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Tobit 

Tobitin kirja 

{1:1} kirja Tobit, poika Tobiel, sanoja 

poika Ananiel, poika Aduel, poika Gabael, ja 

jälkeläisten Asael heimon Nephthali; 

{1:2} jotka aikanaan Assyrian kuningas Enemessar 

tehty terään pois Thisbe, joka on oikealla puolella 

Kaupungissa, joka on nimeltään oikein Nephthali Galileassa 

edellä Asser. 

{1/3} olen Tobitin kävellyt kaikkina elämäni päivinä 

tavoin totuuden ja oikeudenmukaisuuden, ja tein paljon 
almsdeeds jotta minun 

veljet ja minun kansa, joka saattoi minut Nineve, osaksi 

Assyrialaiset maa. 

{Ef.1.4} ja kun olin minun oma maa maa 

Israel mutta nuori Nephthali isäni heimo 

putosi house Jerusalem, joka valittiin yhteensä 

Israelin että kaikki heimot pitäisi uhrata heimojen 



siellä, missä asutus korkeimman temppeli 

pyhitettiin ja rakennettu kaikenikäisille. 

{Ef.1.5} nyt kaikki heimot, jotka yhdessä kapinaan ja 

Isäni Nephthali, uhrannut hieho kodissa 

Baal. 

{1:6} mutta yksin kävin usein Jerusalem on juhlia, kuten 

se vihittiin Israelin kansalle 

ikuinen määräys ottaa peltosi kymmenesosaa 

kasvun kanssa, joka leikattiin ensin; ja ne antoi minun 

alttarin papeille Aaron lapset. 

{1:7} ensimmäinen kymmenes osa kaikki kasvu annoin pojille 

Aaronin, joka palveli Jerusalemissa: toinen kymmenes osa I 

myydään pois, ja meni ja vietti joka vuosi Jerusalemissa: 

{1:8} ja minä annoin heille jolle oli kolmannen 

Meet Debora isäni äiti oli käskenyt minua, 

koska jäin orpo isäni. 

Lisäksi, kun oli tullut mies, ikä {1:9} 

Olen naimisissa Anna minun oma suku ja hänen olen syntyi 

Tobias. 

{1/10} ja kun me pantiin pois vankeja ja 



Nineve, kaikki veljeni ja jotka olivat sukuni 

Söin leipää pakanat. 

{1:11} mutta pidin itseni syömästä; 

{1:12} koska muistin Jumalaa koko sydämestäni. 

{1:13} ja korkeinta sain armon ja puolesta 

ennen Enemessar että olin hänen Levittäjä. 

{1:14} ja meni Media, ja jätti luottamussuhde 

Gabael, veli Gabrias on raivoaa edustava Media kymmenen 
kaupunki 

silver kykyjä. 

{1:15} nyt, kun Enemessar oli kuollut, Sennacherib hänen 

poika hallitsi hänen jälkeensä; jonka estate oli rauhaton, että 
olen 

voinut mennä Media. 

{1:16} ja Enemessar aika annoin paljon almuja 

veljeni, ja antoi minun leipää nälkäinen 

{1:17} ja vaatteeni voit alasti: ja jos I nähnyt mitään 

kansa kuollut, tai heittää noin Nineve seinät, haudattu 

häntä. 

{1:18} ja jos kuningas Sennacherib oli surmannut, kun 

Hän oli tullut, ja pakeni Juudeasta, haudattu ne salaa; varten 



vihassaan hän tappoi monia; mutta ei löytynyt elinten, 

Kun he olivat etsivät kuningas. 

{1:19} ja kun yksi Ninevites meni ja 

valitti minulle King, että haudata ne, ja piilotti 

itse; ymmärtää, että minä etsin esittää 

kuolema, vedin itseni pelko. 

{1:20} sitten minun tavarat vietiin väkisin pois, 

ei myöskään ollut mitään jäljellä minulle rinnalla vaimoni Anna 

ja poikani Tobias. 

{1:21} ja läpäissyt ei viisi ja enintään viisikymmentä päivää 
ennen 

kaksi poikaansa tappoi hänet, ja he pakenivat vuorille 

ja Ararath; ja Sarchedonus hänen poikansa hallitsi hänen 
jälkeensä; 

jotka nimenneet isänsä tilit ja kaikki hänen 

asioiden Achiacharus veljeni Anael pojan. 

{1:22} ja Achiacharus intreating minulle, olen palannut 

Nineve. Nyt Achiacharus oli cupbearer ja pitäjän 

sinetti, ja luottamusmies ja valvoja tilien: ja 

Sarchedonus määrättäköön hänelle seuraava: ja hän oli minun 

veljen poika. 



{2:1} nyt kun minä olin tullut kotiin ja vaimoni 

Anna palautettiin minulle: poikani Tobias, 

helluntaina, joka on seitsemän pyhää juhlaa 

viikkoa, oli hyvä illallinen valmis minua, että olen 

istuimme alas syödä. 

{2:2} ja kun näin runsaasti lihaa, sanoin minun 

poika, mene ja tuo mitä köyhän soever sinä löydät 

veljiemme, joka on tietoinen Herran. ja Katso, viivähdän 

sinulle. 

{2:3} mutta hän tuli taas ja sanoi: isä, yksi meidän 

kansakunta on kuristettu, ja sitten se markkinoilla. 

{2:4} sitten ennen kuin minulla oli maistanut lihan, aloin 

ja otti hänet huoneeseen asti aurinko menee alas. 

{2:5} sitten palasi, ja pestä itse ja söi minun 

lihan raskaus, 

{2:6} muistaa kyseisen ennustuksen Amos, kuten hän sanoi, 

Teidän juhlanne muuttui surun, ja kaikki sinun 

Mirth osaksi valitus. 

{2:7} siis itkin: ja sen jälkeen olevan menossa 

aurinko meni ja tehdä vakava, ja hautasi hänet. 



{2:8} mutta minun naapurit pilkanneet minua ja sanoi: Tämä 
mies 

ei vielä uskalla ottaa hengiltä asiaa: joka pakeni 

pois; ja vielä, Katso, hän burieth kuolleista uudelleen. 

{2:9} samana iltana myös palasin hautaaminen, ja 

nukkui minun pihalle, saastunut seinän ja minun 

kasvot paljastui: 

{2:10} enkä minä tiennyt että ei varpuset, 

seinän ja minun silmät on auki, varpuset mykistetty lämmin 

Lanta minun silmät ja valkoisuus tuli minun silmissäni: 

ja menin lääkärit, mutta he auttoivat minua ei: 
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Lisäksi Achiacharus ravitsivat minulle, kunnes menin 

Elymais. 

{2:11} ja vaimoni Anna naisten työt. 

{2:12} ja kun hän oli lähettänyt heille kotiin omistajat, 

ne hänen palkkaa ja antoi hänelle myös lisäksi lapsi. 

{2:13} ja kun se oli minun talossani, ja alkoi itkeä, minä 

sanoi hänelle mistä on tämä lapsi? ei se ole varastettu? 

mallinnetaan omistajille; se ei ole laillista syödä mitään 



se on varastettu. 

{2:14} mutta hän vastasi minulle annettiin lahjaksi 

enemmän kuin palkka. Mutta en usko häntä, mutta 

käski hänen tehdä sen omistajille: ja olin hämillään häntä. 

Mutta hän vastasi minulle, missä ovat heitä ja sinun 

vanhurskaat teot? Katso, sinä ja kaikki tekosi ovat tiedossa. 

{3:1} niin on murheellinen itken, ja suruni 

rukoili sanoen: 

{3:2} Oi Herra, sinä olet vain, ja kaikki tekosi ja kaikki sinun 

armo ja totuus ovat, ja sinä judgest todella ja 
oikeudenmukaisesti 

Ikuisesti. 

{3:3} muista minua ja Katsokaa minua, häviän ei 

syntini ja ignorances ja synnit mg isät, jotka 

Olen tehnyt syntiä edessäsi: 

{3:4} sillä he tottelivat sinun käskysi: ja nyt 

sinä olet antanut meidät pilata ja aina vankeudessa, ja 

kuolemaan ja sananlasku moite kaikkien kansojen 

joiden joukossa me ovat hajallaan. 

{3:5} ja nyt tuomiosi monia ja totta: deal 



minun syntini ja minun isäni: koska olemme 

on pidetä sinun käskysi, kumpikaan ovat vaeltaneet 

Totuus edessäsi. 

{3:6} nyt käsiteltävä minulle kuten hyväksi näen paras luokse 

sinua, ja komento henkeni otettava minulle, että olen 

saattaa liueta ja tullut maan: se on kannattavaa 

minua kuolla kuin elää, koska olen kuullut väärin 

moitti, ja on paljon murhetta: komento siis 

Nyt voidaan toimittaa pois tätä kärsimystä, ja mennä 

ikuinen paikka: kääntää sinun kasvot minulta. 

{3:7} se tapahtui samana päivänä, että kaupungissa Ecbatane 
kaupunki 

Media Sara Raguel tytär oli myös moitittu 

hänen isänsä nerokasta; 

{3:8} koska hän oli ollut naimisissa seitsemän 

aviomiehet, joille Asmodeus paha henki oli kuollut ennen 

ne oli maannut hänen. Etkö sinä tiedä, sanoi, että 

sinä olet kuristi sinun aviomiehet? sinulla on ollut jo 

seitsemän aviomiehet myöskään sinä olit nimetty niitä. 

{3:9} ja nyt sinä dost lyödä meitä heille? Jos he ovat 



kuollut, mennä teilläsi perään, älkäämme koskaan näe sinua 
joko 

poikasi tai tyttäresi. 

{3:10} Whe hän kuuli näitä asioita, hän oli hyvin 

surullinen, niin, että hän ajatteli kuristi itse; ja 

Hän sanoi: minä olen ainoa tytär isäni, ja jos 

Tämä on hänelle moite, ja tuon vanhan 

ikä surua luokse hautaan. 

{3:11} sitten hän rukoili kohti ikkunaa ja sanoi, 

Siunattu sinä minun Jumalani ja sinun Pyhän ja 

ihana nimi on siunattu ja parlamentin koskaan: kaikki sinun 

toimii kiitän sinua ikuisesti. 

{3:12} ja nyt, oi Herra, olen minun silmät ja kasvot 

sinua kohtaan 

{3:13} ja sanoa, vie minut pois maa, joka voi kuulla 

enää syyttää. 

{3:14} sinä, herra, että olen puhdas kaikesta synnistä 

mies, 

{3:15} ja että koskaan saastunut nimeni eivätkä nimeä 

Isäni, minun vankeudessa maa: olen ainoa 



tytär isäni myöskään on hän sen lapsen omansa 

perillinen, eikä tahansa lähellä kinsman eikä mitään poikaa 
hänen elossa, 

joista pidä itseäni vaimo: seitsemän aviomiehet ovat 

jo kuollut; ja miksi minun pitäisi elää? mutta jos se ei sinua 

että sattuisi kuolemaan komento jossain mielessä on ollut 
minulle, 

ja sääli minua, että olen kuullut enää syyttää. 

{3:16} joten molemmat rukoukset kuultiin ennen 

Majesty suuri Jumala. 

{Piet.3:17} ja Raphael lähetettiin parantua molemmat, toisin 
sanoen jotta 

mittakaavassa päässä valkoisuus Tobitin 's silmät ja antaa Sara 

Raguel tytär vaimonsa Tobias poika Tobitin; 

ja sitomaan Asmodeus paha henki; koska hän oli 

– Tobias oikeuden perintöön. Tuli aivan sama aika 

Tobit kotiin ja tuli taloon ja Sara 

tytär Raguel tuli hänen yläsalissa. 

{4:1} sinä päivänä Tobitin muistaa rahaa hän 

olivat sitoutuneet Gabael raivoaa tiedotusvälineissä 

{4:2} ja sanoi itse, olen toivonut kuolema; 



sen vuoksi ei kutsua poikani Tobias, joita voi merkitä 

hänelle rahaa ennen kuin kuolen? 

{4:3} ja hän kutsui häntä, hän sanoi: poikani, kun 

Olen kuollut, haudata. ja halveksivat äitiäsi, mutta kunnia 

hänen päivän sinun elämän ja tehdä sitä, mikä on hyvä 

häntä, ja surevat hänelle ei. 

{4:4} muista, poikani, että hän näki monia vaaroja on 

sinua, kun sinä olit hänen kohdussaan: ja kun hän on kuollut, 

haudata häntä minun yksi hautaan. 

{4:5} poikani, olla tietoinen herra, meidän Jumalamme, kaikki 
sinun 

päivää, ja anna ei sinun tahtosi asettaa syntiä tai rikkoa hänen 

käskyt: oikeamielisesti kaikki elämäsi kauan, ja seuraa 

ei keinoja vääryydestä. 

{4:6} Jos aiot kohdella todella tekemisissäsi on prosperously 

menestyä sinua ja kaikkia niitä jotka elävät oikeudenmukaisesti. 

{4:7} antavat almuja, sinun aine; ja kun sinä givest 

almuja, anna silmäsi kateellisia, ei käännä kasvosi alkaen 

mikään huono ja Jumalan kasvot on ole kytketty pois 

sinua. 



{4:8} Jos osaat runsaus antavat almuja vastaavasti: Jos 

sinä et ole vaan vähän, olla ei uskalla antaa sen mukaisesti 

vähän: 

{4:9} sillä sinä layest ylös hyvän runsaudesta itsesi 

vastaan päivä välttämättömyys. 
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{Joh.4:10} koska almuja toimittaa kuolemasta, ja 

sallii en mene pimeyteen. 

{Hebr.4:11} almuja on hyvä lahja kaikille, että se 

näky korkeimman. 

{4:12} varokaa kaikki whoredom, poikani, ja lähinnä ottaa 

vaimo sinun isät ja ottaa ole outoa 

nainen vaimo, joka ei ole sinun isäsi heimon: olemme 

profeetat, Noe, Abraham, Iisak, Lasten ja 

Jacob: muista, poikani, että isämme alkaen 

alussa, jopa että ne kaikki naimisiin vaimoja omia 

suvulle ja sait siunauksen lapsiaan ja heidän jälkeläisensä 

perivät maan. 

{4:13} nyt siis poikani, rakastan teidän veljenne, ja 

halveksin ei sydämessäsi veljesi, poikia ja tyttäriä 



kansasi ottamasta vaimo niistä: ylpeys on 

tuhoa ja paljon vaivaa, ja parasta on rappeutuminen ja 

suuri haluavat: parasta on nälkä äiti. 

{4:14} Anna ei palkkaa ketään, joka on tehnyt 

puolestasi, viipyä kanssasi, mutta antaa hänelle se käsi: Jos 

sinä palvella Jumalaa, hän myös maksaa sinulle: oltava 
varovaisia minun 

poika, kaiken sinä teet, ja olla viisasta kaikki sinun 

keskustelun. 

{4:15} siihen ketään, joka sinä hatest: juo ei 

viini, jotta sinulle humalainen: älköönkä humalajuominen 
mennä 

sinua sinun matka. 

{4:16} antaa sinun leipää ja nälkäisiä ja sinun 

vaatteista niitä, jotka ovat alasti; ja sinun 

runsaasti antavat almuja: ja anna silmäsi kateellisia, 

Kun sinä givest almuja. 

{4:17} vuodattaa sinun leipää vain, mutta hautaaminen 

anna mitään jumalattomat. 

{4:18} kysyä neuvoja kaikille, jotka ovat viisaita ja halveksi ei 

neuvoja, joka on kannattavaa. 



{4:19} siunatkoon herra, sinun Jumalasi aina ja halu häntä 

että teilläsi saatetaan ohjata, ja että sinun polkusi tasoittaa ja 

neuvoo voivat menestyä: sillä jokainen kansakunta on 
neuvoja; Mutta 

Herra itse antaa teille kaikkea hyvää, ja hän humbleth 

kenet tahtoo tahtoo; siis, poikani, muistakaa 

minun käskyni eikä olkoot sinun mielessä. 

{4:20} ja nyt merkitsevät tämän ne olen tehnyt kymmenen 

kykyjä Gabael poika Gabrias raivoaa tiedotusvälineissä. 

{4:21} ja pelkää, poikani, että me tehdään huono: varten 

sinä olet paljon vaurautta, jos sinä pelkää Jumalaa, ja poiketa 
kaikki 

Sin ja tehdä se, mikä on hänelle otollista. 

{5:1} Tobias sitten vastasi ja sanoi: isä, aion tehdä kaiken 

asioita, jotka sinä olet käskenyt minun: 

{5:2} mutta miten saan rahaa, näkemään enkä tiedä 

häntä ei? 

{5:3} sitten hän antoi hänelle käsinkirjoitettu ja sanoi 

häntä etsimään sinulle mies, joka voi mennä sinun kanssasi, 
whiles olen vielä 

elää, ja annan hänelle palkat: ja mennä ja saada 



rahaa. 

{5:4} sen tähden kun hän meni hakemaan mies, hän löysi 

Raphael, että oli enkeli. 

{5:5} mutta hän tiennyt; ja hän sanoi hänelle: sinä 

mennä minun raivoaa? ja sinä tiedät siellä hyvin? 

{5:6} jonka enkeli sanoi menen ja olen 

tietää miten hyvin: on esittänyt veljemme 

Gabael. 

{5:7} sitten Tobias sanoi hänelle jää minulle, kunnes kerron 

isäni. 

{5:8} niin hän sanoi hänelle: mene ja viipyä ei. Niin hän meni 

Kaupungissa ja sanoi isälleen, Katso, olen löytänyt yhden joka 

kanssani. Sitten hän sanoi, kutsua häntä luokseni, että minä 

tietää, mitä heimon hän on, ja onko hän uskollinen mies 

mennä kanssasi. 

{5:9} joten hän kutsui häntä, ja hän tuli ja he kiitti 

toisiaan. 

{5:10} sitten Tobitin sanoi hänelle: veli, Näytä minulle 

mitä heimonsa ja perheensä sinä. 

{5:11} jonka hän sanoi: Etkö sinä pyrkiä heimo tai 



perheen tai palkkasi mies mennä poikasi? Sitten Tobitin sanoi 

hänelle tietäisin, veli, sinun suku ja nimi. 

{5:12} sitten hän sanoi: minä olen Azarias, Ananias poika 

suuri, ja sinun veljiesi. 

{5:13} sitten Tobitin sanoi: sinä Tervetuloa veli; olla 

ei nyt vihainen minulle, koska kysyin tietää 

sinun heimo ja perhettäsi, sillä sinä olet veljeni, siitä 

hyvää varastossa: Tiedän Ananias ja Jonathas, 

Poikien suuri Samaias menimme yhdessä Jerusalem 

palvomaan ja esikoinen tai tilavuusprosenttien ja 

hedelmät; ja he eivät olleet vietteli mukaansa meidän 

veljet: veljeni, sinä olet hyvä varastossa. 

{Jaak.5:14} mutta kerro minulle, mitä palkka on antaa 
sinulle? Tahdotko 

sinä drachm päivässä, sekä tarvittaessa asioita minun oma 

poika? 

{5:15} kyllä, paitsi jos te turvallinen, aion lisätä 

jotain ja sinun palkoista. 

{5:16} joten he olivat hyvin tyytyväisiä. Sanoi hän Tobias, 

Valmistella itseäsi matka, ja Jumala lähettää hyvä 



matka. Ja kun hänen poikansa oli valmis kaiken selvästi 

matka, isä sanoi, mene sinä ihminen ja Jumala, 

joka asuu taivaassa, prosper matkaa, ja 

Angel Jumala pitää sinut yhtiön. Niin he molemmat 

ja nuoren miehen koira mukanaan. 

{5:17} mutta Anna äiti itki ja sanoi Tobitin, miksi 

olet sinä lähetti pois poikamme? ei hän ole henkilökunta 
meidän käsi 

Tässä menee sisään ja ulos ennen meitä? 

{5:18} olla ei ahne lisää rahaa rahaa: Mutta olkoon 

kuin lapsemme kieltäytyä. 

{5:19} siitä, jonka Herra on antanut meille asumaan 

riittää meille. 

{5:20} sitten sanoi Tobitin hänelle, ei huolta, siskoni; Hän 

Paluu turvallisesti ja silmäsi on näemme hänet. 

{5:21} hyvä enkeli pitää häntä yritys, ja 

matkansa on vauras ja taas turvallinen. 
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{5:22} niin hän lakannut itkien. 

{6:1} ja ne meni matkaan, ne tuli 



illalla joen Tigrisin ja jättää siellä. 

{6:2} ja kun nuori mies laski pestä 

itse kala hyppäsi joesta, ja olisi 

söivät hänet. 

{6:3} sitten enkeli sanoi hänelle, ottanut kalaa. Ja 

nuori mies mukaisesti kala kiinni ja veti sen maahan. 

{6:4} jonka enkeli sanoi Avaa kala, ja ottaa 

sydämen ja maksan ja gall, ja laittaa ne turvallisesti. 

{Jes.6:5} joten nuori mies on valmis enkeli käski hänen tehdä; 

ja kun ne oli paahdettu kala, he söivät sitä: he 

Molemmat meni matkalla, kunnes ne meni Ecbatane. 

{6:6} sitten nuori mies sanoi enkeli, veli 

Azarias, mitä hyötyä on sydän ja maksa ja ja tyttö 

kala? 

{6:7} ja hän sanoi hänelle, sydän ja 

maksa, jos paholainen tai paha henki ongelmia tahansa, meidän 
on tehtävä 

savu sen ennen mies tai nainen ja puolue 

on enää hankalasta. 

{6:8} kuin gall, on hyvä voidella mies, joka on 



valkoisuus hänen silmissään ja hän paranee. 

{6:9} ja kun he olivat tulleet lähellä raivoaa, 

{6:10} enkeli sanoi nuori mies veli, päivä 

Meidän on esitettävä Raguel, joka on sinun serkku; Hän myös 
on 

yksi ainoa tytär, Sara; Puhun hänelle, että hän 

voidaan antaa sinulle vaimo. 

{6:11} varten sinulle onkaan hänen appertain oikeus nähdä 

Sinä vain taidetta hänen suvulle. 

{Hebr.6:12} ja piika on oikeudenmukainen ja viisas: nyt siksi 
kuulla 

minulle, ja puhuu isälleen; ja kun palaamme 

Raivoaa, juhlimme avioliitto: Tiedän, että 

Raguel ei naimisiin toisen lain mukaan 

Mooses, mutta hän syyllistyy kuoleman, koska oikealla puolella 

perintö melko vapaat kädet appertain sinulle kuin muita. 

{6:13} sitten nuori mies vastasi enkeli, olen 

kuullut, veli Azarias, joka tämän maid on annettu 

seitsemän miestä, joka kuoli avioliitto-salissa. 

{6:14} ja nyt olen Isäni ainoa poika, ja olen 

pelkää, että jos menen hänelle, kuolen kuin muut ennen: varten 



paha henki rakastaa häntä, joka hurteth ruumista, vaan ne 

jotka tulevat hänelle; sen vuoksi minä pelkään että kuolen, ja 

tuoda isäni ja äitini, koska haluan 

vakava surua: koska heillä muuta poikaa hautaa niitä. 

{6:15} sitten enkeli sanoi hänelle: Etkö sinä ole 

Muista käskyt, jonka isäsi antoi sinulle, että sinä 

joutuisitte naimisiin vaimonsa sinun oma suku? sen vuoksi 

kuule minua, oi veljeni; sillä hän sinulle antaa vaimoksi; 

ja sinä ei reckoning paha henki; Tämä sama 

yö hän sinulle antaa avioliitossa. 

{6:16} ja kun sinä tulet avioliiton 

jaosto, sinä Ota mukaasi hajuvettä tuhkaa ja tulee antaa 

heille joitakin sydämen ja maksan kalaa, ja tulee 

Tee savu sen kanssa: 

{6:17} ja paholainen haistaa ja pakenevat, ja 

vastaavan hinnan mitään lisää: mutta kun sinä tulet 

hänen nousta teille molemmille ja rukoilla Jumalaa, joka on 
armollinen, 

joka armahtaa teitä ja säästää: Älä pelkää, sillä hän on 

määrätty sinulle alusta asti; ja sinä olet 



säilyttää häntä ja hän lähtevät kanssasi. Lisäksi olen 

Oletetaan, että hän vastaa sinulle lapset. Nyt kun Tobias 

oli kuullut, hän rakasti häntä, ja hänen sydämensä oli 

effectually liittyi hänelle. 

{7:1} ja kun he olivat Ecbatane, he tulivat 

talon Raguel ja Sara tavannut heitä: ja jälkeen 

oli tervehti toisiaan, hän toi ne taloon. 

{7:2} sitten sanoi Raguel hänen vaimonsa Edna miten, kuten 
tämä 

nuori mies Tobitin serkkuni! 

{7:3} ja Raguel kysyi heiltä: mistä te olette, 

veljet? Jota he sanoivat olemme poikien 

Nephthalim, jotka ovat vankeja Nineve. 

{7:4} sitten hän sanoi, te tiedätte Tobitin meidän 

Kinsman? Ja he sanoivat: me tiedämme hänet. Sitten hän sanoi, 
hän 

terveenä? 

{7:5} ja he sanoivat: hän on elossa, ja hyvä terveys: 

ja Tobias sanoi, hän on isäni. 

{7:6} sitten Raguel hyppäsi ylös, suuteli häntä ja itki, 

{7:7} ja siunasi häntä ja sanoi hänelle: sinä olet 



hyvää ihmisen poika. Mutta kun hän oli kuullut, että 

Tobit oli sokea, hän oli murheellinen ja itki. 

{7:8} ja samoin Edna vaimonsa ja tyttärensä Sara 

itki. Lisäksi he viihdyttivät ne iloisesti; ja sen jälkeen 

että he olivat tappaneet ram parvi, he varastoida lihaa 

pöydälle. Silloin sanoi Tobias Raphael, veli Azarias 

puhua niistä asioista, jotka sinä puhua tavalla, 

ja anna tämän liiketoiminnan, saa lähettää. 

{7:9} joten hän tiedoksi asiaa Raguel: ja 

Raguel sanoi Tobias, syödä ja juoda ja pitää hauskaa: 

{7:10} on täytettävä että sinä shouldest naimisiin minun 

tytär: kuitenkin minä ilmoitan sinulle totuuden. 

{7:11} annoin tyttäreni avioliitto te seitsemän 

miehet, jotka kuolivat tuona iltana he tulivat hänelle: 

tällä hetkellä kuitenkin hyvää. Mutta Tobias sanoi, 

syö mitään täällä, kunnes olemme samaa mieltä ja vannon 
toiseen. 

{Jer.7:12} Raguel sanoi, sitten ottaa hänet vastedes 

mukaisesti tavalla, sillä sinä olet hänen serkkunsa, ja hän on 

sinun, ja armollinen Jumala antaa sinulle hyvää menestystä 
kaikissa 



asioita. 

{7:13} niin hän kutsui hänen tyttärensä Sara, ja hän tuli 

hänen isänsä, ja hän tarttui hänen käteensä ja antoi hänen on 

Tobias sanoi: Katso, vaimo ottaa hänet jälkeen, kun laki 

Mooses, ja johtaa häntä pois isääsi. Ja hän siunasi 

; 

{7:14.siellä} ja kutsutaan Edna hänen vaimonsa ja otti kirjan ja 
teki 

Kirjoita liitot väline, ja sinetöity sen. 

{7:15} sitten he alkoivat syödä. 
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{7:16} kun Raguel soitti vaimolleen Edna ja sanoi 

hänen sisarensa, valmistella toisen jaoston ja tuo hänet sinne. 

{7:17} joka kun hän oli tehnyt, koska hän sanoi, 

Hän toi hänet sinne: hän ja hän sai 

kyyneleet hänen tyttärensä, ja sanoi hänelle 

{7:18} olkaa turvallisella mielellä, tyttäreni; Herra 

taivas ja maa antaa sinulle iloa tähän sinun surua: olla 

mukavat tyttäreni. 

{8:1} ja kun ne oli supped, he toivat Tobias 



hänelle. 

{8:2} ja kun hän meni, hän muisti sanat 

Raphael, otti tuhkaa hajuvesiä ja laittaa 

sydämen ja maksan kala tämän jälkeen ja savua 

riskeistä ja vastuista. 

{8:3} joka haistaa, kun paha henki oli haistanut, 

hän pakeni Egyptin äärimmäisen osiin ja enkeli sidottu 

häntä. 

{8:4} ja sen jälkeen he olivat molemmat kiinni tässä yhdessä 

Tobias nousi pois sängyn, ja sanoi: sisar, syntyvät, ja anna meille 

rukoilla, että Jumala olisi sääli meitä. 

{8:5} sitten alkoi Tobias sanoa, siunattu olet sinä, oi Jumala 

Meidän isiemme ja siunattu on sinun pyhä ja ihana nimi 

ikuisesti; Anna taivas siunaan sinua ja sinun olentoja. 

{8:6} sinä teit Adam, ja ainaisen, iankaikkisen häntä Eeva hänen 
vaimonsa 

auttaja ja oleskelun: niistä tuli ihmiskunnan: sinä olet 

sanoi, ei ole hyvä, että mies olisi yksin; Tehkäämme 

hänelle tukea kuten itsellensä. 

{8:7} ja nyt, oi Herra, otan tämä siskolle lush 



mutta oikeamielisesti: siis onneksi vihkiä, jotta 

tullut vuotiaiden yhdessä. 

{8:8} ja hän sanoi, Amen. 

{8:9} joten he nukkuivat molemmat illalla. Ja Raguel on 
syntynyt, ja 

Menin ja tehnyt hautaan, 

{8:10} sanoen: minä pelkään että hän on kuollut. 

{8:11} mutta kun Raguel oli tulla hänen huoneeseensa 

{8:12} hän sanoi hänen vaimonsa Edna. Lähettää yhden 
kotiapulaisten, 

ja anna hänen nähdä onko hän on elossa: jos hänellä ei ole, että 
me 

voi haudata hänet ja kukaan tiedä sitä. 

{8:13} joten piika avasi oven ja meni, ja 

löysi heidät molemmat nukkuu, 

{8:14} ja tuli ja kertoi heille, että hän oli elossa. 

{8:15} sitten Raguel ylisti Jumalaa ja sanoi: Oi Jumala, sinä 

taidetta arvoinen ylistetty kaikki puhdasta ja pyhää kehua; 

siis anna sinun Pyhiesi kiitän sinua sinun olentoja; ja 

Anna kaikki sinun enkelit ja sinun valita kehua sinua ikuisesti. 

{8:16} sinä ylistetty, sillä sinä olet antanut minulle 



iloinen; ja että on tullut minulle, joka olen epäillyt; Mutta 

sinä olet hoitaa meille sinun suurta armoa. 

{8:17} sinä kiitosta, koska sinulla on ollut 

armoa on kaksi, jotka olivat vain syntyneitä lapsia heidän 

isät: heitä armollinen, oi Herra, ja lopettaa elämäänsä 

terveys iloa ja armoa. 

{8:18} sitten Raguel käski palvelijoitaan täyttää hautaan. 

{8 19} ja hän piti hääjuhlaan neljäntoista päivän. 

{8:20} ennen päivän avioliitto oli päättynyt, 

Raguel oli sanonut hänelle valan, että hän ei 

lähtevät kunnes neljäntoista päivän avioliitto oli päättynyt; 

{8:21} ja otettava puoli hänen tavaransa ja 

mennä turvallisesti isälleen; ja loput kun olen 

ja vaimoni on kuollut. 

{9:1} sitten Tobias nimeltä Raphael ja sanoi hänelle: 

{9:2} veli Azarias kestää palvelija ja kaksi 

kameleita, siirry raivoaa Media Gabael ja Tuokaa 

rahaa, ja tuo hänet häät. 

{9:3} Raguel on vannonut, että on ei poikkea. 

{9:4} mutta isäni counteth päivää; ja jos viivähdän pitkä, 



Hän on hyvin pahoillani. 

{9:5} niin Raphael lähti, ja jätetty Gabael, ja 

antoi hänelle käsinkirjoitettu teksti: kuka toi esille Laukut joka 

koottiin ja sinetöitiin ja antoi ne hänelle. 

{9:6} ja aikaisin aamulla, he kulkivat molemmat 

yhdessä ja tulivat häät: ja Tobias siunattu hänen 

vaimo. 

{10:1} nyt Tobitin isänsä lasketaan päivittäin: ja kun 

päivän matkan päättyi, ja he tulivat 

{10:2} sitten Tobitin sanoi: he viruvat? tai on Gabael 

kuollut, ja siellä ei ole ihminen antaa hänelle rahaa? 

{10:3} sen tähden hän oli hyvin pahoillaan. 

{10:4} sitten hänen vaimonsa sanoi hänelle: poikani on kuollut, 

nähdä, hän stayeth pitkä. ja hän alkoi ulvoa häntä ja sanoi: 

{10:5} nyt välitä mitään, minun poikani, koska ovat antaneet 

sinua mennä, minun silmieni valo. 

{10:6} jonka Tobitin sanoi, pitää sinun rauhaa, ei huolehdi 

sillä hän on turvallinen. 

{10:7} mutta hän sanoi, pitää sinun rauhaa ja älä petä minua; 

Poikani on kuollut. Ja hän meni ulos joka päivä siitä, miten 



jossa he menivät ja tekivät syömättä lihaa päivällä, ja 

enää ole kokonaisia öitä surra hänen poikansa Tobias, kunnes 

neljäntoista päivän häät oli päättynyt, joka Raguel 

oli vannonut, ettÃ¤ hÃ¤n olisi viettÃ¤ã¤ siellä. Sitten Tobias 
sanoi 

Raguel, anna minun mennä isäni ja minun äiti näyttää ei 

Lisää luokseni. 

{10:8} mutta hänen isänsä lain sanoi hänelle jäädä kanssani, 

lähetän isääsi ja ne on ilmoitettava hänelle 

Miten asiat menevät kanssasi. 

{10:9} mutta Tobias sanoi, ei; mutta anna minun mennä isäni. 

{Joh.10:10} sitten Raguel nousi ja antoi hänelle Sara hänen 
vaimonsa 

ja puoli hänen tavaroita, henkilöstön, ja karjaa ja rahaa: 
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{10:11} ja hän siunasi heidät ja lähetti heidät pois, 

sanoen: Jumala taivaan antaa sinulle vauras matka 

lapseni. 

{10:12} ja hän sanoi hänen tyttärensä kunnioittaa isääsi 

ja äitiäsi laki, jotka ovat nyt sinun vanhemmat, että olen 

kuulla sinusta hyvä mietintö. Ja hän suuteli häntä. Edna myös 



Tobias sanoi, herra taivaan palauttaa sinulle, rakas 

veli, ja myöntää, että näen sinun lapsesi minun 

tytär Sara ennen kuin kuolen että voi iloita ennen 

Herra: Katso, minä sitoudun tyttäreni sinulle erityistä 

luottamusta; missä ovat ei hartaasti hänen paha. 

{11:1} Kun nämä asiat Tobias meni hänen tavalla, ylisti 

Jumala, että hän oli antanut hänelle vauras matkalle ja 

siunasi Raguel ja hänen vaimonsa Edna, ja jatkoi tiensä 

he lähestyi Nineve. 

{11:2} sitten Raphael sanoi Tobias, sinä tiedät, 

veli miten sinä jättää isäsi: 

{11:3} Anna meille kiireessä ennen vaimosi ja valmistella 
talossa. 

{11:4} ja kätesi gall kala. Niin ne 

menivät pois, ja koira meni perään. 

{11:5} nyt Anna istui kohti tietä 

hänen poikansa. 

{11:6} ja kun hän espied hänen tulevan, hän sanoi hänen 

isä, Katso, sinun Poika tulee ja mies, joka meni 

häntä. 



{11:7} sanoi Raphael, tiedän, Tobias, että isäsi 

Avaa silmänsä. 

{11:8} siis voidella sinä hänen silmänsä gall, ja 

on pystyssä kanssa, hän on hieroa, ja valkoisuus 

jäävät pois, ja hän tulee näkemään sinua. 

{11:9} sitten Anna juoksi edestakaisin ja lankesi hänen kaula 

poikansa, ja sanoi hänelle nähdä, olen nähnyt sinua, poikani, 

Tästä lähtien olen sisällön kuolla. Ja he itkivät molemmat. 

{11:10} Tobitin lähti kohti ovea, ja 

horjahtaa: mutta hänen poikansa juoksi hänelle 

{11:11} ja tarttui isänsä: ja hän miekallaan ja 

Gall hänen isänsä silmät, sanoen olla hyvän toivon isäni. 

{11:12} ja kun hänen silmänsä alkoivat fiksu, Hän hieroi 

; 

{11:13} ja valkoisuus on pilled päässä kulmat 

silmät: ja kun hän näki poikansa, hän lankesi hänen kaulaansa. 

{11:14} hän itki ja sanoi sinä, oi Jumala, 

ja siunattu on sinun nimesi ikuisesti; ja siunattuja ovat kaikki 
sinun 

Pyhät enkelit: 



{11:15} sillä sinä olet perusteellisesti, ja olet ottanut harmi 

minulle: sillä katso, näen poikani Tobias. Ja hänen poikansa 
menivät 

iloita, ja kertoi hänen isänsä hienoa, että oli 

hänelle tapahtui tiedotusvälineissä. 

{11:16} sitten Tobitin lähti tapaamaan hänen tyttärensä lain 

portilla Nineve, ilon ja ylistäen Jumalaa: ja he 

joka näki hänet menemään marvelled, koska hän oli saanut 
hänen 

näky. 

{Room.11:17} mutta Tobias kiitti ennen heitä, koska 

Jumala armahti häntä. Ja kun hän tuli lähellä Sara hänen 

tytär oikeudessa, hän siunasi hänet sanoen: sinä olet 
tervetullut, 

tytär: Jumala on siunannut, joka on tuottanut sinulle meille 

ja siunattu isääsi ja äitiäsi. Ja oli ilo 

kaikki hänen veljensä, jotka olivat Nineve. 

{11:18} ja Achiacharus ja Nasbas hänen veljensä pojan, 

tuli: 

{11:19} ja Tobias häät pidettiin seitsemän päivää 

suurta iloa. 



{12:1} sitten Tobitin kutsui poikansa Tobias ja sanoi 

häntä, poikani, Katso että mies on palkkansa, joka meni 

sinun kanssasi ja sinä on antaa hänelle lisää. 

{12:2} ja Tobias sanoi hänelle: Oi isä, se ei mitään haittaa 

minulle antaa hänelle puolet niistä asioista, joita olen esittänyt: 

{12:3}, sillä hän on vei minut takaisin sinua turvallisuus, ja 

terveeksi vaimoni, ja toi minulle rahaa, ja 

myös parantunut sinua. 

{12:4} sitten vanha mies sanoi, se johtuu hänelle. 

{12:5} joten hän kutsui enkeli, ja hän sanoi hänelle, ottaa 

puolet kaikissa tuonut ja mene pois turvallisesti. 

{12:6} hän irrottivat heidät molemmat ja sanoi heille: 

Siunatkoon Jumala, kehu, ja suurentaa häntä ja ylistää häntä 

asioita, joita hän on tehnyt teille silmissä kaikki 

joka elää. Se on hyvä ylistää Jumalaa ja ylistää hänen nimensä ja 

kunniallisesti näyttääkseen edelleen toimii Jumala; siksi olla ei 

liukuma kehu. 

{12:7} se on hyvä pitää lähellä kuningas, mutta se salaisuus 

on kunnioitettava paljastaa Jumalan tekoja. Siihen, mikä on 

hyvä ja ei paha on koskettaa sinua. 



{12:8} rukous on hyvä paastolla ja almuja ja 

vanhurskauden. Hieman vanhurskauden on parempi kuin 

paljon ja vääryydellä. On parempi antaa almuja kuin 

myy kultaa: 

{12:9} almuja antaa kuoleman ja on puhdistaa 

pois kaikki synnit. Ne, jotka käyttävät almuja ja vanhurskauden 

on täynnä elämää: 

{12:10}, mutta ne, jotka syntiä ovat vihollisia oman elämänsä. 

{12:11} varmasti en pitää lähellä mitään sinulle. I 

sanoi, oli hyvä pitää lähellä kuningas, että salaisuus 

se oli parlamentin paljastaa Jumalan tekoja. 

{12:12} nyt siis kun sinä rukoilla, ja Sara 

lain tyttäresi tein tuoda muisto sinun 

rukoukset ennen pyhä: ja kun sinä haudata 

kuollut olin kanssasi samoin. 

{12:13} ja kun sinä viivyttelemättä nousemaan, ja 

Jätä sinun illallinen mennä ja kattavat kuollut, sinun hyvä teko 

ei salasi minulta: mutta olin kanssasi. 

{12:14} ja nyt Jumala on lähettänyt minut parantua, sinua ja 
Sara 



tyttäresi oikeudessa. 

{12.15} olen Raphael, yksi seitsemän pyhät enkelit 

jotka aiheuttavat pyhien rukousten ja jotka edistyvät ja 
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ennen kirkkauden Pyhän. 

{12:16} he molemmat olivat huolissaan ja lankesi niiden 

kasvot: sillä he pelkäsivät. 

{Ilm.12:17} mutta hän sanoi heille, pelkää, sillä se on mennä 

No sinun kanssasi; ylistää Jumalaa siis. 

{12:18} varten eikä kannata, minun vaan tahdosta 

Jumalamme tulin; sen vuoksi kehu ikuisesti. 

{12:19} nykyään valmis esiintyä teille; mutta tein 

ei syödä eikä juoda, mutta te nähnyt Visio. 

{12:20} nyt siis kiittämään Jumalaa: mennä jopa 

hänelle, joka minut lähetti. mutta kirjoittaa kaikki asiat, jotka 
ovat tehneet 

kirja. 

{12:21} ja kun ne ovat syntyneet, he enää häntä nähneet. 

{12:22} niin he tunnustivat suurta ja ihmeellistä 

Jumala ja miten Herran enkeli ilmestyi 



heille. 

{13:1} Tobitin kirjoitti rukous ilon ja sanoi, 

Siunattu olla Jumala joka elää ikuisesti, ja siunattu on hänen 

Britannia. 

{13:2} sillä hän vitsaus ja armahtaa: hän johdattaa 

alas helvettiin, ja päästi jälleen: ei myöskään mitään, joka 

välttää kätensä. 

{13:3} tunnustaa hänet ennen pakanat, te lapset ja 

Israel: sillä hän on hajallaan meille joukossa. 

{13:4} on julistaa hänen suuruutensa ja ylistää häntä 

kaikkien elävien: hän on Herran, ja hän on Jumala meille 

Isä ikuisesti. 

{13:5} ja hän vitsaus tähden ja näytetään 

armahda uudelleen ja kokoaa meidät pois kaikki kansat 

joiden joukossa hän on hajallaan meille. 

{13:6} Jos kääntymään häntä kaikesta sydämestäsi ja kanssa 

koko mielen ja paljon oikeamielisesti hänen edessään, sitten 
tulee 

Hän kääntää teille ja salaa kasvonsa teiltä. 

Siis mitä hän sinun kanssasi ja tunnustaa hänet 



koko suun ja kehua voi, herra ja 

Extol ikuisen kuningas. Maa minun vankeudessa voin 

kehu ja julistaa hänen ehkä ja mahtavuus on syntisen 

kansakunta. Oi te syntiset, käännä ja tee oikeutta ennen häntä: 
joka 

kertoa, jos hän hyväksyvät sinut, ja armahdan sinua? 

{13:7} olen ylistävät minun Jumalani, ja minun sieluni on kehua 

Kuningas taivaan ja riemuitsevat hänen suuruutensa. 

{13:8} anna kaikki miehet puhuvat, ja kaikki kehu hänen 

vanhurskauden. 

{13:9} Oi Jerusalem, pyhä kaupunki, hän vitsaus sinua varten 

sinun lapsesi toimii ja armahtaa jälleen pojat 

vanhurskas. 

{13:10} antaa kiitosta Herralle, sillä hän on hyvä: ja kiitosta 

ikuinen kuningas, mahdollisesti hänen asumuksen rakensi 
vuonna 

sinua jälleen ilosta, ja anna hänen tehdä iloinen on sinussa 

jotka paennutta, ja rakastan sinussa koskaan niille jotka 

on kurjaa. 

{13:11} monet kansat tulevat kaukaa nimi 

Herra Jumala lahjoja käsissään ja jopa lahjoja 



Kuningas taivaan; Kaikki sukupolvet ylistävät sinua hyvin 

iloa. 

{13:12} kirottuja ovat kaikki ne, jotka vihaavat sinua, ja siunattu 

on kaikki, joka rakastaa sinua ikuisesti. 

{13:13} iloita ja olla iloinen lapsille vain: 

ne kootaan yhteen ja siunaa herra 

vain. 

{13:14} O siunattuja ovat ne, jotka rakastavat sinua, sillä he 
saavat 

iloita sinun rauhassa: siunattuja ovat ne, jotka ovat olleet 

surullinen sinun vitsauksia; sillä he riemuitsevat 

Kun he ovat nähneet sinun kunniaa ja poistetaan lopullisesti. 

{13:15} Anna sieluni siunaamaan Jumalan suuri kuningas. 

{13:16} ja Jerusalem tulee rakentaa kanssa safiirit 

ja smaragdeja ja jalokiviä: sinun muurit ja tornit ja 

rintavarustus puhtaalla kullalla. 

{13:17} ja Jerusalemin kaduilla päällystetty 

Beryl ja rajapintapaise ja kivet Ophir. 

{13:18} ja kaikki hänen kaduilla sanoa halleluja; ja ne 

Ylistä häntä, sanoen siunattu Olkoon Jumala, joka on 



kehuttiin ikuisesti. 

{14:1} niin Tobitin lakannut ylistäen Jumalaa. 

{14:2} ja hän oli kahdeksan ja viisikymmentä vuotta vanha kun 
hän menetti 

näky, joka palautettiin hänelle kahdeksan vuotta: ja 

Hän antoi almuja ja hän kasvoi Herran Jumalan pelossa 

ja ylistivät häntä. 

{14:3} ja kun hän oli hyvin vuotiaiden hän kutsui poikansa ja 

pojat hänen poikansa, ja sanoi hänelle: poikani, sinun 

lapsia. sillä katso, minä olen vuotiaista, ja olen valmis 
lähtemään ulos 

tämän elämän. 

{14:4} mennä Media poikani, uskon varmasti 

asioita mitkä Jonas profeetta puhui Nineve, että se 

kaataa; ja joka kerran rauhan aika 

Media; ja veljemme on oltava hajallaan maa 

sieltä hyvä: ja Jerusalem tulee autioksi, ja 

Neen se on poltettu ja tulee autioksi 

kerran; 

{14:5} ja uudestaan Jumala armahtaa, ja 

heidät jälleen maaksi, jossa se rakentaa 



temppeli, mutta pidä ensimmäinen, kunnes aika tuossa iässä 

täyty; ja tämän jälkeen niiden on palautettava kaikki paikat 

heidän vankeutensa ja rakentaa Jerusalem loisteliaasti, ja 

Neen rakennetaan se ikuisesti kanssa ihana 

rakennus, minkä profeetat ovat puhuneet sen. 

{14:6} ja kaikkien kansakuntien kääntää ja pelkää Herraa 
Jumalaa 

totisesti ja haudata epäjumalia. 

{14:7} niin kaikki kansat ylistävät Herraa ja hänen kansansa 

tunnustat, Jumala, ja herra on ylistää hänen kansansa; ja 

kaikille niille, jotka rakastavat Herran Jumalan totuuden ja 
oikeudenmukaisuuden on 

«««iloita, polveen veljemme. 

{14:8} ja nyt, poikani, lähtemään Nineve, koska 

että niitä asioita, jotka profeetta Jonas puhui on varmasti 

tapahtunut. 
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{14:9} mutta pidä sinä lakia ja käskyjä, ja 

näytän itsesi armollinen ja oikeudenmukainen, että se voi 
mennä hyvin sinua. 

{14:10} ja haudata kohtuullisesti, ja äitiäsi minulle; 



mutta vitkastelun Nineve. Muista, poikani, kuinka 

Aman käsitellään Achiacharus, joka toi hänet up, miten 
yhteensä 

valoa hän toi hänet pimeyteen, ja miten hän palkita 

hänet uudelleen: vielä Achiacharus tallennettiin, mutta toinen 
oli hänen 

palkinto: hän meni pimeyteen. Manasses antoi 

almuja, ja kuolema, joka he asettivat ansoja 

häntä: mutta Haaman joutui virveli ja kuoli. 

{14:11} ja nyt, poikani, pitävät mitä almuja 

tekee ja miten vanhurskauden toimittaa. Kun hän oli 

sanonut nämä asiat hän antoi henkensä sängyssä, että 

SATA ja kahdeksan ja 50-vuotias; Herra hautasi hänet 

kunniallisesti. 

{14:12} ja kun Anna hänen äitinsä oli kuollut, hän haudattiin 

hänen isänsä kanssa. Mutta Tobias lähti vaimonsa ja 

lapset Ecbatane Raguel hänen isänsä lain, 

{14:13} jossa hän tuli vanha kunnialla, ja hän haudattiin 

hänen isänsä ja äitinsä lain kunniallisesti ja hän peri 

omaisuutensa ja hänen isänsä Tobitin. 

{1414:} ja hän kuoli Ecbatane mediassa, että 



SATA ja seitsemän ja kaksikymmentä vuotta vanha. 

{14:15} mutta ennen kuolemaansa hän kuuli tuhoaminen 

Nineve, joka tehtiin Nabuchodonosor ja 

Assuerus: ja ennen kuolemaansa hän iloitsi Nineve. 
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