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Tobit 

Cuốn sách của Tobit 

{1:1} cuốn sách của những lời của Tobit, con trai của Tobiel, các 

con trai của Ananiel, con trai của Aduel, con trai của Gabael, 
của các 

hạt giống của Asael, của bộ lạc Nephthali; 

{1:2} người trong thời gian Enemessar vua của người Assyria 

đã bị giam giữ đã dẫn ra khỏi Thisbe, mà là ở bàn tay phải của 

thành phố, được gọi là đúng Nephthali ở vùng Galilee 

trên aviser. 

{1:3} I Tobit đã đi tất cả các ngày trong cuộc sống của tôi trong 
các 

những cách của sự thật và công lý, và tôi đã làm rất nhiều 
almsdeeds đến của tôi 

Anh trai, và đất nước của tôi, những người đến với tôi để 
Nineve, vào 

vùng đất của người Assyria. 

{1:4} và khi tôi đã là ở mỏ của đất nước, trong đất của 

Israel nhưng trẻ, tất cả bộ lạc Nephthali cha 



rơi từ nhà của Jerusalem, mà đã được lựa chọn trong số 

Tất cả các bộ lạc của Israel, rằng tất cả các bộ lạc nên hy sinh 

ở đó, nơi các đền thờ của cư của cao nhất 

cung hiến và xây dựng cho mọi lứa tuổi. 

{1:5} bây giờ tất cả các bộ lạc đó nổi loạn với nhau, và các 

ngôi nhà của cha tôi Nephthali, Hy sinh cho đến bò cái tơ 

Baal. 

{1:6} nhưng tôi một mình đi thường xuyên đến Jerusalem tại lễ, 
thành 

nó đã được tấn phong cho đến tất cả người dân của Israel bằng 
một 

nghị định mai mai, firstfruits và tenths của 

gia tăng, với rằng đó lần đầu tiên shorn; và họ đã cho tôi tại 

bàn thờ cho các linh mục trẻ Aaron. 

{1:7} thứ mười phần đầu tiên của tất cả các tăng, tôi đã đưa 
cho con trai 

của Aaron, người ministered tại Jerusalem: một thứ 10 phần I 

bán đi, và đã đi và đã trải qua nó mỗi năm tại Jerusalem: 

{1:8} và thứ ba tôi cho unto chúng để người mà nó đã 

gặp gỡ, như Liêm của cha mẹ đã chỉ huy tôi, 

bởi vì tôi đã được trái một trẻ mồ côi của cha tôi. 



{1:9} Furthermore, khi tôi đã được đến độ tuổi của một người 
đàn ông, 

Tôi kết hôn với Anna của kindred của riêng tôi, và cô tôi begat 

Tobias. 

{1:10} và khi chúng tôi đã được mang đi tù nhân để 

Nineve, tất cả các anh trai của tôi và những người mà đã của 
kindred của tôi 

đã ăn bánh mì của dân ngoại. 

{1:11} nhưng tôi giữ cho bản thân mình từ ăn uống; 

{1:12} vì tôi nhớ Thiên Chúa với tất cả trái tim tôi. 

{1:13} và cao nhất đã cho tôi ân huệ và đặc ân 

trước khi Enemessar, vì vậy mà tôi đã purveyor của mình. 

{1:14} và tôi đã đi vào phương tiện truyền thông, và còn lại 
trong sự tin tưởng với 

Gabael, anh trai của Gabrias, tại Rages một thành phố của 
phương tiện truyền thông mười 

Talent bạc. 

{1:15} bây giờ khi Enemessar đã chết, Sennacherib của mình 

con trai ngự trị trong sự ổn của ông; bất động sản mà khó khăn, 
mà tôi 

không thể đi vào phương tiện truyền thông. 



{1:16} và trong thời gian Enemessar tôi đã cung cấp nhiều bố thí 
để 

Anh trai của tôi, và đã cho bánh mì của tôi để đói, 

{1:17} và quần áo của tôi để các nude: nếu tôi thấy bất kỳ 

Quốc gia chết của tôi, hoặc đúc về các bức tường của Nineve, 
tôi chôn vùi 

Anh ta. 

{1:18} và nếu vua Sennacherib đã giết bất kỳ, khi 

ông đã đến, và bỏ chạy khỏi Judea, tôi chôn họ privily; cho 

trong cơn giận của mình, ông đã giết rất nhiều; Các cơ quan 
không được tìm thấy, 

khi họ đã tìm cách cho vua. 

{1:19} và khi một trong những Ninevites đã đi và 

khiếu nại của tôi cho nhà vua, tôi chôn họ, và trốn 

bản thân mình; sự hiểu biết rằng tôi tìm cách để được đưa vào 

cái chết, tôi đã rút bản thân mình vì sợ. 

{1:20} sau đó tất cả các hàng hóa của tôi đã bị lấy đi, 

không là có bất kỳ điều trái tôi, bên cạnh vợ tôi, Anna 

và con trai tôi Tobias. 

{1:21} và có thông qua không phải là năm và năm mươi ngày, 
trước khi 



hai con trai của ông đã giết ông ta, và họ chạy trốn vào núi 

của Ararath; và Sarchedonus con trai của ông cai trị trong sự ổn 
của ông; 

những người chỉ định trong tài khoản của cha mình, và trên tất 
cả các ông 

giao, Achiacharus con trai của anh trai của tôi Anael. 

{1:22} Achiacharus và intreating đối với tôi, tôi quay trở lại 

Nineve. Bây giờ Achiacharus là tửu và thủ môn của các 

Signet, và quản lý, và overseer các tài khoản: và 

Sarchedonus chỉ định ông tiếp ngài: và ông là của tôi 

con trai của Anh. 

{2:1} bây giờ khi tôi đã đến nhà một lần nữa, và vợ của tôi 

Anna được khôi phục unto tôi, với con trai tôi Tobias, ở các 

bữa cơm của Lễ Ngũ tuần, mà là Thánh Lễ bảy 

vài tuần, đã có một bữa ăn tối tốt chuẩn bị tôi, người mà tôi 

ngồi xuống để ăn. 

{2:2} và khi tôi thấy sự phong phú của thịt, tôi đã nói với tôi 

con trai, đi và mang lại những gì người nghèo soever thou shalt 
tìm hiểu 

của anh trai của chúng tôi, những người là tâm của Chúa; và, lo, 
tôi tarry 



cho ngươi. 

{2:3} nhưng ông đã một lần nữa, và nói, cha, một trong những 
của chúng tôi 

Quốc gia bóp cổ, và diễn ra trên thị trường. 

{2:4} sau đó trước khi tôi đã nếm thử bất kỳ thịt, tôi bắt đầu 
lên, 

và đưa ông thành một phòng cho đến khi đi xuống của mặt trời. 

{2:5} sau đó tôi trở về, rửa bản thân mình và ăn của tôi 

thịt trong nặng nề, 

{2:6} ghi nhớ rằng lời tiên tri Amos, như ông nói, 

Lễ mẹ của bạn sẽ được chuyển thành tang, và tất cả của bạn 

Mirth vào sầu. 

{2:7} vì vậy tôi wept: và sau khi đi xuống của các 

mặt trời tôi đã đi và đã thực hiện một ngôi mộ, và được chôn 
cất ông. 

{2:8} nhưng hàng xóm của tôi chế giễu tôi, và cho biết, người 
đàn ông này 

là không được sợ được đưa đến cái chết cho vấn đề này: những 
người chạy trốn 

xa; và nào được nêu ra, lo, ông burieth chết một lần nữa. 

{2:9} đêm cùng cũng tôi trở về từ việc chôn cất, và 

ngủ bởi các bức tường của sân của tôi, bị ô nhiễm và tôi 



khuôn mặt đã được phát hiện: 

{2:10} và tôi không biết rằng đã có chim sẻ ở các 

bức tường, và mỏ mắt đang được mở rộng, các chim sẻ tắt 
nóng 

dũng vào mỏ mắt, và một trắng đến trong mỏ mắt: 

và tôi đã đi đến các bác sĩ, nhưng họ đã giúp tôi không: 
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hơn nữa Achiacharus đã nuôi dưỡng tôi, cho đến khi tôi đã đi 
vào 

Elymais. 

{2:11} và vợ tôi, Anna đã mất của phụ nữ làm việc để làm. 

{2:12} và khi cô ấy đã gửi cho họ nhà cho chủ sở hữu, 

họ trả tiền lương của mình, và đã cho cô ấy cũng bên cạnh một 
đứa trẻ. 

{2:13} và khi nó đã ở nhà của tôi, và bắt đầu khóc, tôi 

nói unto của mình, từ từ đâu phải là thằng nhóc? nó không bị 
đánh cắp? 

làm cho nó để các chủ sở hữu; nó không phải là hợp pháp để ăn 
bất cứ điều 

đó bị đánh cắp. 

{2:14} nhưng cô ấy trả lời tôi, nó đã được trao cho một món 
quà 



nhiều hơn tiền công. Howbeit tôi không tin rằng cô ấy, nhưng 

Bade cô ấy đưa ra cho các chủ sở hữu: và tôi là quỷ của cô. 

Nhưng cô ấy trả lời tôi, bố thí ngươi ở đâu và thy 

chính những hành động nhất? behold, thou và tất cả các công 
trình thy được biết đến. 

{3:1} thì tôi đang buồn đã khóc, và trong nỗi buồn của tôi 

cầu nguyện rằng: 

{3:2} O Lord, nghệ thuật ngươi chỉ cần, và tất cả các công trình 
thy và tất cả các ngươi 

cách là lòng thương xót và sự thật, và ngươi judgest thực sự và 
justly 

Mãi mãi. 

{3:3} nhớ tôi, và nhìn vào tôi, trừng phạt không cho tôi 

tội lỗi của tôi và ignorances, và tội lỗi của người cha mg, người 

có phạm tội trước Chúa: 

{3:4} cho họ tuân thủ không phải là ngươi điều răn: tại sao 

thou hast gửi cho chúng tôi cho một spoil, và cho đến bị giam 
cầm, và 

cho đến chết, và cho một câu tục ngữ làm nhục Nha cho tất cả 
các quốc gia 

trong số người mà chúng ta được phát tán. 

{3:5} và bây giờ bản án thy nhiều và đúng sự thật: đối phó 



với tôi theo tội lỗi của tôi và của ông bố của tôi: bởi vì chúng tôi 

có không giữ điều răn Chúa, không có đi bộ trong 

sự thật trước khi ngươi. 

{3:6} bây giờ do đó đối phó với tôi như seemeth tốt nhất cho 
đến 

ngươi, và lệnh tinh thần của tôi sẽ được thực hiện từ tôi, mà tôi 

có thể giải tán, và trở thành trái đất: đối với nó là lợi nhuận cho 

tôi chết chứ không phải để sống, bởi vì tôi đã nghe nói sai 

reproaches, và có nhiều phiền muộn: lệnh do đó mà 

Tôi bây giờ có thể được chuyển ra khỏi đau khổ này, và đi vào 
các 

mai mai nơi: biến không phải là ngươi mặt ra khỏi tôi. 

{3:7} nó đến để vượt qua cùng một ngày, rằng Ecbatane tại một 
thành phố 

của phương tiện truyền thông Sara là con gái của Raguel cũng 
được reproached 

bởi cha cô giúp việc; 

{3:8} bởi vì cô ấy đã kết hôn với bảy 

Husbands, người mà Asmodeus tinh thần ác đã thiệt mạng, 
trước khi 

họ có khác với cô ấy. Dost ngươi không biết, nói họ, mà 

thou hast bóp cổ con chồng? thou hast đã 



7 chồng, không wast ngươi tên bất kỳ của họ. 

{3, 9} tại sao dost ngươi đánh bại chúng ta cho họ? Nếu họ 

đi chết, ngươi cách sau khi họ, hãy cho chúng tôi không bao giờ 
nhìn thấy của ngươi hoặc là 

con trai hay con gái. 

{3:10} Whe cô nghe nói những điều này, cô đã rất 

sorrowful, vì vậy mà cô ấy nghĩ rằng đã bóp cổ mình; và 

cô ấy nói, tôi là con gái duy nhất của cha tôi, và nếu tôi làm 

Điều này, nó sẽ làm nhục Nha cho đến anh ta, và tôi sẽ mang lại 
cho ông già 

tuổi với phiền muộn cho đến ngôi mộ. 

{3:11} sau đó cô đã cầu nguyện về hướng cửa sổ, và nói, 

May mắn art thou, O Lord Thiên Chúa của tôi, và con Chúa 
Thánh và 

vẻ vang tên là may mắn và vinh quang cho bao giờ hết: Hãy để 
tất cả các ngươi 

tác phẩm ca ngợi thee mãi mãi. 

{3:12} và bây giờ, O Lord, tôi đặt tôi mỏ mắt và khuôn mặt của 
tôi 

Đối với ngươi, 

{3:13} và nói, đưa tôi ra khỏi trái đất, mà tôi có thể nghe 

không làm nhục Nha. 



{3:14} ngươi knowest, Chúa, mà tôi là tinh khiết từ tất cả các tội 
lỗi 

với người đàn ông, 

{3:15} và tôi không bao giờ ô nhiễm tên của tôi, cũng không 
phải cái tên 

cha tôi, trong các vùng đất bị giam cầm của tôi: tôi là duy nhất 

con gái của cha tôi, không phải ngài đã ông bất cứ đứa trẻ là 
của mình 

người thừa kế, không phải bất kỳ gần người thân tộc, cũng 
không phải bất kỳ con của ông sống, để 

người mà tôi có thể giữ cho bản thân mình cho một người vợ: 
chồng bảy của tôi 

đã chết; và tại sao tôi nên sống? nhưng nếu nó không phải là 
ngươi 

rằng tôi nên chết, một số vấn đề để có được của tôi, chỉ huy. 

và điều đáng tiếc của tôi, mà tôi nghe không nhiều làm nhục 
Nha. 

{3:16} để lời cầu nguyện của cả hai đã được nghe nói trước khi 
các 

hùng vĩ của Thiên Chúa tuyệt vời. 

{3:17} và Raphael đã được gửi để chữa lành cho họ cả, đó là, để 

quy mô đi độ trắng của Tobit của mắt, và để cho Sara 



con gái của Raguel cho một người vợ để Tobias là con trai của 
Tobit; 

và để ràng buộc Asmodeus tinh thần ác; bởi vì cô ấy thuộc về 

để Tobias bởi quyền thừa kế. Selfsame thời gian đến 

Tobit nhà, và nhập vào ngôi nhà của mình, và Sara trong 

con gái của Raguel đến từ viện của mình. 

{4:1} trong ngày hôm đó Tobit nhớ tiền mà ông 

có cam kết Gabael Rages phương tiện truyền thông, 

{4:2} và nói với chính mình, tôi đã muốn cho cái chết; 

tại sao tôi không gọi cho con trai tôi Tobias mà tôi có thể biểu 
hiện 

cho anh ta tiền trước khi tôi chết? 

{4:3} và khi ông đã gọi ông là, ông cho biết, con trai của tôi, khi 

Tôi chết, chôn tôi; và khinh khi không phải ngươi mẹ, nhưng để 
vinh danh 

cô ấy tất cả các ngày của thy cuộc sống, và làm điều đó sẽ làm 
hài lòng 

cô ấy, và đau khổ của mình không. 

{4:4} Hãy nhớ rằng, con trai của tôi, mà cô thấy nhiều nguy 
hiểm nhất 

ngươi, khi ngươi wast vào tử cung của cô: và khi cô ấy đã chết, 

chôn cô của tôi trong một ngôi mộ. 



{4:5} con trai tôi, được tâm của Chúa Thiên Chúa của chúng tôi 
tất cả thy 

ngày này, và để cho không thy sẽ được thiết lập để tội lỗi, hoặc 
transgress của mình 

điều răn: làm uprightly tất cả ngươi sống lâu, và làm theo 

không phải là những cách của sự bất công. 

{4:6} cho nếu ngươi đối phó thật sự, ngươi doings sẽ 
prosperously 

thành công để ngươi, và tất cả họ sống justly. 

{4:7} cho alms của thy chất; và khi ngươi givest 

bố thí, cho không con mắt được ganh tị, không chuyển ngươi 
mặt từ 

bất kỳ người nghèo, và khuôn mặt của Thiên Chúa sẽ không bị 
cách xa 

ngươi. 

{4:8} nếu thou hast phong phú cho bố thí cho phù hợp: nếu 

Ngươi có, nhưng một chút, được không sợ phải đưa ra theo đó 

ít: 

{4:9} cho ngươi layest lên một kho báu tốt cho mình 

Đối với ngày cần thiết. 
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{4:10} vì bố thí cung cấp từ cái chết, và 



suffereth không phải là để đi vào bóng tối. 

{4:11} cho bố thí là một món quà tốt cho tất cả những gì cho nó 
trong các 

tầm nhìn của cao nhất. 

{4:12} Hãy cẩn thận của tất cả whoredom, con trai của tôi, và 
chủ yếu là đi 

một người vợ của các hạt giống thy cha, và mất không một kỳ lạ 

người phụ nữ vợ, không phải là của ngươi cha lạc: cho chúng tôi 
là 

trẻ em của tiên tri, Noe, Abraham, Isaac, và 

Jacob: Hãy nhớ rằng, con trai của tôi, rằng người cha của chúng 
tôi từ các 

thậm chí bắt đầu, tất cả họ đều kết hôn với người vợ của riêng 
mình 

kindred, và đã may mắn ở trẻ em của họ, và hạt giống của họ 

thừa hưởng đất đai. 

{4:13} bây giờ, do đó, con trai tôi, tình yêu anh trai thy, và 

khinh khi không trong lòng ngươi anh trai, người con trai và con 
gái 

của người dân ngươi, không lấy một người vợ của họ: cho niềm 
tự hào là 

hủy diệt và nhiều rắc rối, và trong cách phân rã và 



Tuyệt vời muốn: lewdness là mẹ của nạn đói. 

{4:14} để không phải tiền lương của bất kỳ người đàn ông, Ngài 
đã rèn 

Đối với ngươi, tarry với ngươi, nhưng ta nó ra bàn tay: nếu 

Ngươi phục vụ Thiên Chúa, ông cũng sẽ trả nợ ngươi: được 
circumspect của tôi 

con trai, trong tất cả mọi thứ ngươi doest, và khôn ngoan trong 
tất cả các ngươi 

cuộc trò chuyện. 

{4:15} làm mà không có người đàn ông mà ngươi hatest: uống 
không 

rượu làm cho ngươi say rượu: không để cho say rượu đi với 

Ngươi trong hành trình thy. 

{4:16} cho thy bánh mì để đói, và của Chúa 

sản phẩm may mặc cho họ đang trần truồng; và theo ngươi 

sự phong phú cho alms: và để cho không con mắt được ganh tị, 

khi ngươi givest bố thí. 

{4:17} đổ ra thy bánh mì trên nhưng chỉ, được chôn cất 

cung cấp cho không có gì xấu xa. 

{4:18} yêu cầu tư vấn của tất cả những gì là khôn ngoan, và 
khinh khi không 

bất kỳ luật sư có lợi nhuận. 



{4:19} ban phước cho Chúa Thiên Chúa ngươi luôn luôn, và 
mong muốn của anh ta 

rằng ngươi cách có thể được chuyển hướng, và rằng tất cả các 
đường dẫn thy và 

tham mưu có thể thịnh vượng: đối với mỗi quốc gia hath không 
tư vấn; Nhưng 

Chúa tự giveth tất cả những điều tốt đẹp, và ông humbleth 

người mà ông sẽ, như ông sẽ; do đó, con trai của tôi, nhớ 

răn của tôi, không phải cho họ là đưa ra khỏi tâm trí ngươi. 

{4:20} và bây giờ tôi biểu hiện này để chúng tôi cam kết mười 

tài năng Gabael con trai của Gabrias tại Rages trong phương 
tiện truyền thông. 

{4:21} và sợ hãi không, con trai của tôi, rằng chúng tôi đang làm 
nghèo: cho 

thou hast ngươi sự giàu có nhiều, nếu ngươi lo sợ Thiên Chúa, 
và khởi hành từ tất cả 

tội lỗi, và do đó là làm hài lòng trong tầm nhìn của mình. 

{5:1} Tobias sau đó trả lời và nói: cha, tôi sẽ làm tất cả 

những điều mà thou hast chỉ huy tôi: 

{5:2} nhưng làm thế nào tôi có thể nhận tiền, nhìn thấy tôi biết 

Anh ta không? 

{5:3} sau đó ông đã cho anh ta chữ viết tay, và nói unto 



Anh ta tìm ngươi một người đàn ông mà có thể đi với ngươi, 
whiles tôi chưa 

sống, và tôi sẽ cho anh ta tiền lương: và đi và nhận được những 

tiền. 

{5:4} vì vậy khi ông đã đi để tìm kiếm một người đàn ông, ông 
đã tìm thấy 

Raphael là một thiên thần. 

{5:5} nhưng ông biết không; và ông nói cùng ngài, Canst ngươi 

đi với tôi đến Rages? và ngươi knowest những nơi tốt? 

{5:6} mà các thiên sứ đã nói, tôi sẽ đi với ngươi, và tôi 

biết cách tốt: cho tôi đã nộp với anh trai của chúng tôi 

Gabael. 

{5:7} thì Tobias nói cùng ngài, Tarry đối với tôi, cho đến khi tôi 
nói 

cha tôi. 

{5:8} sau đó ông nói cùng ngài, đi và tarry không. Vì vậy, ông đã 
đi 

Tại và nói với cha mình, Behold, tôi đã tìm thấy một mà 

sẽ đi với tôi. Sau đó ông nói, gọi anh ta unto tôi, rằng tôi có thể 

biết của lạc những gì anh ta, và cho dù ông là một người đàn 
ông đáng tin cậy 

đi với ngươi. 



{5:9} vì vậy, ông gọi ông, và ông đến ở, và họ saluted 

khác. 

{5:10} thì Tobit nói cùng ngài, Brother, shew tôi 

những bộ lạc và gia đình nghệ thuật ngươi. 

{5:11} để người mà ông cho biết, Dost thou tìm kiếm một bộ lạc 
hoặc 

gia đình hoặc một người đàn ông thuê để đi với con trai 
ngươi? Sau đó Tobit nói: 

Ngài, tôi biết, anh trai, kindred và tên thy. 

{5:12} sau đó ông nói, tôi là Azarias, con trai của Ananias các 

Tuyệt vời, và anh trai ngươi. 

{5:13} Tobit sau đó nói, ngươi nghệ thuật chào mừng bạn, anh 
em; được 

không phải bây giờ tức giận với tôi, vì tôi có enquired để biết 

bộ lạc thy và gia đình thy; Đối với nghệ thuật ngươi anh em của 
tôi, của một 

chứng khoán Trung thực và tốt: tôi biết Ananias và Jonathas, 

người con trai đó là một Samaias tuyệt vời như chúng tôi đã đi 
với nhau đến Jerusalem 

để tôn thờ, và đưa những sanh đầu tiên, và những phần mười 
của các 

trái cây; và họ đã không thuyết phục với các lỗi của chúng tôi 



Anh trai: anh trai của tôi, ngươi nghệ thuật của một cổ phiếu 
tốt. 

{5:14} nhưng cho tôi biết, những gì lương thì tôi cho 
ngươi? héo 

ngươi một drachm một ngày, và những điều cần thiết, như tôi 
sở hữu 

con trai? 

{5:15}, hơn nữa, nếu ngươi trở về an toàn, tôi sẽ thêm 

một cái gì đó cho ngươi tiền lương. 

{5:16} nên họ cũng hài lòng. Sau đó cho ông Tobias, 

Chuẩn bị mình cho cuộc hành trình, và Thiên Chúa gửi cho bạn 
một tốt 

cuộc hành trình. Và khi con trai ông đã chuẩn bị tất cả những 
thứ xa các 

cuộc hành trình, cha nói, ngươi đi với người đàn ông này, và 
Thiên Chúa, 

mà dwelleth trong thiên đàng, thịnh vượng cuộc hành trình của 
bạn, và các 

Thiên thần của Thiên Chúa giữ bạn công ty. Vì vậy, họ đã đi ra 
cả hai, 

và người đàn ông trẻ con chó với họ. 

{5:17} Anna nhưng mẹ khóc, và nói với Tobit, tại sao 



hast ngươi gửi đi con trai của chúng tôi? ông không phải là 
nhân viên của bàn tay của chúng tôi, 

đi vào và ra trước khi chúng tôi? 

{5:18} là không tham lam để thêm tiền để tiền: nhưng để cho 
nó 

như từ chối đối với trẻ em của chúng tôi. 

{5:19} đó mà Chúa đã cho chúng ta sống với 

đủ cho chúng tôi. 

{5:20} thì nói Tobit với cô ta, cẩn thận không có, chị gái của 
tôi; ông 

sẽ quay trở lại an toàn, và mắt thine sẽ thấy anh ta. 

{5:21} cho angel tốt sẽ giữ anh ta cho công ty, và 

hành trình của mình sẽ được thịnh vượng, và ông sẽ trở lại an 
toàn. 
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{5:22} sau đó cô thực hiện một kết thúc của khóc. 

{6:1} và họ đã đi trên hành trình của họ, họ đến trong các 

tối đến con sông Tigris, và họ nộp có. 

{6:2} và khi người đàn ông trẻ đã đi để rửa 

mình, một con cá leaped ra khỏi sông, và sẽ có 

nuốt chửng ông. 



{6:3} sau đó thiên sứ nói unto ngài, mất cá. Và 

người đàn ông trẻ đặt giữ của cá, và đã thu hút nó xuống đất. 

{6:4} để người mà Thiên sứ nói, mở cá, và đưa các 

trái tim và gan và túi mật, và đặt chúng một cách an toàn. 

{6:5} để người đàn ông trẻ đã làm như thiên sứ dưới quyền chỉ 
huy anh ta; 

và khi họ đã rang cá, họ đã làm ăn nó: sau đó họ 

cả hai đã đi trên con đường của họ, cho đến khi họ đã thu hút 
gần Ecbatane. 

{6:6} sau đó là người đàn ông trẻ nói với các thiên thần, anh trai 

Azarias, để sử dụng những gì là trái tim và gan và gal của 

cá? 

{6:7} và ông nói cùng ngài, chạm vào trái tim và các 

gan, nếu một ma quỷ hoặc một tinh thần ác gặp rắc rối bất kỳ, 
chúng ta phải làm một 

hút thuốc đó trước khi người đàn ông hay người phụ nữ, và các 
bên 

sẽ không có thêm vexed. 

{6:8} đối gall, nó là tốt để xức dầu cho một người đàn ông hath 

độ trắng trong đôi mắt của ông, và ông sẽ được chữa lành. 

{6:9} và khi họ đã được đến gần Rages, 



{6:10} thiên sứ nói với người đàn ông trẻ, anh bạn, đến ngày 

chúng tôi sẽ nộp với Raguel, người Anh em họ thy; Ông cũng đã 

một con gái duy nhất, đặt tên là Sara; Tôi sẽ nói cho cô ấy, cô ấy 

có thể được cho ngươi cho một người vợ. 

{6:11} cho đến ngươi doth quyền appertain của cô, nhìn thấy 

ngươi chỉ là nghệ thuật của kindred của cô. 

{6:12} và người giúp việc là công bằng và khôn ngoan: bây giờ vì 
vậy nghe 

tôi, và tôi sẽ nói chuyện với cha cô; và khi chúng tôi trở lại từ 

Rages chúng tôi sẽ kỷ niệm cuộc hôn nhân: cho tôi biết rằng 

Raguel không thể cưới cô ấy khác theo pháp luật của 

Môi-se, nhưng ông sẽ được tội lỗi của cái chết, vì quyền của 

thừa kế appertain khá với bất kỳ khác để Chúa hơn. 

{6:13} sau đó người đàn ông trẻ trả lời các thiên sứ, tôi có 

nghe nói, anh trai Azarias maid này ngài đã được trao cho 

Bảy người đàn ông, tất cả những người đã chết trong cuộc hôn 
nhân buồng. 

{6:14} và bây giờ tôi là con trai duy nhất của cha tôi, và tôi 

sợ, vì sợ rằng nếu tôi đi trong unto của mình, tôi chết, như khác 
trước: cho một 



ác thần loveth của mình, mà cơ thể không có, nhưng những 
hurteth 

mà đến cùng bà; tại sao tôi cũng lo sợ vì sợ chết, và 

mang lại cuộc sống của cha tôi và mẹ tôi vì tôi đến các 

mộ với phiền muộn: đối với họ có không có con trai khác để 
chôn chúng. 

{6:15} sau đó thiên sứ nói unto ngài, Dost thou không 

Hãy nhớ rằng giới luật mà cha ngươi đưa cho ngươi, mà ngươi 

shouldest kết hôn với một người vợ của kindred của ngươi? tại 
sao 

nghe rõ, O anh trai của tôi; cho cô ấy sẽ được trao cho ngươi 
vợ; 

và làm cho ngươi không reckoning của ác thần; Đối với này 
giống nhau 

đêm thì cô được đưa ra ngươi trong hôn nhân. 

{6:16} và khi ngươi chớ đi vào cuộc hôn nhân 

buồng, ngươi chớ lấy tro hương, và shalt lay 

khi họ một số các trái tim và gan của cá, và shalt 

thực hiện một khói với nó: 

{6:17} và devil sẽ ngửi thấy nó, và chạy trốn đi, và 

không bao giờ trở lại bất cứ thêm: nhưng khi ngươi chớ tới 



mình, vươn lên cả hai của bạn, và cầu nguyện với Đức Chúa trời 
là thương xót, 

những người sẽ có điều đáng tiếc cho bạn, và giúp bạn tiết 
kiệm: lo sợ không, cho cô ấy 

chỉ định cho ngươi từ đầu; và ngươi shalt 

bảo vệ cô ấy, và cô sẽ đi với ngươi. Hơn nữa tôi 

giả sử rằng cô sẽ mang cho ngươi trẻ em. Bây giờ khi Tobias 

đã nghe những điều này, anh yêu cô ấy, và trái tim của mình 

effectually gia nhập với cô ta. 

{7:1} và khi họ đã đi đến Ecbatane, họ đến 

ngôi nhà của Raguel, và Sara đã gặp họ: và sau khi họ 

đã có saluted khác, cô đã mang chúng vào nhà. 

{7:2} thì nói Raguel để Edna vợ như thế nào như vậy 

người đàn ông trẻ để Tobit em họ của tôi! 

{7:3} Raguel và yêu cầu họ, từ từ đâu là ngươi, 

Anh trai? Để người mà họ nói rằng, chúng tôi là của các con trai 
của 

Nephthalim, mà là kẻ bị giam cầm trong Nineve. 

{7:4} sau đó ông nói với họ, ye biết Tobit của chúng tôi 

người thân tộc? Và họ nói rằng, chúng tôi biết anh ta. Sau đó 
cho biết ông, ông 



sức khỏe tốt? 

{7:5} và họ nói rằng, ông là cả hai còn sống, và sức khỏe tốt: 

và ông Tobias nói, là cha tôi. 

{7:6} sau đó Raguel leaped lên, hôn anh ta, và khóc, 

{7:7} và may mắn anh ta, và nói cùng ngài, ngươi nghệ thuật các 

con trai của một người đàn ông tốt và trung thực. Nhưng khi 
ông đã nghe nói rằng 

Tobit là mù, sorrowful và wept. 

{7:8} và tương tự như vậy Edna vợ và Sara con gái của mình 

khóc. Hơn nữa họ giải trí chúng vui vẻ; và sau khi 

họ đã giết chết một ram của đoàn chiên, họ thiết lập các cửa 
hàng thịt 

trên bàn. Sau đó cho Tobias là Raphael, người Anh em Azarias, 

nói về những điều mà ngươi didst nói chuyện trong way, 

và để cho các doanh nghiệp này được cử đến. 

{7:9} do đó, ông truyền đạt các vấn đề với Raguel: và 

Raguel nói với Tobias, ăn và uống, và làm cho vui vẻ: 

{7:10} cho nó gặp gỡ đó ngươi shouldest cưới của tôi 

con gái: Tuy nhiên tôi sẽ tuyên bố cho ngươi sự thật. 

{7:11} tôi đã đưa ra con gái của tôi trong cuộc hôn nhân te bảy 



người đàn ông, người chết đêm đó họ đến trong unto của 
mình: 

Tuy nhiên cho hiện tại được vui vẻ. Nhưng Tobias đã nói, tôi sẽ 

ăn gì ở đây, cho đến khi chúng tôi đồng ý và thề một đến người 
khác. 

{7:12} Raguel cho biết, sau đó đưa cô từ từ đó 

theo cách này, cho ngươi nghệ thuật người Anh em họ của cô, 
và cô ấy 

ngươi, và thương xót Chúa cho bạn thành công tốt trong tất cả 

những điều cần. 

{7:13} sau đó ông gọi là con gái của mình, Sara, và cô ấy đã đến 

cha cô, ông đưa bà bằng tay và cho cô 

vợ Tobias, rằng: kìa, đưa cô sau pháp luật 

Môi-se, và dẫn cô đi cha ngươi. Và ông may mắn 

họ; 

{7:14} và được gọi là Edna vợ, lấy giấy và đã 

viết một công cụ của công ước, và niêm phong đó. 

{7:15} sau đó họ bắt đầu ăn. 
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{7:16} sau khi Raguel được gọi là vợ của ông Hải, và nói unto 

cô em gái, chuẩn bị một phòng, và mang lại cho cô ở chổ kia. 



{7:17} mà khi cô ấy đã làm như ông đã có bidden của mình, 

cô ấy đã mang cô ấy chổ kia: cô ấy khóc và cô đã nhận được các 

giọt nước mắt của con gái của bà, và nói unto của mình, 

{7:18} thoải mái tốt, con gái của tôi; Chúa tể của 

Thiên đàng và trái đất cho ngươi niềm vui này phiền muộn thy: 
có 

sự thoải mái tốt, con gái của tôi. 

{8:1} và khi họ đã supped, họ mang Tobias trong 

cho cô ấy. 

{8:2} và như ông đã đi, ông nhớ lại những lời của 

Raphael, lấy đống tro tàn của các nước hoa và đặt các 

trái tim và gan do, cá và thực hiện một khói 

thảm. 

{8:3} trong đó mùi khi tinh thần ác có mùi, 

ông chạy trốn khỏi thành phần tối đa của Ai Cập, và ràng buộc 
các thiên sứ 

Anh ta. 

{8:4} và sau đó họ đã được cả hai đóng ở cùng nhau, 

Tobias đã tăng ra khỏi giường và cho biết, em gái, phát sinh và 
cho chúng tôi 



Hãy cầu nguyện rằng Thiên Chúa sẽ có điều đáng tiếc trên 
chúng tôi. 

{8:5} sau đó bắt đầu Tobias để nói, may mắn art thou, O God 

của ông bố của chúng tôi, và may mắn là Chúa Thánh và vinh 
quang 

bao giờ; Hãy để cho trời ban phước cho ngươi, và tất cả các 
sinh vật thy. 

{8:6} thou madest Adam, và gavest anh ta Eve vợ 

cho một helper và trú: họ đến nhân loại: thou hast 

nói, nó không phải là tốt mà người đàn ông phải một mình; Hãy 
để chúng tôi làm cho 

Ngài một viện trợ như unto mình. 

{8:7} và bây giờ, O Lord, em chịu không chị cho tươi tốt 

nhưng uprightly: do đó mercifully trao cho rằng chúng ta có thể 

trở thành trong độ tuổi với nhau. 

{8:8} và cô ấy nói với anh ta, Amen. 

{8:9} để họ ngủ cả đêm hôm đó. Và Raguel đã phát sinh, và 

đi và thực hiện một ngôi mộ, 

{8:10} nói rằng, tôi lo sợ vì sợ rằng ông cũng sẽ chết. 

{8:11} nhưng khi Raguel về tới nhà của ông, 

{8:12} ông nói unto vợ Edna. Gửi một người giúp việc, 



và để cho cô ấy nhìn thấy cho dù hắn có còn sống: nếu ông là 
không, mà chúng tôi 

có thể hủy hoại Anh ấy, và không có người đàn ông biết điều 
đó. 

{8:13} vì vậy người giúp việc mở cửa, và đã đi vào, và 

tìm thấy chúng cả hai ngủ, 

{8:14} đến ra và nói với họ rằng ông ấy còn sống. 

{8:15} Raguel sau đó ca ngợi Thiên Chúa, và nói, O God, ngươi 

nghệ thuật xứng đáng được khen ngợi với tất cả tinh khiết và 
thánh ca ngợi; 

do đó hãy để Chúa Thánh ca ngợi Chúa với tất cả các sinh vật 
thy; và 

Hãy để tất cả các thiên thần ngươi và ngươi chọn khen ngươi 
cho bao giờ hết. 

{8:16} ngươi nghệ thuật để được khen ngợi, cho thou hast 
ngươi làm cho tôi 

vui tươi; và đó không đến với tôi mà tôi nghi ngờ; Nhưng 

thou hast xử lý với chúng tôi theo lòng thương xót Chúa tuyệt 
vời. 

{8:17} ngươi nghệ thuật được khen ngợi vì ngươi hast đã có 

lòng thương xót của hai đã được chỉ trẻ em begotten của họ 

ông bố: cấp cho họ lòng thương xót, O Lord, và kết thúc cuộc 
sống của họ trong 



sức khỏe với niềm vui và lòng thương xót. 

{8:18} sau đó Raguel bade công chức của mình để điền vào mộ. 

{8:19} và ông giữ tiệc cưới mười bốn ngày. 

{8:20} cho trước khi những ngày của cuộc hôn nhân đã kết 
thúc, 

Raguel đã nói Ngài bởi một lời tuyên thệ, rằng ông không nên 

khởi hành đến mười bốn ngày của cuộc hôn nhân đã hết hạn; 

{8:21} và sau đó ông nên đi nửa hàng hoá của mình, và 

đi an toàn đến cha; và nên có phần còn lại khi tôi 

và vợ tôi sẽ chết. 

{9:1} thì Tobias gọi Raphael, và nói cùng ngài, 

{9:2} brother Azarias, mang theo ngươi tôi tớ, và hai 

lạc đà, và đi đến Rages truyền thông để Gabael, và mang lại cho 
tôi 

tiền bạc, và mang anh ấy đến đám cưới. 

{9:3} cho Raguel Ngài đã tuyên thệ rằng tôi sẽ không khởi hành. 

{9:4} nhưng cha tôi counteth ngày; và nếu tôi tarry dài, 

ông sẽ rất xin lỗi. 

{9:5} vậy Raphael đã đi ra ngoài, và nộp với Gabael, và 

cho ông chữ viết: ai đã tạo ra túi mà 

đã được niêm phong, và đưa cho anh ta. 



{9:6} và sớm vào buổi sáng, họ đã đi ra cả hai 

cùng với nhau, và đã đến đám cưới: và Tobias may mắn của 
mình 

vợ. 

{10:1} bây giờ Tobit cha mình tính mỗi ngày: và khi 

ngày đầu của cuộc hành trình đã hết hạn, và họ đã không, 

{10:2} Tobit sau đó nói rằng, họ đang giam giữ? hay là Gabael 

chết, và đó là người đàn ông không để cho anh ta tiền? 

{10:3} vì vậy ông là rất xin lỗi. 

{10:4} thì vợ nói cùng ngài, con trai của tôi là chết, 

nhìn thấy ông stayeth dài; và cô bắt đầu kêu la rên siết anh ta, 
và nói, 

{10:5} bây giờ tôi chăm sóc cho không có gì, con trai tôi, vì tôi 
để 

ngươi đi ánh sáng đôi mắt mỏ. 

{10:6} Tobit người mà nói, giữ hòa bình thy, cẩn thận không có, 

cho ông là an toàn. 

{10:7} nhưng cô ấy nói, giữ hòa bình thy và lừa dối tôi không; 

con trai tôi là chết. Và cô đi ra ngoài mỗi ngày vào con đường 

mà họ đã đi, và đã làm ăn không có thịt vào ban ngày, và 



không còn không toàn bộ đêm bewail Tobias, con trai của bà 
cho đến các 

mười bốn ngày của lễ cưới đã hết hạn, mà Raguel 

có thề rằng ông nên chi tiêu có. Sau đó, Tobias nói đến 

Raguel, hãy để tôi đi, cho cha tôi và tôi nhìn mẹ không 

thông tin thêm xem tôi. 

{10:8} nhưng cha mình trong luật pháp cho biết Ngài, Tarry với 
tôi, 

và tôi sẽ gửi cho cha ngươi, và chúng sẽ tuyên bố Ngài 

làm thế nào những điều đi với ngươi. 

{10:9} nhưng Tobias đã nói, không; nhưng hãy để tôi đi với cha 
tôi. 

{10:10} Raguel sau đó nổi lên, và đưa Sara vợ, 

và một nửa của mình hàng hoá, công chức, và gia súc, và tiền 
bạc: 
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{10:11} và anh may mắn chúng, và gửi chúng đi, 

nói, The Thiên Chúa của trời cung cấp cho bạn một hành trình 
thịnh vượng, 

trẻ em của tôi. 

{10:12} và ông nói với con gái của mình, tôn vinh cha ngươi 

và ngươi mẹ trong luật pháp, mà bây giờ cha mẹ ngươi, mà tôi 



có thể nghe các báo cáo tốt của ngươi. Và anh ta hôn cô 
ấy. Edna cũng 

nói với Tobias, Lord of heaven khôi phục ngươi, thân yêu của 
tôi 

Anh trai, và grant mà tôi có thể nhìn thấy ngươi trẻ em của tôi 

con gái Sara trước khi tôi chết, tôi có thể vui mừng trước các 

Chúa: kìa, tôi cam kết các con gái của tôi cho ngươi đặc biệt 

sự tin tưởng; nơi không nỉ ác của mình. 

{11:1} sau khi những việc này Tobias đã đi theo cách của mình, 
ca ngợi 

Thiên Chúa rằng ông đã cho anh ta một cuộc hành trình thịnh 
vượng, và 

may mắn Raguel và Edna vợ ông, và đã đi trên con đường của 
mình cho đến khi 

họ đã thu hút gần unto Nineve. 

{11:2} thì Raphael nói với Tobias, ngươi knowest, 

Anh bạn, làm thế nào ngươi didst để lại cha ngươi: 

{11:3} để cho chúng tôi haste trước khi vợ ngươi, và chuẩn cho 
ngôi nhà. 

{11:4} và mất trong tay ngươi túi mật của cá. Vì vậy họ 

đi theo cách của họ, và con chó đi sau khi họ. 

{11:5} bây giờ Anna ngồi nhìn hướng tới đường cho 



con trai của cô. 

{11:6} và khi cô espied anh ta đến, cô ấy nói với mình 

Cha, Behold, thy cometh con trai và người đàn ông đã đi với 

Anh ta. 

{11:7}, sau đó ông Raphael, tôi biết, Tobias, cha ngươi 

sẽ mở mắt của mình. 

{11:8} vì vậy xức dầu cho ngươi mắt của ông với túi mật, và 

được pricked thảm, ông sẽ chà, và độ trắng 

sẽ sụp đổ đi, và ông sẽ thấy ngươi. 

{11:9} rồi Anna chạy ra và rơi trên cổ của cô 

con trai, và nói cùng ngài, nhìn thấy tôi đã nhìn thấy ngươi, con 
trai của tôi, 

từ từ đó tôi là nội dung để chết. Và họ khóc cả hai. 

{11:10} Tobit cũng đã ra về phía cửa, và 

vấp: nhưng con trai mình chạy cùng ngài, 

{11:11} và đã giữ của cha ông: và ông đường ván vuông góc của 
các 

túi mật trên đôi mắt của ông bố của ông, nói rằng, có hy vọng 
tốt, cha tôi. 

{11:12} và khi đôi mắt của ông bắt đầu thông minh, ông cọ xát 

họ; 



{11:13} và độ trắng pilled ra khỏi các góc 

đôi mắt của mình: và khi nhìn thấy con trai của ông, ông rơi 
trên cổ của ông. 

{11:14} ông wept và cho biết, may mắn art thou, O God, 

và may mắn là thy tên cho bao giờ; và may mắn được mọi 
ngươi 

Thánh Thiên thần: 

{11:15} cho thou hast scourged, và hast chụp tiếc 

tôi: cho, behold, tôi thấy con trai tôi Tobias. Và con trai ông đã 
đi vào 

vui mừng, và nói với cha mình những điều tuyệt vời đã có 

đã xảy ra với anh ta trong phương tiện truyền thông. 

{11:16} Tobit sau đó đi ra ngoài để gặp gỡ con gái của mình 
trong luật pháp 

tại các cửa khẩu của Nineve, vui mừng và ca ngợi Thiên Chúa: 
và họ 

mà thấy anh ta đi marvelled, bởi vì ông đã nhận được của mình 

cảnh. 

{11:17} nhưng Tobias đã cảm ơn trước khi họ, bởi vì 

Thiên Chúa đã có lòng thương xót về anh ta. Và khi ông đến gần 
Sara của mình 



con gái trong luật pháp, ông may mắn của mình, rằng: ngươi 
nghệ thuật chào mừng, 

con gái: Thiên Chúa được may mắn, mà Ngài đã đưa ngươi unto 
chúng ta, 

và may mắn là thy cha và mẹ thy. Và đã có niềm vui 

trong số tất cả các anh trai của ông đã tại Nineve. 

{11:18} và Achiacharus, và Nasbas con trai của anh trai, 

đến: 

{11:19} và Tobias' đám cưới đã được giữ với bảy ngày 

niềm vui lớn. 

{12:1} thì Tobit gọi là con trai của ông Tobias, và nói unto 

Anh ta, con trai của tôi, nhìn thấy người đàn ông có tiền lương 
của mình, đã đi 

với ngươi, và ngươi phải cho anh ta nhiều hơn nữa. 

Tobias {12:2} và nói cùng ngài, O cha, đó là không có hại 

tôi để cho anh ta một nửa trong số những điều mà tôi đã mang 
lại: 

{12:3} cho ông hath đưa tôi một lần nữa để ngươi an toàn, và 

thực hiện toàn bộ vợ tôi, và mang lại cho tôi tiền, và 

tương tự như vậy, chữa lành người. 

{12:4} sau đó ông nói, đó là do unto ngài. 



{12:5} do đó, ông gọi là các thiên sứ, và ông nói unto ngài, đi 

một nửa của tất cả những gì ngươi đã mang lại và biến mất 
trong an toàn. 

{12:6} sau đó ông đã đưa họ cả hai ra ngoài, và nói unto chúng, 

Thiên Chúa chúc lành, khen ngợi anh ta, và phóng anh ta, và 
khen ngợi anh ta cho 

những điều mà ông hath làm unto bạn trong tầm nhìn của tất 
cả 

mà sống. Nó là tốt để ca ngợi Thiên Chúa, và tên của mình, 
nâng cao và 

vinh dự để shew ra các tác phẩm của Thiên Chúa; do đó không 

slack để khen ngợi anh ta. 

{12:7} là tốt để giữ chặt chẽ bí mật của một vị vua, nhưng nó 

là vinh tiết lộ các tác phẩm của Thiên Chúa. Làm điều đó mà 

tốt, và không có điều ác sẽ liên lạc bạn. 

{12:8} cầu nguyện là tốt với ăn chay và bố thí và 

sự công bình. Một chút với sự công bình là tốt hơn so với 

nhiều với sự bất công. Nó là tốt hơn để cung cấp cho alms hơn 
để 

đẻ ra vàng: 

{12:9} cho alms cung cấp từ cái chết, và sẽ thanh trừng 

đi tất cả tội lỗi. Những người tập thể dục bố thí và sự công bình 



sẽ được lấp đầy với cuộc sống: 

{12:10} nhưng họ tội lỗi kẻ thù để cuộc sống riêng của họ. 

{12:11} chắc chắn tôi sẽ giữ chặt chẽ không có gì từ bạn. Cho tôi 

nói, nó là tốt để giữ chặt chẽ bí mật của một vị vua, nhưng điều 
đó 

nó đã được vinh quang để lộ các tác phẩm của Thiên Chúa. 

{12:12} bây giờ vì vậy, khi ngươi didst cầu nguyện, và Sara 

ngươi con gái trong luật pháp, tôi đã mang lại cho nhớ của bạn 

lời cầu nguyện trước Thánh một: và khi ngươi didst chôn các 

chết, tôi đã với ngươi tương tự như vậy. 

{12:13} và khi ngươi didst không trì hoãn tăng lên, và 

để ngươi ăn tối, và bao gồm những kẻ chết, ngươi hành động 
tốt 

không phải trốn từ me: nhưng tôi đã với các ngươi. 

{12:14} và bây giờ Thiên Chúa đã gửi cho tôi để chữa lành các 
ngươi và Sara 

ngươi con gái trong luật pháp. 

{12:15} I 'm Raphael, một trong bảy thiên thần thánh thiện, 

mà hiện nay những lời cầu nguyện của các Thánh, và mà đi 
trong và 
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ra trước khi sự vinh hiển của Holy One. 

{12:16} sau đó họ đã được cả hai bối rối và rơi trên của họ 

khuôn mặt: cho họ sợ. 

{12:17} nhưng ông nói unto chúng, sợ không, nó sẽ đi 

tốt với bạn; ngợi khen Thiên Chúa do đó. 

{12:18} cho không phải là bất lợi của tôi, nhưng bằng cách sẽ 
của 

Thiên Chúa của chúng tôi, tôi đến; tại sao khen ngợi anh ta mãi 
mãi. 

{12:19} tất cả những ngày này tôi đã xuất hiện cùng các 
ngươi; nhưng tôi đã làm 

không ăn cũng không uống rượu, nhưng ye đã nhìn thấy một 
tầm nhìn. 

{12:20} bây giờ vì vậy tạ ơn Thiên Chúa: cho tôi đi đến 

Anh ta đã gửi cho tôi; nhưng viết tất cả mọi thứ được thực hiện 
trong một 

cuốn sách. 

{12:21} và khi họ phát sinh, chúng ta không còn nữa. 

{12:22} sau đó họ đã thú nhận tuyệt vời và tuyệt vời 

Các tác phẩm của Thiên Chúa, và làm thế nào angel của Chúa đã 
xuất hiện 

unto chúng. 



{13:1} thì Tobit đã viết một lời cầu nguyện của vui mừng và nói: 

May mắn là Thiên Chúa rằng liveth cho bao giờ hết, và may 
mắn là ông 

Quốc Anh. 

{13:2} cho ông scourge và hath lòng thương xót: ông leadeth 

xuống địa ngục, và bringeth một lần nữa: nó không phải là có 
bất kỳ 

có thể tránh bàn tay của mình. 

{13:3} thú nhận anh ta trước khi dân ngoại, ye trẻ của 

Israel: cho ông hath rải rác với chúng tôi trong số đó. 

{13:4} có tuyên bố vĩ đại của ông, và tán dương hắn trước khi 

Tất cả cuộc sống: đối với Ngài là Chúa của chúng tôi, và ông là 
Thiên Chúa của chúng tôi 

Cha mãi mãi. 

{13:5} và ông sẽ scourge chúng cho tội lỗi của chúng tôi, và sẽ 

có lòng thương xót một lần nữa, và sẽ thu thập chúng tôi ra 
khỏi tất cả các quốc gia, 

trong đó ông hath rải rác với chúng tôi. 

{13:6} nếu ye chuyển đến anh ta với cả trái tim của bạn, và 

toàn bộ tâm trí của bạn, và các thỏa thuận uprightly trước khi 
anh ta, sau đó sẽ 

ông bật unto bạn, và sẽ không giấu khuôn mặt của mình từ bạn. 



Do đó có thể thấy những gì ông sẽ làm gì với bạn, và rửa tội cho 
hắn 

với toàn bộ cửa và ngợi khen Chúa có thể, và 

tán dương vua mai mai. Trong các vùng đất bị giam cầm của tôi 
làm tôi 

khen ngợi anh ta, và tuyên bố của ông có thể và hùng vĩ để một 
tội lỗi 

Quốc gia. O ye tội nhân, lần lượt và làm các công lý trước khi 
anh ta: người 

có thể cho biết nếu ông sẽ chấp nhận bạn, và có lòng thương 
xót về bạn? 

{13:7} I sẽ tán dương Chúa, và linh hồn của tôi sẽ ngợi khen các 

Vua của heaven, và sẽ hân hoan trong sự vĩ đại của ông. 

{13:8} để cho tất cả mọi người nói chuyện, và để cho tất cả các 
khen ngợi anh ta cho ông 

sự công bình. 

{13:9} O Jerusalem, thành phố Thánh, ông sẽ scourge ngươi cho 

thy trẻ hoạt động, và sẽ có lòng thương xót một lần nữa trên 
các con trai 

của sự công bình. 

{13:10} khen ngợi với Chúa, cho ông là tốt: và khen ngợi 

Vua mai mai dinh của ông có thể builded trong 



ngươi một lần nữa với niềm vui, và để cho anh ta làm cho vui 
vẻ có ngươi 

những kẻ bị giam cầm, và tình yêu ở ngươi cho bao giờ những 
người đó 

đang đau khổ. 

{13:11} nhiều quốc gia sẽ đến từ xa để tên của 

Chúa với quà tặng trong tay của họ, ngay cả quà tặng cho các 

Vua của Thiên đàng; Tất cả các thế hệ sẽ khen ngươi với lớn 

niềm vui. 

{13:12} bị nguyền rủa là tất cả họ ghét ngươi, và may mắn 

Tất cả là mà yêu ngươi cho bao giờ hết. 

{13:13} vui và được vui cho trẻ em của các chỉ: 

Đối với họ sẽ được tập hợp lại với nhau, và sẽ ban phước cho 
Chúa 

số các chỉ. 

{13:14} O may mắn là họ có yêu ngươi, cho họ sẽ 

vui mừng trong hòa bình thy: blessed là họ đã được 

sorrowful cho tất cả các scourges thy; Đối với họ sẽ vui mừng 
cho ngươi, 

khi họ đã thấy tất cả các vinh quang Chúa, và sẽ được vui mừng 
cho bao giờ hết. 



{13:15} để cho linh hồn của tôi ban phước cho Thiên Chúa là vị 
vua vĩ đại. 

{13:16} cho Jerusalem sẽ được xây dựng với ngọc bích 

và ngọc và đá quý: thy bức tường và tháp và 

Hogwarts với vàng nguyên chất. 

{13:17} và các đường phố của Jerusalem sẽ được mở với 

Beryl và carbuncle và đá Ophir. 

{13:18} và tất cả các đường phố của cô sẽ nói, Alleluia; và họ 

sẽ khen ngợi anh ta, nói, may mắn được Thiên Chúa, mà hath 

extolled cho bao giờ hết. 

{14:1} vậy Tobit thực hiện chấm dứt ca ngợi Thiên Chúa. 

{14:2} và ông tám mươi năm trước khi ông mất 

tầm nhìn của ông, đã được phục hồi với ông sau tám năm: và 

ông bố thí, và ông đã tăng trong sợ hãi của Chúa, 

và ca ngợi ông. 

{14:3} và khi ông rất tuổi ông gọi là con trai của ông, và 

những đứa con của con trai ông, và nói với ông, con trai tôi, 
đưa ngươi 

trẻ em; cho, behold, tôi đang trong độ tuổi, và đã sẵn sàng để 
khởi hành ra 

cuộc đời này. 



{14:4} đi vào phương tiện truyền thông con trai tôi, vì tôi chắc 
chắn tin rằng những người 

những điều mà Jonas spake tiên tri của Nineve, mà nó sẽ 

lật đổ; và có một thời gian hòa bình khá trong 

Phương tiện truyền thông; và anh trai của chúng tôi sẽ nằm rải 
rác trên trái đất 

từ đó đất tốt: và Jerusalem được cô đơn, và 

nhà của Thiên Chúa trong nó sẽ được đốt cháy, và được cô đơn 

trong một thời gian; 

{14:5} và lại Thiên Chúa sẽ có lòng thương xót trên chúng, và 

mang lại cho họ một lần nữa vào đất, nơi họ sẽ xây dựng một 

ngôi đền, nhưng không muốn đầu tiên, cho đến khi thời gian 
của tuổi đó 

hoàn thành; và sau đó họ sẽ trở lại từ tất cả các nơi của 

họ bị giam cầm, và xây dựng Jerusalem hoành tráng, và các 

nhà của Thiên Chúa sẽ được xây dựng trong nó cho bao giờ hết 
với một vẻ vang 

xây dựng, như các tiên tri đã nói đó. 

{14:6} và tất cả các quốc gia sẽ lần lượt, và lo sợ Thiên Chúa 
Chúa 

thực sự, và sẽ chôn thần tượng của họ. 



{14:7} như vậy thì tất cả các quốc gia ca ngợi Chúa, và người 
dân của mình 

phải thú nhận Thiên Chúa, và Chúa sẽ nâng cao người dân của 
mình; và 

Tất cả những người mà tình yêu Chúa trong sự thật và công lý 
phải 

««««hân hoan, xưng lòng thương xót để anh trai của chúng tôi. 

{14:8} và bây giờ, con trai tôi, khởi hành ra khỏi Nineve, bởi vì 

có những điều mà tiên tri Jonas spake sẽ chắc chắn 

đến để vượt qua. 
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{14:9} nhưng giữ ngươi pháp luật và các điều răn, và 

shew thyself thương xót và chỉ, nó có thể đi tốt với ngươi. 

{14:10} và chôn tôi decently, và ngươi mẹ với tôi; 

nhưng tarry không còn tại Nineve. Hãy nhớ rằng, con trai của 
tôi, làm thế nào 

Aman xử lý Achiacharus đã đưa ông lên, làm thế nào trong số 

ánh sáng, ông đã đưa ông vào bóng tối, và làm thế nào ông đã 
ban thưởng 

Anh ta một lần nữa: Tuy nhiên, Achiacharus đã được lưu, 
nhưng người kia đã có của mình 

phần thưởng: cho ông đã đi vào bóng tối. Manasses cho 



bố thí, và thoát khỏi cái bẫy của cái chết mà họ đã thiết lập cho 

Anh: nhưng Aman rơi vào các bẫy và thiệt mạng. 

{14:11} tại sao bây giờ, con trai của tôi, hãy xem xét những gì 
bố thí 

doeth, và làm thế nào công bình cung cấp. Khi ông đã có 

nói những điều này, ông đã từ bỏ ma trong giường, đang một 

trăm và tám mươi năm trước; và ông chôn cất anh ta 

vinh dự. 

{14:12} và khi Anna mẹ ông đã chết, ông chôn cất 

cô ta với ông bố. Nhưng Tobias khởi hành cùng với vợ và 

các trẻ em để Ecbatane để Raguel cha mình trong luật pháp, 

{14:13} nơi ông trở thành cổ vinh quang, và ông chôn vùi 

của ông cha và mẹ trong luật pháp vinh dự, và ông thừa kế 

chất của họ và ông cha Tobit. 

{14:14} và ông qua đời tại Ecbatane trong truyền thông, một 

trăm và bảy hai mươi năm trước. 

{14:15} nhưng trước khi ông qua đời, ông nghe nói về sự tàn 
phá của 

Nineve, được thực hiện bởi Nabuchodonosor và 

Assuerus: và trước khi chết ông rejoiced trên Nineve. 

APOCRYPHA 
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