówiąc: Tyś jest mile widziane, 

Córka: Błogosławiony Bóg, który wprowadził mię tobie aż do 
nas, 

i błogosławiony być twego Ojca Twego i matkę. I było radości 

wśród wszystkich jego braci, które były w Nineve. 

{11:18} i Achiacharus i Nasbas syn jego brat, 

przybyli: 



{11:19} i Tobias ślub był przetrzymywany siedem dni z 

wielką radość. 

{12:1} następnie Tobiasza o nazwie syna Tobias i rzekł do 

go, mój syn, widać, że człowiek ma swoje zarobki, który udał się 

z Tobą a ty musisz dać mu więcej. 

Tobias {12:2} i rzekł do niego Ojcze, to nie zaszkodzi 

do mnie, aby dać mu połowę z tych rzeczy, które mam: 

{12:3} dla Bóg przyniósł mi ponownie do Ciebie w dziedzinie 
bezpieczeństwa i 

wykonany w całości mojej żony i przyniósł mi pieniądze, i 

Podobnie Cię uzdrowił. 

{12:4} następnie stary człowiek powiedział, że jest mu. 

{12:5} tak nazwał Anioł, i rzekł do niego, podjąć 

połowa wszystkich, że Ye przyniosły i odejść w bezpieczeństwo. 

{12:6}, a następnie wziął je zarówno od siebie i powiedział do 
nich: 

Bóg błogosławi, Chwalcie go i powiększyć go i Chwalcie go za 

rzeczy, które uczynił wam, na oczach wszystkich 

że żyją. Warto się chwalić Boga i wywyższyć imię jego, i 

bezspornie do shew dalej dzieła Boże; w związku z tym nie 
może być 



zapas czasu aby go chwalić. 

{12:7} dobrze jest zachować ścisłą tajemnicę króla, ale 

jest honorowym aby odsłonić dzieła Boże. Czy to, co jest 

dobra i zła nie będą Cię dotknąć. 

{12:8} modlitwa jest dobry z post i jałmużna i 

sprawiedliwość. Trochę sprawiedliwości jest wyższa niż 

wiele z nieprawości. Lepiej dać jałmużnę niż do 

Lay-złota: 

{12:9} jałmużnę dostarczyć od śmierci, i zostaje przeczyścić 

od wszelkiego grzechu. Tych, które wykonują jałmużnę i 
sprawiedliwość 

napełnia życie: 

{12:10}, ale są one, które grzech wrogów do własnego życia. 

{12:11} na pewno będę blisko nic od Ciebie. Dla mam 

powiedział, to było dobre, aby zachować ścisłą tajemnicę króla, 
ale który 

to było zaszczytem ujawnić dzieła Boże. 

{12:12} teraz w związku z tym, kiedy ty modlić się i Sara 

Twoja synowa, przyniosły pamiątkę swojej 

modlitwy przed świętym: a kiedy ty bury 

martwy byłem z Tobą podobnie. 



{12:13} i gdy ty nie opóźnia się wznosić, a 

pozostawić twego kolację, aby przejść i pokrycie zmarłych, Twój 
dobry uczynek 

nie ukrywał się ode mnie: ale byłem z Tobą. 

{12:14} i teraz Bóg posłał mnie leczyć cię i Sara 

Twoja synowa. 

{12:15} jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, świętych, 

które stanowią modlitwy Świętych, i który go w i 
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się przed chwałą Święty. 

{12:16}, a następnie zarówno przerazili i spadł na ich 

twarze: gdyż obawiali się. 

{12:17} ale on odpowiedział im, nie bój się, na to pójdzie 

Cóż z wami; w związku z tym chwalić Boga. 

{12:18} za nie wszelkie łaski, mój, ale z woli 

Nasz Bóg I przyszedł; Przetoż Chwalcie go na zawsze. 

{12:19} wszystkie te dni pojawił się wam; ale zrobiłem 

nie jeść, ani pić, ale wy widzi wizję. 

{12:20} teraz dlatego dziękujcie Bogu: bo ja idę do 

go, który przysłał mi; ale napisz wszystkie rzeczy, które są 
wykonywane w 



książki. 

{12:21} i gdy one powstały, oni go nie widział. 

{12:22} a następnie wyznał, wielki i wspaniały 

dzieła Boga, i jak pojawił się Anioł Pański 

im. 

{13:1}, a następnie Tobiasza napisał modlitwą radości i 
powiedział, 

Błogosławiony być Bogiem, który żyje na wieki i błogosławiony 
być jego 

Brytania. 

{13:2} plagi, a Bóg miłosierdzia: że wyprowadza 

w dół do piekła i zeń wyprowadza ponownie: i nie ma żadnych 
który 

można uniknąć jego rękę. 

{13:3} wyznać go przed gojów, wy dzieci z 

Izrael: on hath rozproszone nas wśród nich. 

{13:4} tam zadeklarować jego wielkości i wychwalać go przed 

wszystkich żyjących: bo on jest naszym Panem i on jest Bogiem 
naszym 

Ojciec na wieki. 

{13:5} i on plagą nas za nasze winy i będzie 



zmiłuj się ponownie i zgromadzi nas spośród wszystkich 
narodów, 

wśród których on hath rozrzucone nas. 

{13:6} Jeśli zwracacie się do niego, z całego serca i z 

cały umysł i sprawa uczciwie przed nim, następnie będzie 

włączyć unto wy i nie będzie ukryć swoją twarz od Ciebie. 

Dlatego też zobaczyć co on zrobi z Ciebie i wyznać mu 

z całego usta i chwała Pana może i 

wychwalać wiecznego króla. W krainie mojej niewoli mogę 

Chwalcie go i zadeklarować jego potęgę i majestat do grzeszna 

naród. O wy, grzesznicy, włączyć i sprawiedliwości przed nim: 
kto 

można powiedzieć, jeśli on będzie przyjąć Cię i zmiłuj się na 
Ciebie? 

{13:7} I będą wychwalać mój Boże, i wysławiać mojej duszy 

Król nieba i weselił się w swej wielkości. 

{13:8} niech wszyscy ludzie mówią i niech wszyscy chwalą go za 
jego 

sprawiedliwość. 

{13:9} Jeruzalem, świętego miasta, on będzie Cię do plagi 

Twoje dzieci działa i będzie miał miłosierdzie ponownie na 
synów 



sprawiedliwych. 

{13:10} oddać chwałę Panu, bo jest dobry: i pochwały 

wieczne króla, że jego przybytku może być wbudowany w 

Tobie ponownie z radością i niech się radosny tam w Tobie 

tych, którzy są więźniami, a miłość w Tobie dla historii tych, 
które 

są nieszczęśliwi. 

{13:11} wielu narodów pochodzą z daleko do nazwy 

Pan Bóg z darów w ich rękach, nawet prezenty do 

Król nieba; wszystkie pokolenia będą sławić Cię z wielką 

radość. 

{13:12} przeklęty są Ci, którzy Cię nienawidzą i błogosławiony 

jest wszystko co kocham Cię na zawsze. 

{13:13} cieszcie się i radujcie się dla dzieci po prostu: 

zebrani, i błogosławił Pan 

sprawiedliwych. 

{13:14} O Błogosławiony są one, które kocham Cię, bo one są 

Radujcie się pokojowi: Błogosławieni, które zostały 

bolesny dla twego plag; bo oni będą się cieszyć za Tobą, 

Kiedy widziałem Twoją chwałę i będzie zadowolony, na zawsze. 



{13:15} pozwól mojej duszy, niech błogosławi Boga wielkiego 
króla. 

{13:16} dla Jerozolimy są tworzone z szafirami 

i szmaragdów, a kamień szlachetny: Twoje mury i wieże i 

Blank z czystego złota. 

{13:17} i na ulicach Jerozolimy jest wybrukowana 

Beryl i szmaragd i kamienie Ophir. 

{13:18} i wszystkie jej ulice tak powiem, alleluja; i one 

Chwalcie go, mówiąc, błogosławionego Boga, który dał 
podlegają 

zachwala go na zawsze. 

{14:1} tak Tobiasza dokonał chwaląc Boga. 

{14:2} i osiem do 50 roku życia, kiedy stracił 

jego wzrok, który został przywrócony do niego po ośmiu latach: 
i 

on dał jałmużnę i powiększył w strach Pana Boga, 

i pochwalił go. 

{14:3} i kiedy był bardzo wiekowym nazwał syna, i 

synowie jego syna i powiedział mu, mój syn, weź twego 

dzieci; bo Oto, jestem w wieku i jestem gotowy, aby odejść się 

tego życia. 



{14:4} iść do Media mojego syna, na pewno uwierzyć, te 

rzeczy które Jonas mówił Prorok z Nineve, który to powinien 

obalony; i że czas pokoju raczej podlegają w 

Media; i że nasi bracia będą leżeć rozrzucone w ziemi 

z ziemi dobrej: a Jerozolima będzie spustoszony, i 

dom Boży w nim jest spalane i będą 

na czas; 

{14:5} i że znowu Bóg zlituje się nad nimi, i 

wprowadzają je ponownie w ziemi, gdzie będą budować 

świątyni, ale nie tak jak do pierwszego, aż do czasu tego wieku 
być 

spełnione; i potem zwracają się oni od wszystkich miejsc 

ich niewoli i chwalebnie, budować Jerozolimy i 

dom Boży są budowane w nim na wieki z chwalebnej 

budynek, jak prorocy mówili jej. 

{14:6} i wszystkie narody skręcić, a strach Pana Boga 

naprawdę i musi pochować swoich idoli. 

{14:7} tak są wszystkie narody Chwalcie Pana i jego ludzie 

wyznał, że Bóg i Pan zostaje sławiące jego osoby; i 

wszystkich tych, których miłość Pana Boga w prawdzie i 
sprawiedliwości są 



«««Raduj się, patrzy miłosierdzia do naszych braci. 

{14:8} i teraz, mój syn, odejść z Nineve, ponieważ 

że to, co prorok mówił Jonas będzie na pewno 

nadejdzie. 

Stronę Tobiasza 566 

{14:9} ale utrzymywać ty prawa i przykazań, i 

Shew siebie miłosierny i po prostu, że może go dobrze z Tobą. 

{14:10} i Pochowajcie mnie przyzwoicie i Matka Twoja ze mną; 

ale już smoliste w Nineve. Pamiętam, mój syn, jak 

Aman obsługiwane Achiacharus, który przyniósł mu się, jak z 

światło i przyprowadził go do ciemności, i jak on nagrodzony 

go ponownie: jeszcze Achiacharus został zapisany, ale miał inne 
jego 

Nagrody: dla udał się w dół w ciemności. Manasses dał 

jałmużnę i uciekł sideł śmierci, który wcześniej 

mu: ale Aman wpadł w sidła i zginęli. 

{14:11} przeto teraz, mój syn, należy rozważyć jakie jałmużnę 

czyni, i jak zapewnić sprawiedliwość. Kiedy miał 

to powiedział, oddał ducha w łóżku, jest 

sto i osiem i pięćdziesiąt lat; i pochowany mu 



honorowo. 

{14:12} i gdy Anna jego matka nie żyje, pochowany 

ją z ojcem. Ale Tobias wyjechał z żoną i 

dzieci do Ecbatane do Raguel jego teść, 

{14:13} gdzie stał stary z honorem, a pochowany 

ojca i matkę w prawo honorowo, i odziedziczył 

ich substancji, a jego ojciec Tobiasza. 

{14:14} i zmarł w Ecbatane w mediach, jest 

sto i siedmiu do dwudziestu lat. 

{14:15}, ale przed śmiercią usłyszał zniszczenia 

Nineve, które zostało zrobione przez Nabuchodonosor i 

Assuerus: i przed śmiercią radował się nad Nineve. 
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