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Tobit 

Cartea lui Tobit 

{1:1} cartea de cuvintele lui Tobit, fiul lui Tobiel, 

fiul lui Ananiel, fiul lui Aduel, fiul lui Gabael, de 

seminţe de Valer Ovidiu, din seminţia lui Nephthali; 

{1:2} care în timpul regelui Enemessar al asirienilor 

a fost condus în captivitate din Thisbe, care este la dreapta lui 

acel oraş, care este numit în mod corespunzător Nephthali în 
Galileea 

peste liviutza. 

{1:3} am Tobit au intrat toate zilele vieţii mele, în 

moduri de adevăr şi dreptate, şi am făcut multe almsdeeds a 
mea 

fraţilor, şi naţiunii mele, care a venit cu mine la Nineve, în 

teren asirienilor. 

{1:4} şi când am fost în mină în propria ţară, în ţara de 

Israel fiind dar tineri, toţi bărbaţii din seminţia lui Nephthali 
tatal meu 



a scăzut de la Casa de Ierusalim, care a fost ales din 

toate seminţiile lui Israel, că toate triburile ar trebui să sacrifice 

acolo, în cazul în care Templul de locuire celui prea înalt 

a fost consacrat şi construit pentru toate vârstele. 

{1:5} acum toate triburile care s-au revoltat împreună, şi 

casa tatălui meu Nephthali, sacrificat zis juncii 

Baal. 

{1:6} dar eu singur a mers deseori la Ierusalim la sărbători, ca 

a fost hirotonit tot poporul Israelului de către un 

Decretul veşnică, după ce firstfruits și zecimi de 

creşte, cu ceea ce a fost mai întâi shorn; şi le-am dat eu la 

Altarul preoţilor copiii lui Aaron. 

Creştere a {1:7} prima zecea parte din toate am dat fiilor 

lui Aaron, care slujea la Ierusalim: altul al zecelea partea I 

vândute, a plecat şi l-a petrecut în fiecare an la Ierusalim: 

{1:8} si al treilea I-am dat le cărora a fost 

întâlni, ca Deborah tatăl meu mama poruncise mine, 

deoarece am fost plecat un orfan de tata. 

{1:9} plus, când a fost vin la vârsta de un om, 



M-am căsătorit Anna de mina de propriul neam, şi din ei am 
născut pe 

Tobias. 

{1:10} și când ne-au fost efectuate captivi departe în 

Nineve, toate fraţii mei şi cei care erau din rudele mele 

a mâncat de pâine neamurilor. 

{1:11} dar am tinut eu la consumul; 

{1:12} pentru că mi-am amintit lui Dumnezeu cu toată inima 
mea. 

{1:13} și cea mai mare mi-a dat har şi favoare 

înainte de Enemessar, aşa că am fost lui furnizor. 

{1:14} și am intrat în mass-Media, şi a plecat în încredere cu 

Gabael, fratele lui Gabrias, la furie a oraşului Media zece 

talente de argint. 

{1:15} acum când Enemessar era mort, Sanherib lui 

fiul a domnit în locul lui; a căror proprietate a fost tulburat, care 
le-am 

ar putea intra în mass-Media. 

{1:16} și în timpul lui Enemessar I-am dat multe pomană la 

fraţii mei, şi -a dat pâinea mea foame, 

{1:17} și hainele mele la gol: şi dacă l-am văzut pe oricare dintre 



meu popor mort, sau exprimate despre zidurile Nineve, am 
îngropat 

-l. 

{1:18} și în cazul în care regele Sanherib a ucis orice, atunci când 

El a fost vin, şi a fugit de la Judea, le-am îngropat privily; pentru 

în mânia sa a ucis mulţi; dar nu s-au găsit organisme, 

Când ei s-au căutat pentru rege. 

{1:19} și când unul dintre cei din Ninive a plecat şi 

s-au plâns de mine regelui, că am îngropat-le, şi -a ascuns 

mine însumi; înţelegerea că a fost solicitat pentru a fi puse la 

moarte, m-am retras eu de teama. 

{1:20}, atunci toate bunurile mele au fost luate cu forţa, 

nici nu mi-a fost acolo orice lucru stânga, alături de soţia mea 
Anna 

si fiul meu Tobias. 

{1:21} și acolo, trecut nu de cinci şi cincizeci de zile, înainte 

doi dintre fiii săi l-au ucis şi au fugit la munte 

de Ararath; şi Sarchedonus fiul său au domnit în locul lui; 

Cine numit asupra conturilor de tatăl său, şi peste tot lui 

afacerilor, Achiacharus alexandru fratele meu fiu. 

{1:22} şi Achiacharus intreating pentru mine, m-am întors 



Nineve. Acum, Achiacharus a fost paharnic şi păstrătorul 

pecete, şi ispravnic şi supraveghetor a conturilor: şi 

Sarchedonus l-a numit apoi el: şi el a fost meu 

fiul fratelui. 

{2:1} acum când a fost vin acasă din nou, şi soţia mea 

Anna a fost restaurat la mine, cu Tobias, fiul meu în 

Sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt, care este Sărbătoarea 
Sfinţilor şapte 

săptămâni, a existat o cina bine pregătit mine, în care am 

se aşeză să mănânce. 

{2:2} şi când am văzut abundenta de carne, am zis sa mi 

fiul, du-te şi să aducă bietul om ce soever tu vei afla 

fraţilor noştri, care este conştient de Domnul; şi, Iată, am zăbovi 

pentru tine. 

{2:3} dar el a venit din nou, şi a spus, tată, unul dintre noastre 

naţiunea este strangulat şi este aruncat în piaţă. 

{2:4} apoi înainte am avut gustat de orice carne, pe care am 
pornit, 

şi -l-a luat într-o cameră până la apusul soarelui. 

{2:5} apoi am revenit, şi spală-mă, şi a mâncat meu 

carne, în greutate, 



{2:6} amintindu-şi că profeţia lui Amos, aşa cum a spus, 

Sărbătorile dumneavoastră se va preface în doliu, şi toate ţi 

veselie în jale. 

{2:7} de aceea am plâns: şi după apusul 

soare am dus şi a făcut un mormânt, şi l-au îngropat. 

{2:8} dar vecinii mei mi-a batjocorit, şi a spus, acest om 

nu este încă frică să fie pedepsit cu moartea pentru această 
problemă: care a fugit 

distanţă; şi totuşi, Iată, el burieth morţi din nou. 

{2:9} aceeaşi noapte, de asemenea, am întors de la 
înmormântare, şi 

dormit de peretele din curtea mea, fiind poluate şi meu 

fata a fost descoperit: 

{2:10} şi nu ştiam că au existat vrăbii în 

pe perete, şi a mea ochii fiind deschise, vrăbiile dezactivat cald 

bălegar în ochii, şi un alb a venit în ochii: 

şi m-am dus la medici, dar ei m-au ajutat nu: 
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în plus Achiacharus hrăni mine, până când am intrat în 

Elymais. 

{2:11} şi soţia mea, Anna a luat femei lucrări să facă. 



{2:12} şi atunci când ea a avut le-a trimis acasă la proprietari, 

au plătit salariile ei, şi i-a dat, de asemenea, în afară de un copil. 

{2:13} şi atunci când a fost în casa mea, şi a început să plângă, 
am 

a zis, de unde este acest copil? este aceasta nu furat? 

făcându-le proprietarilor; pentru că nu este legitim să mănânce 
orice lucru 

care este furat. 

{2:14} dar mi-a răspuns la mine, a fost dat pentru un cadou 

mai mult de plata. Mangaietorul eu nu cred ei, dar 

ei fac proprietarilor de boc: si am fost confundat la ea. 

Dar mi-a răspuns la mine, unde sunt Milostenie şi tău 

faptele neprihănite? Iată, tu şi toate faptele tale sunt 
cunoscute. 

{3:1} apoi am fost întristat plânge, şi meu cu durere 

s-a rugat, zicând: 

{3:2}, Doamne, tu eşti doar, şi toate faptele tale, şi toate ţi 

moduri sunt milă şi adevăr, şi tu judeci cu adevărat şi drept 

mereu. 

{3:3} Remember me, şi privirea de pe mine, pedepsi mine nu 
pentru 



păcatele mele şi ignorances, şi păcatele părinţilor mg, care 

am păcătuit înaintea ta: 

{3:4} pentru au ascultat nu poruncile tale: de aceea 

tu m-ai ne-a eliberat pentru o pradă şi robie, şi 

până la moarte, şi pentru un proverb de ocara tuturor 
popoarelor. 

printre care ne sunt dispersate. 

{3:5} si acum sunt judecăţile Tale cele multe şi adevărat: face 

cu mine după păcatele mele şi meu taţi: pentru că am 

am păzit poruncile tale, nici nu au intrat în 

adevărul înaintea ta. 

{3:6} acum, prin urmare, a face cu mine ca seemeth cel mai 
bine zis 

ţie, şi comanda spiritul meu să fie luate de la mine, că am 

poate fi dizolvat, şi să devină pământ: căci este profitabil pentru 

mi a muri mai degrabă decât să trăiască, deoarece am auzit 
false 

reprosuri, şi au de mult durere: comanda, prin urmare, că 

Eu acum pot fi livrate din această primejdie şi du-te în 

loc veşnic: transforma nu faţa ta de la mine. 

{3:7} l-a întâmplat în aceeaşi zi, că Ecbatane în un oraş 



de mass-Media Sara fiica rosu, de asemenea, s-a reproşat 

de cameriste tatălui ei; 

{3:8} deoarece că ea fusese căsătorit cu şapte 

soţi, cărora Asmodeus Duhul răului a ucis, înainte 

au zăcut cu ea. Dost tu nu ştiu, a spus ei, care 

tu m-ai sugrumat tale sotii? tu m-ai avut deja 

şapte soţi, nici nu erai tu numit după oricare dintre ele. 

{3:9} aceea dost tu ne bate pentru ei? în cazul în care acestea se 

mort, merge căile tale după ei, să ne vedea niciodată de tine fie 

fiul sau fiica. 

{3:10} Whe a auzit aceste lucruri, a fost foarte 

trist, astfel încât ea a crezut că pentru a avea strangulat 
însăşi; şi 

ea a spus, eu sunt singura fiica tatălui meu, şi dacă 

Acest lucru, trebuie să fie un reproş la el, iar eu pun sale vechi 

vârsta cu tristeţe la mormânt. 

{3:11}, atunci ea s-a rugat spre fereastră, şi a spus, 

Binecuvântată eşti tu, Doamne Dumnezeul meu şi al tău Sfânt şi 

numele glorios este binecuvântat şi onorabilă pentru 
totdeauna: lasa toate tău 

lucrări lăuda pentru totdeauna. 



{3:12} şi acum, Doamne, am setat eu a mea ochii si fata mea 

spre tine, 

{3:13} şi spune, ia-mi din pământ, că am mai auzit 

nu mai mult de ocara. 

{3:14} ştii, Doamne, că sunt curat de orice păcat 

cu omul, 

{3:15} și că am poluat niciodată numele meu, nici numele 

tatălui meu, în ţara de captivitate mea: eu sunt singurul 

fiica tatălui meu, nici n-are el orice copil pentru a lui 

moştenitor, nici vreunul lângă rudă, nici orice fiu al său în viaţă, 
să 

Cine poate păstraţi-mă pentru o soţie: sotii mea şapte sunt 

deja mort; şi de ce ar trebui să trăiască? dar dacă vă rugăm să 
nu te 

că ar trebui să mor, comanda unii consideră a fi avut de mine, 

şi milă de mine, că am auzit ocara nu mai mult. 

{3:16}, astfel încât rugăciunile amândoi s-au auzit înainte de 

măreţia lui Dumnezeu mare. 

{3:17} şi Raphael a fost trimis pentru a vindeca-le pe amândouă, 
adică să 

scară departe albul de Kricsfalusi pe ochii, şi să dea Sara 



fiica lui rosu pentru o soţie la Tobias fiul lui Tobit; 

şi a lega Asmodeus spirit rău; deoarece ea a apartinut 

la Tobias dreptul de moştenire. A venit vremea identic 

Tobit acasă, şi a intrat în casa lui, şi Sara 

fiica lui rotaru a venit în jos la o camera de sus. 

{4:1} in acea zi Tobit amintit banii care a 

a comis la Gabael în furie de mass-Media, 

{4:2} şi a spus cu el, mi-am dorit pentru moartea; 

de aceea eu nu apela pentru fiul meu Tobias care am poate 
semnifica 

să-l de bani înainte ca să mor? 

{4:3} şi atunci când el a numit-l, el a spus, fiul meu, atunci când 

Eu sunt mort, bury me; şi dispreţuiesc nu mama ta, dar onoare 

ei toate zilele vieţii tale, şi facem ceea ce trebuie, vă rugăm să 

ei, şi nu plânge. 

{4:4} Remember, fiul meu, care a văzut multe pericole pentru 

tine, atunci când tu erai în pântecele ei: şi atunci când ea este 
mort, 

îngropa-o de mine într-un mormânt. 

{4:5} fiule, fiţi atent la Domnul Dumnezeul nostru toate tău 



zile, şi să nu tău va fi setat să păcătuiască, sau pentru a depăşi 
lui 

porunci: face neprihănire ta toate de viaţă lungă, şi urmaţi 

nu moduri de nelegiuire. 

{4:6} pentru dacă tu a face într-adevăr, faptele tale se 
prosperously 

reuşi să-ţi, şi la toate le care trăiesc justă. 

{4:7} da pomana de averile tale; şi când vei givest 

Milostenie, să nu ochiul tău fi invidios, nu întoarce faţa ta la 

orice săraci, şi fata de Dumnezeu se preface nu departe de 

tine. 

{4:8} dacă ai abundenta da pomana în consecinţă: dacă 

vei avea, dar un pic, nu fi frică să dea potrivit care 

mic: 

{4:9} pentru tu layest te o comoara bine pentru tine 

împotriva zi de necesitate. 
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{4:10} deoarece ca pomana livra la moarte, şi 

suffereth să nu vină în întuneric. 

{4:11} pentru pomana este un bun cadou pentru tot ceea ce-l 
dau în 



vedere celui prea înalt. 

{4:12} Feriţi-vă de toate prostitutia, fiul meu, şi mai ales să ia 

o sotie din sămânţa ta părinţii, şi ia nu un ciudat 

femeie cu sotia, care nu este din tribul tatălui tău: pentru că 
suntem 

copiii de profeţi, Noe, Avraam, Isaac, şi 

Iacov: Amintiţi-vă, fiule, că părinţii noştri din 

chiar la inceput, că toate căsătorit nevestele lor 

neam, şi au fost binecuvântat în copiii lor, şi lor seminţe 

vor moşteni pământul. 

{4:13} acum, fiul meu, dragostea fraţii tăi, şi 

dispreţuiesc nu în inima ta fraţii tăi, fii şi fiice 

poporului tău, nu ia o nevastă dintre ele: în mândria este 

distrugerea şi multe probleme, şi în desfrînarea este 
dezintegrare şi 

Vrei mare: pentru desfrînarea este mama de foamete. 

{4:14} lasa nu plata oricărui om, care l-a forjat 

pentru tine, zăbovi cu tine, dar da-l-l de mână: dacă 

vei sluji lui Dumnezeu, el va răsplăti, de asemenea, tine: fie 
avizat meu 

fiul, în toate lucrurile tu faci, şi să fie înţelept în toate tău 



conversaţie. 

{4:15} face asta la nici un om care te hatest: bea nu 

vin să facă tine beat: nici nu lasa beţia du-te cu 

ţi în călătoria ta. 

{4:16} da a ta pâine la foame, şi a ta 

articole de îmbrăcăminte pentru a le că sunt goi; şi în funcţie de 
ai tăi 

abundenta Milostenie: şi să nu ochiul tău fi invidios, 

Când tu givest pomana. 

{4:17} turna ta pâine pe inmormantarea doar, dar 

nu dau nimic la cei răi. 

{4:18} cere sfatul tuturor că sunt înţelepţi, şi dispreţuiesc nu 

orice sfat care este profitabila. 

{4:19} binecuvânta Domnul Dumnezeul tău mereu, şi dorinţa de 
a-l 

că pot fi îndreptate căile tale, şi că toate căile tale şi 

sfaturile pot prospera: căci fiecare naţiune nu sfat; dar 

Domnul însuşi dă toate lucrurile bune, şi el smereşte 

Cine va fi el, ca el va; acum, fiul meu, imi amintesc 

poruncile mele, nici să le fie pus din mintea ta. 



{4:20} si acum am însemna acest lucru pentru ei că am comis 
zece 

talentele la Gabael fiul lui Gabrias la furie în mass-Media. 

{4:21} si nu te teme, fiul meu, că noi suntem făcuţi săraci: 
pentru 

ai mult bogăţie, dacă tu frica lui Dumnezeu, şi abate de la toate 

păcat, şi nu ceea ce este plăcut înaintea lui. 

{5:1} Tobias apoi a răspuns şi a zis: tată, voi face toate 

lucruri pe care tu ai poruncit mă: 

{5:2} dar cum pot primi bani, văzând ştiu 

El nu? 

{5:3} atunci el i-a dat scrierii de mână, şi a zis: 

El, caută tine un om care poate merge cu tine, whiles am încă 

Live, şi îi va da salarii: du-te şi primi 

bani. 

{5:4} de aceea atunci când a plecat să caute un om, el a găsit 

Raphael, care a fost un înger. 

{5:5} dar el ştia nu; şi el a zis, tu poţi 

Du-te cu mine la furie? şi ştii tu acele locuri bine? 

{5:6} pentru care îngerul a spus, voi merge cu tine, şi 

ştiu mod bine: pentru am au depus cu fratele nostru 



Gabael. 

{5:7} apoi Tobias a zis zăbovi pentru mine, pana sa spun 

Tatăl meu. 

{5:8}, atunci el a zis, du-te şi nu zăbovi. Aşa că a mers 

În şi spune că tatăl său, Iată, am găsit unul care 

va merge cu mine. Apoi el a spus, suna-l pe mine, care am 
putea 

ştii din ce trib el este, şi dacă el a fi un om de încredere a 

merge cu tine. 

{5:9} asa ca el a numit el, şi el a venit, şi au salutat 

unul pe altul. 

{5:10} apoi Tobit a zis el, fratele, arăta mi de 

ce trib şi familia eşti. 

{5:11} pentru care el a spus, Dost vei căuta un trib sau 

familie, sau un om angajat să meargă cu fiul tău? Apoi a spus 
Tobit 

la el, as stii, frate, rudele tale şi numele. 

{5:12} apoi a spus el, eu sunt Azarias, fiul lui anania 

mare, şi de fraţii tăi. 

{5:13} apoi Tobit a spus, tu eşti bun venit, frate; fi 



nu acum de supărat cu mine, deoarece eu am întrebat pentru a 
şti 

tribul tău şi familia ta; căci tu eşti fratele meu, de o 

cinstit şi bun stoc: știu anania şi Jonathas, 

fiii lui ca Samaias mare, aşa cum am mers împreună la Ierusalim 

să se închine, şi a oferit cel întâi născut şi zecimi de 

fructe; şi nu au fost sedusi cu eroarea a noastre 

fraţi: fratele meu, tu eşti un bun stoc. 

{5:14}, dar spune-mi, ce salarii se dau tine? fana 

ai o drachm zi, şi lucrurile necesare, cu privire la a mea proprie 

fiul? 

{5:15} da, mai mult decât atât, în cazul în care voi reveni sigur, 
voi adăuga 

ceva la salariile tale. 

{5:16} asa ca au fost plăcerea. Apoi a spus el la Tobias, 

Pregăteşte-te pe tine însuţi pentru călătoria, şi Dumnezeu vă 
trimite un bun 

călătoria. Şi atunci când fiul său a pregătit totul departe de 

călătorie, tatăl său a spus, du-te tu cu acest om, şi Dumnezeu, 

care locuieşte în ceruri, prospera călătoria dumneavoastră, şi 



Îngerul lui Dumnezeu păstra ai companiei. Astfel s-au dus mai 
departe amândoi, 

şi câine tânărului cu ei. 

{5:17} Anna, dar mama a plâns, şi a zis: Tobit, ce 

ai tu trimis departe fiul nostru? nu este el personal de mâna 
noastră, 

în gând şi în afară înainte de noi? 

{5:18} nu se lacomi la spre a aduna bani pentru bani: dar să fie 

ca refuza pentru copilul nostru. 

{5:19} pentru ceea ce Domnul a dat-ne să trăiască cu 

este suficient ca noi. 

{5:20} apoi a zis: Tobit, aveţi nici o grijă, sora mea; El 

întoarcerea în condiţii de siguranţă, şi ochii tăi trebuie să îl va 
vedea. 

{5:21} pentru îngerul bun va ţine-l compania, şi 

călătoria sa se fi prospere, şi el se întoarce în condiţii de 
siguranţă. 
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{5:22}, atunci ea a pus capăt de plâns. 

{6:1} şi cum s-au dus pe drumul lor, au venit 

seara la fluviul tigru, și au depus acolo. 



{6:2} şi când tânărul a mers în jos pentru a spăla 

însuşi, sărit din râu, şi peşte ar trebui 

-i-a mistuit. 

{6:3} apoi Îngerul i-a zis, ia peşte. Şi 

tânărul stabilite rost de peşte, şi a atras să aterizeze. 

{6:4} la care a spus îngerul, Deschideţi peşte, şi să ia 

inima si ficat si fiere, şi pune-le în condiţii de siguranţă. 

{6:5} astfel încât tânărul a făcut ca îngerul a poruncit el; 

şi atunci când au avut prăjită peşte, le-a mâncat: apoi ei 

atât a mers pe drumul lor, până la ei a atras aproape Ecbatane. 

{6:6} apoi tânărul a spus îngerul, fratele 

Azarias, utilizarea ce este inima şi ficatul şi lista globală de 
adrese, de 

peşte? 

{6:7} si el a zis, atinge inima şi 

ficat, în cazul în care un diavol sau un duh rău probleme există, 
trebuie să facem o 

fumul acestora înainte de omul sau femeia şi Partidul 

trebuie să fie mai rău. 

{6:8} ca pentru fiere, este bine sa ungi un om care n-are 

albul în ochii lui, şi el va fi vindecat. 



{6:9} şi când au intrat aproape de furie, 

{6:10} îngerul a zis tânăr, frate, la zi 

vom depune cu rosu, care este vărul tău; El n-are, de asemenea 

o singura fiica, nume Sara; Voi vorbi pentru ei, că ea 

poate acorda tine o soţie. 

{6:11} pentru ţie doth dreptul appertain ei, văzând 

tu doar arta de rudele ei. 

{6:12} şi servitoare este corectă şi înţelept: acum, prin urmare, 
auzi 

mine, şi eu voi vorbi tatălui ei; şi când vom reveni la 

Furie vom sărbători căsătoria: ştiu că 

Rosu nu se căsătorească cu ea la alta conform legii de 

Moise, dar el se face vinovat de moarte, pentru că dreptul de 

moştenire mai degrabă appertain la tine decat la orice alt. 

{6:13} apoi tânărul a răspuns îngerul, am 

auzit, fratele Azarias că această servitoare a fost dat 

şapte bărbaţi, care au decedat în camera de căsătorie. 

{6:14} şi acum, eu sunt unicul fiu al tatălui meu, şi eu sunt 

frica, ca nu cumva să mă duc la ea, voi muri, ca şi celelalte 
înainte: pentru o 



cei răi spiritul iubeşte pe ea, care hurteth nici un organism, dar 
cei 

care vin la ei; de aceea mă tem, de asemenea, ca nu cumva voi 
muri, şi 

aduce tatăl meu şi mama mea viaţă din cauza mea a 

grav cu tristeţe: pentru nici un alt fiu să le îngroape. 

{6:15} apoi Îngerul i-a zis, Dost tu nu 

Amintiţi-vă preceptele pe care tatăl tău a dat ţie, ca să 

spre Casatoreste-te cu o soţie de neam tău? de aceea 

auzi-mă, O fratele meu; pentru ea se acordă tine sotia; 

şi vei face nici o socoteala a spiritului rău; pentru acest fel 

seara ea se acordă tine în căsătorie. 

{6:16} și atunci când tu vei veni în căsătorie 

camera, tu vei lua cenusa de parfum, şi vei pune 

asupra ei unele dintre inima si ficat de peşte, şi vei 

face un fum cu ea: 

{6:17} şi diavolul să miros, şi să fugi, şi 

nu veni din nou oricare mai mult: dar când tu vei veni la 

ea, ridica atât de tine, şi se ruga lui Dumnezeu, care este plin de 
îndurare, 

Cine va avea milă de tine, şi vă va salva: nu te teme, căci ea este 



numit ţie la început; şi tu vei 

păstra ei, şi ea va merge cu tine. În plus am 

să presupunem că ea va naşte copii. Acum când Tobias 

a auzit aceste lucruri, el a iubit-o, şi inima lui era 

mod efectiv s-au alăturat ei. 

{7:1} şi când au intrat în Ecbatane, au venit 

la Casa de rosu si Sara întâlnit: şi după ei 

au salutat unul pe altul, ea le-a adus în casă. 

{7:2}, apoi a spus rozalia Edna soţia sa, cum ca acest lucru este 

Tânărul a Tobit vărul meu! 

{7:3} şi rozalia, întrebat de unde sînteţi, 

fraţii? La care ei au spus, suntem fii ai lui 

Umbra, care sunt captivi în Nineve. 

{7:4}, atunci el a spus, voi stii Tobit noastre 

ruda? Şi au zis: ştim că-l. Apoi a spus el, el este 

în stare bună de sănătate? 

{7:5} și au spus, el este în viaţă, şi în stare bună de sănătate: 

şi Tobias a spus, el este tatăl meu. 

{7:6} apoi rosu sărit, l-a sărutat şi a plâns, 

{7:7} şi -l-a binecuvântat, şi a zis, tu eşti 



fiul unui om cinstit şi bun. Dar când a auzit că 

Tobit a fost orb, el a fost trist, şi a plâns. 

{7:8} si de asemenea Edna soţia şi fiica sa Sara 

a plâns. În plus ei distraţi-le cu bucurie; şi după 

că au omorât un berbec din turma, stabilesc magazin de carne 

pe masa. Apoi a spus Tobias Raphael, fratele Azarias, 

vorbim despre acele lucruri de care tu vorbi în mod, 

si lasa aceasta afacere expediate. 

{7:9} asa ca el a comunicat problema cu rosu: şi 

Rozalia spune că Tobias, mânca şi bea, şi face fericit: 

{7:10} pentru este că vei întâlni spre căsători meu 

fiica: cu toate acestea am declara ţie de adevărul. 

{7:11} am dat fiica mea în căsătorie te şapte 

bărbaţi, care a murit în noaptea aceea au venit zis: 

cu toate acestea, pentru prezent fie vesel. Dar Tobias a spus, 
voi 

mănânce nimic aici, pana suntem de acord şi jură unul altuia. 

{7:12} rozalia a spus, apoi ia-o de acum încolo 

în funcţie de modul, căci tu eşti vărul ei, şi ea este 

ai tăi, şi milostivul Dumnezeu vă dau bună de succes în toate 



lucrurile. 

{7:13}, atunci el a numit fiica sa Sara, si ea a venit la 

Tatăl ei, şi el a luat-o de mână, şi -am dat să fie 

soţia la Tobias, zicând: Iată, ia-o după legea de 

Moise, şi ei duce departe tatălui tău. Şi el a binecuvântat 

le; 

{7:14} numit Edna soţia lui, şi a luat cartea şi a făcut 

scrie instrument de pactele, şi l-a sigilat. 

{7:15}, apoi au început să mănânce. 
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{7:16} după rosu numit sotia sa elena, şi a zis: 

ea, sora, să pregătească o alta camera, şi adu-o în acolo. 

{7:17} care atunci când ea a făcut ca el a avut bidden ei, 

ea i-a adus thither: şi ea a plâns, și a primit 

lacrimi de fiica ei, şi a spus unto ei, 

{7:18} fi de confort bun, fiica mea; Domnul 

cerul si pamantul da tine bucurie pentru aceasta durere tale: fie 
de 

confort bun, fiica mea. 

{8:1} şi când au avut supped, au adus Tobias 



zis:. 

{8:2} şi ca el a mers, a amintit cuvintele 

Raphael, şi a luat cenuşa de parfumuri, şi pune 

inima si ficat de peşte de pe urmă, şi a făcut un fum 

cu acestea. 

{8:3} care miros când Duhul răului au mirosit, 

El a fugit în partea cea mai mare din Egipt, şi îngerul legat 

-l. 

{8:4} si dupa aceea ei au fost ambele închis în împreună, 

Tobias a crescut din pat, şi a spus, sora, apar şi să ne 

Rugaţi-vă ca Dumnezeu ar avea milă pe noi. 

{8:5} apoi a început Tobias să spun, binecuvântat eşti, O 
Dumnezeu 

părinţilor noştri, şi binecuvântat este numele tău Sfânt şi glorios 
pentru 

vreodată; lasa cerul să binecuvânteze tine si toate creaturile 
tale. 

{8:6} tu dat Adam, şi i-l Eva soţia sa 

pentru un ajutor şi şederea: dintre ele a venit omenirii: ai 

a spus, nu este bine ca omul să fie singur; să facem 

la el un ajutor ca sine. 



{8:7} şi acum, Doamne, să iau acest lucru nu sora mea pentru 
lush 

dar neprihănire: prin urmare milă dispune că am putea 

devenit vechi impreuna. 

{8:8} si ea a spus cu el, Amin. 

{8:9} asa ca au dormit atât în acea noapte. Si rosu au apărut, şi 

dus şi a făcut un mormânt, 

{8:10} spune, mi-e teamă ca nu cumva el a fi mort. 

{8:11} dar când rozalia a venit în casa lui, 

{8:12} a zis: soţia sa elena. Trimite unul dintre servitoare, 

şi lăsaţi-o vedea fie el este în viaţă: dacă el nu, fie că ne 

poate-l îngroape, şi nici un om nu-l cunosc. 

{8:13} asa ca servitoare a deschis uşa şi a plecat în, şi 

găsit-le atât adormit, 

{8:14} şi a venit înapoi, şi le-a spus că el a fost în viaţă. 

{8:15} apoi rosu lăudat Dumnezeu, şi a spus: Dumnezeule, tu 

arta vrednic să fie lăudat cu toate laudă pur şi Sfânt; 

prin urmare lasa tăi sfinţi lăuda cu toate creaturile tale; şi 

să toţi îngerii tăi şi ai tăi alege lauda tine pentru totdeauna. 

{8:16} eşti să fie lăudat, pentru mine ai făcut 



vesel; şi asta nu este vin la mine care am suspectat; dar 

tu m-ai tratate cu noi în funcţie de mila ta. 

{8:17} eşti să fie lăudat pentru că tu ai avut 

mila de două, care au fost doar copiii concepuţi lor 

părinţii: le acorda milă, Doamne, şi să termin viaţa lor în 

sănătate cu bucurie şi mila. 

{8:18} apoi rosu bogdan slujitorii săi pentru a umple în 
mormânt. 

{8:19} şi el a păstrat la sărbătoarea de nunta paisprezece zile. 

{8:20} pentru înainte de zile de căsătorie erau terminate, 

Rozalia a a zis de un jurământ, că el nu ar trebui 

depărtaţi-vă de până la 14 zile de căsătorie au fost expirat; 

{8:21} şi atunci el ar trebui să ia jumătate din bunurile sale, şi 

Du-te în condiţii de siguranţă la tatăl său; şi ar trebui să aibă 
restul când am 

şi soţia mea a murit. 

{9:1} apoi Tobias numit Raphael, şi a zis, 

{9:2} fratele Azarias, ia cu tine un slujitor, şi două 

cămile, şi du-te la furie de mass-Media la Gabael, şi adu-mi 

bani, şi adu-l la nunta. 

{9:3} pentru rozalia a jurat că nu se va depărta. 



{9:4} dar Tatal meu counteth de zile; şi dacă am zăbovi mult 
timp, 

El va fi foarte rău. 

{9:5} Deci Raphael a ieşit, şi depuse la Gabael, şi 

i-a dat scrisul: cine a adus înapoi pungi care 

au fost închise în sus, şi le-a dat să-l. 

{9:6} şi devreme în dimineaţa s-au dus mai departe atât 

împreună, şi a venit la nunta: şi Tobias binecuvântat lui 

soţia. 

{10:1} acum Tobit tatăl său numărate în fiecare zi: şi când 

zile de călătorie s-au expirat şi au venit nu, 

{10:2} apoi Tobit a spus, ele sunt deţinuţi? sau este Gabael 

mort, şi nu este nici un om să-i dea banii? 

{10:3} de aceea a fost foarte rău. 

{10:4} apoi soţia lui a zis fiul meu este mort, 

Văzând el stayeth lung; ea a început să-l baciu, şi a spus, 

{10:5} acum tin degeaba, fiul meu, deoarece mi-am lăsa 

te duci, lumina ochilor mei. 

{10:6} care spus Tobit, ţineţi pacea ta, aveţi nici o grijă, 

pentru că el este în siguranţă. 



{10:7} dar ea a spus, să deţină pacea ta, şi induce în eroare eu 
nu; 

fiul meu este mort. Şi a intrat în fiecare zi în mod 

care au dus, de a mânca carne nici pe timpul zilei, şi 

încetat nopţi întregi nu a dezmierdat Tobias, fiul ei până la 

paisprezece zile de nunta au fost expirat, care rozalia 

a jurat că el ar trebui să petreacă acolo. Apoi Tobias a spus 

Rozalia, dă-mi drumul, pentru tatăl meu şi mama uite meu nu 

mai mult, să mă vadă. 

{10:8} dar tatăl său în drept a zis, zăbovi cu mine, 

şi voi trimite tatălui tău, şi ei se declară el 

cum merg lucrurile cu tine. 

{10:9} dar Tobias a spus, nu; dar lasa-ma du-te la tatăl meu. 

{10:10} apoi rosu s-a sculat, şi ia dat Sara soţia sa, 

şi jumătate lui mărfurilor, funcţionari, şi vite şi bani: 
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{10:11} şi el le-a binecuvântat, şi le-a trimis departe, 

spune, zeul Cerului îţi oferă o călătorie prosperă, 

copiii mei. 

{10:12} şi a spus fiicei sale, Cinsteşte pe tatăl tău 



şi pe mama ta în dreptul, care sunt acum părinţii tăi, că am 

poate audia raportul bun de la tine. Şi a sărutat-o. Edna, de 
asemenea, 

a zis Tobias, stăpânul cerului restabili tine, draga mea 

frate, şi grant care îmi pot vedea copiii tăi de meu 

fiica Sara înainte ca să mor, că am poate bucura înainte 

Domnul: Iată, comit fiica mea ţie speciale 

încredere; în cazul în care se ruga ei rău. 

{11:1} după aceste lucruri Tobias a mers pe drumul său, 
lăudând 

Dumnezeu că el l-a dat o călătorie prospere, şi 

binecuvântat rosu si Edna soţia lui, şi a mers pe drumul pana la 

ei au atras aproape zis Nineve. 

{11:2} apoi Raphael a spus Tobias, ştii, 

frate, cum tu lăsa tatăl tău: 

{11:3} să ne grabă înainte de nevastă-ta, şi să se pregătească de 
casa. 

{11:4} şi să ia în mână tău fiere de peşte. Deci ei 

mers modul lor, şi câinele a mers după ei. 

{11:5} acum Anna aşezat caută spre calea pentru 

fiul ei. 



{11:6} şi atunci când ea espied-i vin, a spus ea a lui 

tată, Iată, tău vine fiul şi omul care a mers cu 

-l. 

{11:7}, apoi a spus Raphael, ştiu eu, Tobias, că tatăl tău 

se va deschide ochii. 

{11:8} aceea ungi tu ochii cu fiere, şi 

fiind înţepat cu acestea, a se freca, si albul 

se încadrează departe, şi a se vedea tine. 

{11:9} apoi Anna a fugit mai departe, şi a căzut pe gâtul ei 

fiul, şi a spus unto el, văzând am vazut ţi, fiul meu, 

de acum încolo sunt conţinut să moară. Şi au plâns atât. 

{11:10} Tobit, de asemenea, a mers mai departe spre uşă, şi 

dat: dar fiului său a fugit de la el, 

{11:11} şi apucat de tatăl său: şi el strake de 

Girl pe ochii părinţilor săi, spunând, fie de bună speranţă, tatăl 
meu. 

{11:12} şi atunci când ochii lui au început să inteligent, el a 
frecat 

le; 

{11:13} şi pilled albul departe colţuri 

din ochii lui: şi când a văzut fiul său, el a căzut pe grumazul lui. 



{11:14} și el a plâns, și a spus, binecuvântată eşti tu, 
Dumnezeule, 

si binecuvantat este numele tău în veci; si Ferice de toţi ai tăi 

sfinţii îngeri: 

{11:15} pentru tu ai fost, şi ai avut milă 

mine: pentru, Iată, am vedea fiul meu Tobias. Şi fiul său a plecat 

bucurie, şi -a spus tatăl său lucruri mari care au avut 

s-a întâmplat cu el în mass-Media. 

{11:16} apoi Tobit a ieşit pentru a satisface fiicei sale în Legea 

la poarta Nineve, bucurie şi lăudând pe Dumnezeu: şi ei 

care l-a vazut merge, se minunau, deoarece el primise lui 

vedere. 

{11:17} dar Tobias a dat mulţumiri înainte de ei, deoarece 

Dumnezeu a avut milă de el. Şi când a venit aproape de Sara lui 

fiica în drept, el a binecuvântat ei, spunând, eşti bun venit, 

fiica: Dumnezeu a binecuvântat, care a adus-te pentru noi, 

şi binecuvântată a tatălui tău şi pe mama ta. Şi acolo a fost 
bucuria 

printre toţi fraţii lui, care au fost la Nineve. 

{11:18} şi Achiacharus, şi Nasbas fiul fratelui său, 

au venit: 



{11:19} Tobias şi nunta s-a ţinut şapte zile cu 

mare bucurie. 

{12:1} apoi Tobit numit fiul lui Tobias, şi a zis: 

lui, fiul meu, vad ca omul avea salariile lui, care a trecut 

cu tine, şi tu trebuie să-i dea mai mult. 

{12:2} şi Tobias a zis: tată, acesta este nu harm 

pentru mine să-i dea jumătate din lucrurile pe care am adus: 

{12:3} pentru el căci mi-a adus din nou la tine în condiţii de 
siguranţă, şi 

tot mai facut nevasta mea, şi mi-a adus bani, şi 

de asemenea vindecaţi tine. 

{12:4} apoi Batranul a spus, se datorează la el. 

Ia {12:5} asa ca el a numit înger, şi el a zis, 

jumătate din tot ce aţi adus şi pleca în siguranţă. 

{12:6}, atunci el a luat-le atât afară, şi le-a zis 

Binecuvânteze Dumnezeu, Lăudaţi-l, şi -l mări şi Lăudaţi-l 
pentru 

lucrurile pe care el l-a făcut vouă în văzul tuturor 

care trăiesc. Este bine să lăudăm pe Dumnezeu, şi va înălţa 
numele său, şi 



onorabil să arate mai departe lucrările lui Dumnezeu; în 
consecință, nu 

moale pentru a-l lauda. 

{12:7} este bine să ţină aproape secret de un rege, dar 

este onorabil să dezvăluie lucrările lui Dumnezeu. Facem ceea 
ce este 

binele şi nu răul trebuie să atingi. 

{12:8} Rugăciunea este bun cu post si Milostenie şi 

dreptatea. Un pic cu dreptatea este mai bună decât 

mult cu nelegiuire. Este mai bine să dea pomană decât să 

pune sus de aur: 

{12:9} pentru pomana izbăveşte de la moarte, şi va curăţa 

la toţi păcătuim. Cei care exercita pomană şi neprihănirea 

se completează cu viaţa: 

{12:10} dar cei ce păcătuiesc sunt duşmani pentru viaţa lor. 

{12:11} cu siguranţă voi păstra aproape nimic de la tine. Pentru 
I 

a spus, a fost bine să păstraţi aproape secret de un rege, dar 
care 

a fost onorabil pentru a descoperi lucrarile lui Dumnezeu. 

{12:12} acum, când tu ruga, şi Sara 



fiica ta în drept, am aduce amintirea ta 

rugăciuni înainte cel Sfânt: și atunci când tu îngropa 

mort, am fost cu tine la fel. 

{12:13} și atunci când tu nu întârzie să se ridice, şi 

lăsaţi cina ta, pentru a merge şi de a acoperi morţi, fapta ta 
buna 

nu a fost ascuns la mine:, dar am fost cu tine. 

{12:14} si acum Dumnezeu m-a trimis pe mine să se vindece de 
tine si Sara 

fiica ta în lege. 

{12:15} sunt Raphael, unul din cei şapte îngeri sfinţi, 

care prezintă rugăciunile sfinţilor, şi care merge şi 
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afară înainte de slava lui cel Sfânt. 

{12:16}, atunci ei au fost atât de tulburat, şi a căzut peste lor 

chipuri: căci se temeau. 

{12:17} dar a spus el unto ei, nu te teme, pentru a merge 

bine cu tine; Slavă lui Dumnezeu, prin urmare. 

{12:18} pentru nu din orice favoare de a mea, dar prin voia lui 

Dumnezeul nostru, am dat; de aceea Lăudaţi-l pentru 
totdeauna. 



{12:19} toate aceste zile am par vouă; dar am facut 

nu mananca, nici băutură, dar aţi vedea o viziune. 

{12:20} acum da de aceea Dumnezeu mulţumiri: pentru merg 
până la 

El care a trimis pe mine; dar scrie toate lucrurile care sunt 
realizate într-o 

Cartea. 

{12:21} și când s-au ridicat, au văzut-l-nu mai mult. 

{12:22}, atunci au mărturisit mare şi minunat 

lucrările lui Dumnezeu, şi cum a apărut Îngerul Domnului 

le. 

{13:1} apoi Tobit a scris o rugaciune de bucurie, şi a spus, 

Binecuvântat fie Dumnezeu că este viu pentru totdeauna, şi 
binecuvântat sa fie 

Britanie. 

{13:2} pentru a biciui şi n-are mila: el leadeth 

jos în iad, şi dă naştere din nou: nu este nici asta 

evita mâna. 

{13:3}-l mărturisesc înaintea neamurilor, voi copii de 

Israel: Căci El ne-a împrăştiate printre ei. 

{13:4} acolo declara măreţia lui, şi -l înainte de a preamări 



toate viaţă: el este Domnul nostru, şi el este Dumnezeul nostru 

Tatăl pentru totdeauna. 

{13:5} şi va biciui-ne pentru fărădelegile noastre, şi va 

ai milă, din nou, şi noi se vor aduna din toate neamurile, 

printre care el n-are împrăştiate noi. 

{13:6} dacă voi întoarce să-l cu toată inima ta, şi cu 

toată mintea ta, şi afacere neprihănire înaintea sa, apoi va 

El transforma vouă, şi nu voi ascunde faţa lui la tine. 

Prin urmare, a se vedea ceea ce el va face cu tine, şi mărturisesc 
el 

cu toată gura, şi lauda Domnului s-ar putea, şi 

Extol regele veşnică. În ţara mea captivitate fac 

Lăudaţi-l, şi să declare său s-ar putea şi maiestatea sa un 
păcătos 

naţiunii. O voi păcătoşi, rândul său, şi face dreptate înaintea lui: 
cine 

pot să spun dacă el va accepta, şi miluieşte pe tine? 

{13:7} am va preamări Dumnezeului meu, si sufletul meu se 
lauda 

Rege de cer, si se bucura de măreţia lui. 

{13:8} let toţi oamenii vorbesc, si lasa toate laudă-l pentru lui 



dreptatea. 

{13:9} O Ierusalim, Oraşul Sfânt, el va biciui tine pentru 

copiii tăi de lucrări, şi va avea milă de din nou, pe fiii 

celor drepţi. 

{13:10} da lauda Domnului, pentru că el este bun: si lauda 

Regele veşnică, care cortul poate fi construit în 

te din nou cu bucurie, şi să-l face vesel acolo în tine 

cei care sunt captivi, şi dragoste în tine pentru vreodată cei care 

sunt mizerabile. 

{13:11} multe naţiuni trebuie să provină din departe la numele 

Domnul Dumnezeu cu daruri în mâinile lor, chiar şi cadouri 
pentru a 

Regele cerului; toate generaţiile se lăuda cu mare 

bucurie. 

{13:12} blestemat sunt toţi cei ce te urăsc, şi binecuvântat 

se tot care te iubesc pentru totdeauna. 

{13:13} bucură-te şi fi bucuros pentru copiii doar: 

pentru că ei vor fi adunate, şi va binecuvânta Domnul 

celor neprihăniţi. 

{13:14} O binecuvântaţi sunt cei ce iubesc, pentru că se 



bucura de pacea ta: Ferice de cei care au fost 

trist pentru toate flageluri tale; pentru ele se va bucura pentru 
tine, 

Când au văzut slava ta, şi trebuie să fie bucuros pentru 
totdeauna. 

{13:15} lăsa sufletul meu să binecuvânteze Dumnezeu marelui 
împărat. 

{13:16} pentru Ierusalim va fi construit cu safire 

şi smaralde şi pietre preţioase: tău ziduri şi turnuri şi 

metereze cu aur pur. 

{13:17} şi străzile Ierusalimului va fi pavat cu 

Beryl şi claudiu şi pietre din Ofir. 

{13:18} și toate străzile ei vor zice, Aleluia; şi ei 

Lăudaţi-l, acesta spunând, binecuvântat este Dumnezeu, care n-
are 

lăudat-o pentru totdeauna. 

{14:1} Deci Tobit a pus capăt lui Dumnezeu lauda. 

{14:2} si avea cincizeci şi opt ani, când a pierdut 

vederea lui, care a fost restaurată pentru a-l după opt ani: şi 

a dat de pomană, şi a crescut în frica de Domnul Dumnezeu, 

şi l-au lăudat. 



{14:3} şi atunci când el a fost foarte în vârstă el a numit fiul său, 
şi 

fiii fiului său, şi a spus să-i, fiule, ia ta 

copii; căci iată, eu sunt în vârstă, şi sunt gata să plece afară 

din această viaţă. 

{14:4} intra în mass-Media fiul meu, pentru cred cu siguranţă 
cele 

lucruri care Jonas vorbea Profetul a Nineve, care se va 

fie răsturnat; şi că, pentru o pace timp vor fi mai degrabă în 

Mass-media; şi că fraţii noştri se afla împrăştiate în pământ 

din ţara aceea bună: și Jerusalem este pustiu, şi 

Casa lui Dumnezeu in el vor fi arse, şi trebuie să fie pustiu 

pentru o perioadă de timp; 

{14:5} și că din nou Dumnezeu va avea mila ei, şi 

le aduce din nou în teren, în cazul în care ei vor construi o 

Templul, dar nu ca la prima, până în momentul de această 
vârstă se 

îndeplinite; şi după aceea se se întorc de la toate locurile de 

lor captivitate, şi construi Jerusalem glorios, şi 

Casa lui Dumnezeu este construit în el pentru totdeauna cu un 
glorios 



construirea, şi proorocii au vorbit acestora. 

{14:6} şi toate neamurile se rândul său, şi se tem de Domnul 
Dumnezeu 

într-adevăr, şi se îngropa idolii lor. 

{14:7} deci sunt toate naţiunile lauda Domnului, şi oamenii lui 

trebuie să mărturisesc lui Dumnezeu, şi Domnul se va înălţa 
poporul său; şi 

toţi cei care iubesc Domnul Dumnezeu în adevărul şi dreptatea 
se 

bucură-te, dându milă pentru fraţii noştri. 

{14:8} si acum, fiul meu, pleacă din Nineve, deoarece 

care acele lucruri pe care profetul Jonas vorbea cu siguranţă se 

veni să treacă. 
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{14:9} dar tu ţine legea şi poruncile, şi 

arăta pe tine însuţi milostiv şi doar, că se poate merge bine cu 
tine. 

{14:10} și mă îngropi decent, şi pe mama ta cu mine; 

dar nu mai zăbovi la Nineve. Amintiţi-vă, fiul meu, cum 

Aman manipulate Achiacharus care i-au adus până, cum din 

lumina-l-a adus în întuneric, şi cum el recompensat 



-l din nou: Achiacharus a fost salvat, dar celălalt a avut sa 

recompensa: pentru el a mers în jos în întuneric. Manase a dat 

Milostenie, şi a scăpat de capcanele morţii care au reglat 
pentru 

El: dar Aman a căzut în capcana, şi au pierit. 

{14:11} de aceea acum, fiul meu, ia în considerare ce pomana 

săvârşeşte, şi cum neprihănirea izbăveşte. Când a avut 

a spus aceste lucruri, el a dat Duhul în pat, fiind un 

sute şi opt şi cincizeci de ani; şi el l-au îngropat 

onorabil. 

{14:12} și când Anna mama sa murise, înmormântat 

ei cu tatăl său. Tobias a plecat cu soţia sa, dar şi 

copii la Ecbatane la rosu tatăl său în drept, 

{14:13} în cazul în care el a devenit vechi cu onoare, şi a 
îngropat 

lui Tatăl şi mama în lege onorabil, şi el a moştenit de 

substanţa lor, şi lui Tobit tatăl. 

{14:14} si a murit la Ecbatane în mass-Media, fiind o 

sute si douazeci si sapte de ani. 

{14:15}, dar înainte de a muri a auzit de distrugere a 

Nineve, care a fost luat de Nabuchodonosor şi 



Assuerus: şi înainte de moartea sa el a bucurat peste Nineve. 

APOCRIFE 

TOBIT A BIBLIEI REGELUI JAMES 1611 

www.Scriptural-Truth.com 

  

 
Original 

son of Ananiel, the son of Aduel, the son of Gabael, of the 
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