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Tobit 

หนังสือของ Tobit 

{1:1 } หนงัสือค ำพูดของ Tobit, Tobiel บุตร 

บุตรของ Ananiel, Aduel, Gabael บุตรบุตรของตวั 

เมลด็ Asael ของเผำ่ Nephthali 

{1:2 } ซ่ึงในเวลำของกำร Assyrians พระ Enemessar 

กน็ ำเชลยจำก Thisbe ซ่ึงเป็นมือขวำของ 

ท่ีเมือง ซ่ึงเรียกวำ่ถูก Nephthali ในกำลิลี 

ขำ้ง Aser 

{1:3 } ผม Tobit ไดเ้ดินทุกวนัในชีวติของฉนัในกำร 

วธีิกำรของควำมจริงและควำมยติุธรรม และฉนัไม่ almsdeeds หลำยเพื่อฉนั 

พี่นอ้ง และประเทศของฉนั ท่ีมำกบัฉนั Nineve เขำ้ 

ดินแดนท่ี Assyrians 

{1:4 } และเม่ือฉนัถูกในเหมืองประเทศเอง ในดินแดน 

แต่เดก็เยำวชน อิสรำเอลทุกเผำ่ Nephthali พ่อ 

จำกบำ้นของเยรูซำเลม็ ซ่ึงไดรั้บเลือกจำก 



อิสรำเอล ท่ีควรสละทุกเผ่ำทุกเผำ่ 

มี ท่ีอยูอ่ำศยัสูงท่ีสุดของวดั 

ถวำย และสร้ำงข้ึนส ำหรับทุกเพศทุกวยั 

{1:5 } อยูทุ่กเผำ่ท่ีโดด revolted และ 

บำ้นของพ่อ Nephthali เสียสละจง heifer 

ต ำบล 

{1:6 } แต่เพียงอยำ่งเดียวกม็กัจะไปเยรูซำเลม็ท่ี feasts เป็น 

กบ็วชจงทุกคนของอิสรำเอลโดยกำร 

พระรำชกฤษฎีกำนิรันดร์ firstfruits และสิบ 

เพิ่มข้ึน กบัส่ิงท่ีแกไ้ขก่อน shorn และพวกเขำใหฉ้นัท่ี 

แท่นบูชำใหปุ้โรหิตบุตรของอำ 

เพิ่มข้ึน {1:7 } ส่วนสิบแรกของทั้งหมดผมใหบุ้ตร 

ของอำ ผูป้ฏิบติัท่ีกรุงเยรูซำเลม็: อีก 10 ช่วง 

ขำยออกไป ไป และใชเ้วลำทุกปีท่ีกรุงเยรูซำเลม็: 

{1:8 } และท่ีสำมท่ีฉนัใหไ้วก้บัพวกเขำซ่ึงมนัเป็น 

พบ เป็น Debora พ่อแม่กส็ั่งใหฉ้นั 

เน่ืองจำกผมเป็นซำ้ยก ำพร้ำ โดยพ่อของฉนั 

{1:9 } นอกจำกน้ี เม่ือถูกคน อำย ุ

แต่งแอนนำ ของเหมืองเองเครือญำติ และผมของเธอ begat 



ทูเบียส 

{1:10 } และเรำไดด้ ำเนินกำรเม่ือเชลยเกบ็ไป 

Nineve นอ้งทั้งหมดและท่ีมำของเครือญำติของฉนั 

ไดกิ้นขนมปังของคนต่ำงชำติ 

{1:11 } แต่ผมเกบ็เองจำกกำรกิน 

{1:12 } เพรำะผมจ ำไดพ้ระเจำ้ ดว้ยสุดใจของฉนั 

{1:13 } และสูงท่ีสุดใหฉ้นัพระคุณและควำมโปรดปรำน 

ก่อนท่ีจะ Enemessar เพื่อใหไ้ดแ้หล่งไอของเขำ 

{1:14 } ไปส่ือ และในควำมเช่ือถือดว้ย 

Gabael พี่ชำยของ Gabrias เวลำโกรธเมืองส่ือสิบนั้น 

พรสวรรคข์องซิลเวอร์ 

{1:15 } ตอนน้ี เม่ือ Enemessar ตำย Sennacherib เขำ 

ลูกชำยครองรำชยใ์นสถำนท่ีของเขำ อสังหำริมทรัพยท่ี์มีกทุ็กข ์ท่ีฉนั 

ไม่สำมำรถไปลงในส่ือ 

{1:16 } และในเวลำของ Enemessar ฉนัใหท้ำนมำกไป 

นอ้ง และขนมปังของฉนัใหหิ้ว 

{1:17 } และเส้ือผำ้เพื่อกำรเปลือย: และ ถำ้ผมเห็นใด ๆ 

ฉนัตำยประเทศ หรือโยนเก่ียวกบัผนงั Nineve ฝัง 

เขำ 



{1:18 } และ หำก Sennacherib คิงเถลิงใด ๆ เม่ือ 

เขำมำ และหนีจำก Judea ฉนัฝัง privily ส ำหรับ 

ในควำมโกรธของเขำ ท่ีเขำฆ่ำหลำย แต่ร่ำงกำยไม่ พบ 

เม่ือพวกเขำถูกขอ.ส ำหรับของกษตัริย ์

{1:19 } และเม่ือหน่ึงเขำ้ไป และ 

บ่นของผมคิง วำ่ ฝังพวกเขำ และ hid 

ตนเอง ท่ีฉนัไดพ้ยำยำมเพื่อท่ีจะท ำควำมเขำ้ใจ 

ตำย ฉนัถอนตวัเองเพรำะกลวั 

{1:20 } แลว้สินคำ้ของฉนัถูกบงัคบัใหม้ำ 

ไม่มีส่ิงใดเหลือฉนั ขำ้งภรรยำแอนนำ 

และลูกชำยของฉนั Tobias 

{1:21 } และมีผำ่นไม่หำ้หำ้สิบวนั ก่อน 

สองลูกชำยของเขำฆ่ำเขำ และพวกเขำหนีเขำ้ไปในภูเขำ 

ของ Ararath และ Sarchedonus บุตรครองรำชยใ์นสถำนท่ีของเขำ 

ผูแ้ต่งบญัชีของพ่อของเขำ และทั้งหมดของเขำ 

กิจกำร Achiacharus พี่ Anael ของบุตร 

{1:22 } และ Achiacharus intreating ใหฉ้นั ฉนักลบัไป 

Nineve ตอนน้ี Achiacharus เป็น cupbearer และผูรั้กษำของ 

ตรำรำช วลัลภ และ steward และ overseer ของบญัชี: และ 



Sarchedonus แต่งตั้งเขำถดัไปเขำ: เขำเป็นของฉนั 

บุตรของพี่ชำย 

{2:1 } ตอนน้ีเม่ือถูกอีก และภรรยำของฉนั 

แอนนำกลบัพระองค ์กบั Tobias ลูกชำยของฉนัในกำร 

งำนฉลองหรรษทำน ซ่ึงเป็นกำรฉลองเจด็ศกัด์ิสิทธ์ิ 

สัปดำห์ มีพกัเตรียมฉนั กำรท่ีฉนั 

นัง่ลงกิน 

{2:2 } และเม่ือผมเห็นควำมอุดมสมบูรณ์เน้ือ ผมพูดกบัฉนั 

ลูกชำย ไป และน ำคนยำกอะไร soever เจำ้จงหำ 

ของพี่นอ้งของเรำ ท่ีอยูข่องพระเจำ้ และ หล่อ ฉนั tarry 

ส ำหรับเจำ้น้ี 

{2:3 } เขำมำ แต่อีกคร้ัง กล่ำว วำ่ พ่อ หน่ึงของเรำ 

ประเทศชำติถูกเชือดคอ และขบัออกในตลำด 

{2:4 } แลว้ก่อนท่ีผมไดล้ิ้มรสของเน้ือสัตว ์ฉนัเร่ิมตน้ข้ึน 

และไดรั้บเขำเขำ้ไปในหอ้งพกัจนไปลงของดวงอำทิตย ์

{2:5 } แลว้ฉนั กลบั และลำ้งดว้ยตวัเอง และกินของฉนั 

เน้ือในหวัใจ 

{2:6 } จ ำวำ่ ค  ำท ำนำยของอำโมส เขำกล่ำว 

งำนเล้ียงของคุณจะตอ้งกลำยเป็นทุกข ์และทั้งหมดของคุณ 



เมิร์ทใน lamentation 

{2:7 } ดงันั้นฉนัร้องไห:้ และหลงั จำกไปลงของกำร 

อำทิตยฉ์นัไป และท ำเป็นหลุมฝังศพ และฝังเขำ 

{2:8 } แต่เพื่อนบำ้นของฉนัหลงฉนั กล่ำว วำ่ คนน้ี 

ยงัไม่กลวัท่ีจะตำยส ำหรับเร่ืองน้ี: ท่ีหลบหนีไป 

ออกไป และยงั หล่อ เขำ burieth ตำยอีกคร้ัง 

{2:9 } คืนเดียวผมส่งกลบัจำกศพ และ 

นอน โดยผนงัของลำนของฉนั กำรปนเป้ือน และของฉนั 

ใบหนำ้ถูกเถ: 

{2:10 } และฉนัรู้วำ่ไม่มีนกกระจอกในกำร 

ผนงั และเหมืองเปิดตำ เสียงนกกระจอกอบอุ่น 

ดัง่ในเหมืองตำ และมำเป็นสีขำวในตำ: 

และผมไปมำ แต่พวกเขำช่วยใหฉ้นัไม่: 

Tobit หน้า 560 

นอกจำกน้ี Achiacharus ไม่บ ำรุงผม จนไป 

Elymais 

{2:11 } และภรรยำแอนนำไม่รับผูห้ญิงท ำงำนท ำ 

{2:12 } และ เม่ือเธอส่งใหบ้ำ้นเจำ้ 

พวกเขำจ่ำยค่ำจำ้งของเธอ และเธอยงัเป็นเด็กนอกจำก 



{2:13 } และ เม่ือมนัอยูใ่นบำ้นของฉนั และเร่ิมร้อง ฉนั 

ตรัสกบัเธอ จำกไหนเป็นเดก็ คือมนัไม่ถูกขโมย 

แสดงใหเ้จำ้ มนัไม่ถูกกฎหมำยจะกินส่ิงใด 

ท่ีถูกขโมย 

{2:14 } แต่เธอตอบกบัฉนั มนัไดรั้บของขวญั 

มำกกวำ่ค่ำจำ้ง Howbeit ฉนัไม่เช่ือเธอ แต่ 

bade เธอแสดงไปยงัเจำ้ของ: และ abashed ท่ีเธอ 

แต่เธอตอบกบัฉนั ท่ีเป็นทำนเถิด และจง 

กำรกระท ำท่ีชอบธรรม ดูเถิด เจำ้และทั้งหมดเป็นท่ีรู้จกักนัท ำงำนของเจำ้ 

{3:1 } แลว้ฉนัจะเสียใจไม่ร้อง และ ในควำมเศร้ำโศกของฉนั 

อธิษฐำน ค ำพูด 

พระเจำ้ O {3:2 } ขำ้เพียง และผลงำนของเจำ้และทุกเจำ้ 

วธีิควำมเมตตำและควำมจริง และเจำ้ judgest ศรีวชิยั และอยำ่งแทจ้ริง 

ตลอดไป 

{3:3 } อยำ่ลืมฉนั และดูกบัฉนั โทษฉนัไม่ไดส้ ำหรับ 

บำปของฉนั และ ignorances และบำปของบรรพบุรุษมิลลิกรัม ท่ี 

กระท ำบำปก่อนเจำ้: 

{3:4 } ส ำหรับพวกเขำเช่ือฟังพระบญัญติัของพระองคไ์ม่: คฤหำสน ์

พระองคท์รงส่งเรำเสีย และ แก่ เชลย และ 



แก่ควำมตำย และสุภำษิตของประณำมไปทุกชำติ 

ในหมู่ผูท่ี้เรำจะกระจำย 

{3:5 } และขณะน้ี กำรใชดุ้ลยพินิจของเจำ้มีจริง และมำกมำย: จดักำร 

กบัฉนัตำมควำมบำปของลูกและของพ่อของฉนั: เน่ืองจำกเรำ 

มีไม่เกบ็พระบญัญติัของพระองค ์ไม่ไดเ้ดินใน 

ควำมจริงก่อนเจำ้ 

{3:6 } ตอนน้ีจึงจดักำรกบัฉนัเป็น seemeth ท่ีดีท่ีสุดแก่ 

ขำ้ และจิตวญิญำณของฉนัจะตอ้งด ำเนินกำรจำกฉนั ค  ำสั่งท่ีฉนั 

สำมำรถละลำย และกลำยเป็นโลก: เป็นผลก ำไรส ำหรับ 

ฉนั จะตำย มำกกวำ่อำศยั อยู ่เพรำะผมเคยไดย้นิ false 

reproaches และมีควำมเศร้ำโศกมำก: ค  ำสั่งดงันั้นท่ี 

ผมตอนน้ีอำจถูกส่งมำจำกควำมทุกขน้ี์ และเขำ้ไป 

สถำนท่ีนิรันดร์: เปิดพระพกัตร์ไม่ห่ำงจำกฉนั 

{3:7 } มนักจ็ะผำ่นไปวนัเดียวกนั ท่ี Ecbatane ในเมือง 

ของส่ือซำร่ำ ลูกสำวของ Raguel ถูกยงั reproached 

โดยแม่บำ้นของบิดำของเธอ 

{3:8 } เน่ืองจำกท่ีเธอเคยแต่งงำนทั้งเจด็ 

ผวั คน Asmodeus ท่ีวญิญำณชัว่ร้ำยไดฆ่้ำ ก่อน 

พวกเขำไดอ้ยำ่งกบัเธอ ทูลพระองคพ์ระองคไ์ม่ทรำบ กล่ำววำ่ พวกเขำท่ี 



พระองคท์รงผกูคอสำมีเถิด พระองคท์รงมีอยูแ่ลว้ 

สำมีเจด็ ไม่ออนไลนเ์จำ้ช่ือใด ๆ ของพวกเขำ 

{3:9 } คฤหำสนพ์ระองคทู์ลพระองคช์นะเรำส ำหรับพวกเขำ ถำ้พวกเขำจะ 

ตำย ไปจงหลงัจำกพวกเขำ เรำไม่เคยเห็นของพระองคอ์ยำ่งใดอยำ่งหน่ึง 

ลูกชำยหรือลูกสำว 

{3:10 } ไหนเธอไดย้นิส่ิงเหล่ำน้ี เธอมำก 

ครอบครัว เพื่อใหเ้ธอคิดวำ่ จะมีผกูคอตวัเอง และ 

เธอกล่ำววำ่ ผมลูกสำวคนเดียวของพ่อ และ หำกท ำ 

น้ี มนัจะประณำมเขำ และจะน ำพระเก่ำ 

อำย ุดว้ยควำมเศร้ำโศกแก่หลุมฝังศพ 

{3:11 } แลว้เธออธิษฐำนไปทำงหนำ้ต่ำง กล่ำว วำ่ 

ควำมสุขทรงพระองค ์ขำ้แต่พระเจำ้พระเจำ้ของฉนั และบริสุทธ์ิเถิด และ 

นำมคือควำมสุข และยกยอ่งตลอดกำล: ใหทุ้กพระองค ์

งำนสรรเสริญพระองคต์ลอดกำล 

{3:12 } และตอนน้ี ขำ้แต่พระเจำ้ ฉนัตั้งผมเหมืองตำและใบหนำ้ของฉนั 

ต่อพระองค ์

{3:13 } และพูด พำฉนัออกจำกโลก ท่ีฉนัอำจไดย้นิ 

ไม่มีกำรประณำม 

{3:14 } knowest เจำ้ พระเจำ้ ท่ีบริสุทธ์ิจำกบำปทั้งหมด 



คน 

{3:15 } และวำ่ ฉนัไม่เคยปนเป้ือนฉนัช่ือ หรือช่ือ 

ของพ่อ ในดินแดนเชลยของฉนั: ฉนัเท่ำนั้น 

ลูกสำวของพ่อ ไม่กรรณเขำใหเ้ขำลูกใด 

ทำยำท ไม่ใด ๆ ใกล ้kinsman ไม่มีลูกชำยของเขำมีชีวติ กำร 

ซ่ึงผมอำจท ำใหต้วัเองเป็นภรรยำ: สำมีของฉนัเจด็ 

ตำยแลว้ และท ำไมฉนัควรอยูอ่ยำ่งไร แต่ ถำ้มนัโปรดขำ้ไม่ 

วำ่ ฉนัจะตำย สั่งบำงเร่ืองท่ีจะไดข้องฉนั 

และสงสำรถ่ำยของฉนั ท่ีฉนัไดย้นิไม่มีต ำหนิ 

{3:16 } เพื่อใหค้  ำอธิษฐำนของพวกเขำทั้งสองไดย้นิก่อน 

พระบำทของพระเจำ้ดี 

{3:17 } รำฟำเอลและถูกส่งไปรักษำพวกเขำทั้งสอง นัน่คือ กำร 

ขนำดห่ำงกนัควำมขำว ของดวงตำของ Tobit และใหซ้ำร่ำ 

ลูกสำวของ Raguel ส ำหรับภรรยำไป Tobias บุตรของ Tobit 

และ กำรผกู Asmodeus วญิญำณชัว่ เพรำะเธอเคยเป็น 

กำร Tobias โดยกำรถ่ำยทอด ถึงเวลำ selfsame 

Tobit บำ้น และป้อนเขำ้สู่บำ้นของเขำ และ Sara 

ลูกสำวของ Raguel ลงมำจำกหอ้งของเธอบน 

{4:1 } ในวนันั้น Tobit จ ำไดเ้งินซ่ึงเขำ 



ท ำใหโ้กรธส่ือ Gabael 

{4:2 } และบอกกบัตวัเอง ฉนัไดอ้ยำกส ำหรับกำรตำย 

คฤหำสนฉ์นัจะไม่เรียกส ำหรับลูกชำย Tobias ท่ีฉนัอำจมีควำมหมำย 

เขำท่ีของเงินก่อนฉนัตำย 

{4:3 } และ เม่ือเขำไดเ้รียกเขำ เขำกล่ำววำ่ ฉนั เม่ือ 

ผมตำย ฝังฉนั และเกลียดไม่คือมำรดำ แต่เกียรติ 

เธอทุกวนัของชีวติของพระองค ์และซ่ึงจะโปรด 

เธอ และเธอไม่ตรม 

จ ำ {4:4 } ลูกพ่อ ท่ีเธอเห็นอนัตรำยมำกส ำหรับ 

เจำ้ เม่ือพระองคสุ์ดทำ้ยในครรภข์องเธอ: และเม่ือเธอตำยแลว้ 

ฝังศพเธอ โดยฉนัในหลุมฝังศพหน่ึง 

{4:5 } ลูกพ่อ ระมดัระวงัพระเจำ้ของเรำทั้งหมดจง 

วนั และพระองคจ์ะตั้ง ท ำบำป หรือล ้ำของเขำ 

บญัญติั: ท ำ uprightly ทั้งหมดของเจำ้ชีวติยำว และท ำตำม 

ไม่วธีิของควำมชัว่ร้ำยทั้งมวล 

{4:6 } ส ำหรับถำ้เจำ้จดักำรอยำ่งแทจ้ริง กระท ำจงจะ prosperously 

ส ำเร็จเจำ้ และใหพ้วกเขำทั้งหมด ท่ีศรีวชิยั 

{4:7 } ใหท้ำนของเจำ้สำร และ เม่ือเจำ้ givest 

ทำน ใหด้วงตำไม่พงัจะอิจฉำ ไม่เปิดพระพกัตร์จำก 



ยำกจนใด ๆ และใบหนำ้ของพระเจำ้จะไม่เปิดออกจำก 

ขำ้ 

{4:8 } ถำ้พระองคท์รงใหท้ำนตำมควำมอุดมสมบูรณ์: ถำ้ 

พระองคมี์ แต่เลก็นอ้ย ไม่กลวัท่ีจะใหต้ำมท่ี 

นอ้ย: 

{4:9 } ส ำหรับเจำ้ layest ค่ำสมบติัดีส ำหรับกนั 

กบัวนัท่ีของควำมจ ำเป็น 
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{4:10 } เพรำะวำ่ ทำนส่งจำกควำมตำย และ 

suffereth ไม่ใหเ้ขำ้มำในควำมมืด 

{4:11 } ส ำหรับทำนเป็นของขวญัดีจงท่ีใหใ้นกำร 

สำยตำของสูงสุด 

{4:12 } ระวงักำร whoredom ทั้งหมด ลูกชำยของฉนั และใชเ้วลำส่วนใหญ่ 

ภรรยำของเมลด็ของบรรพบุรุษของเจำ้ และจะไม่แปลก 

ผูห้ญิง ภรรยำท่ีไม่ใช่เผำ่ของเจำ้พ่อ: เรำเป็น 

บุตรของอบัรำฮมัผูเ้ผยพระวจนะ วำ่ จะ แซค และ 

จำคอ็บ: จ  ำ ลูกพ่อ ท่ีบรรพบุรุษของเรำจำกกำร 

เร่ิมตน้ แมว้ำ่ พวกเขำทั้งหมดแต่งงำนภรรยำของตนเอง 

เครือญำติ และไดรั้บพรในเดก็ของพวกเขำ และเมลด็ของพวกเขำ 



จะเอำท่ีดิน 

{4:13 } ตอนน้ีดงันั้น ฉนั รักพี่นอ้งของเจำ้ และ 

ชงัไม่ไดอ้ยูใ่นหวัใจของพระองคพ์ระองคพ์ี่นอ้ง บุตร และธิดำ 

เจำ้คน ไม่ไดรั้บภรรยำของพวกเขำ: ในควำมภำคภูมิใจเป็น 

ท ำลำยมำกปัญหำ และ lewdness เป็นผ ุและ 

ตอ้งดี: ส ำหรับ lewdness วำ่ไม่อดอยำก 

ไม่วำ่ค่ำจำ้งของทุกคน ท่ีกรรณดดัให ้{4:14 } 

ส ำหรับเจำ้ tarry กบัเจำ้ แต่ใหเ้ขำมนัออกมือ: ถำ้ 

ขำ้รับใชพ้ระเจำ้ เขำจะช ำระเจำ้: เลียบของฉนั 

บุตร ทุกส่ิงท่ีขำ้ doest และในทุกพระองค ์

กำรสนทนำ 

{4:15 } ท ำไม่คนท่ีเจำ้ hatest: ด่ืมไม่ได ้

ไวนใ์หเ้จำ้ข้ีเมำ: ไม่ใหไ้ปดว้ยควำมเมำ 

เจำ้ท่ีเจำ้ทำง 

{4:16 } ใหเ้จำ้ขนมปัง ไปหิว และของเจำ้ 

เส้ือผำ้พวกเขำท่ีเปลือยกำย และ ตำม thine 

ควำมอุดมสมบูรณ์ใหท้ำน: ใหไ้ม่ตำเถิดจะอิจฉำ 

เม่ือเจำ้ givest ทำน 

{4:17 } เทเจำ้ขนมปังบนท่ีฝังศพของเพียง แต่ 



ใหอ้ะไรแก่คนชัว่ร้ำย 

{4:18 } ขอใหท่ี้ปรึกษำท่ีมีควำมฉลำด และไม่เกลียด 

ท่ีปรึกษำใด ๆ ท่ีมีผลก ำไร 

{4:19 } อวยพรพระเจำ้พระเจำ้ของเจำ้เสมอ และควำมปรำรถนำของเขำ 

วำ่อำจน ำวธีิของเจำ้ และเส้นทำงของเจำ้ทั้งหมด และ 

เพียงอำจประสบควำมส ำเร็จ: ส ำหรับทุกประเทศกรรณไม่ปรึกษำ แต่ 

พระเจำ้เองทูลส่ิงดี ๆ และเขำ humbleth 

ใครเขำจะ เป็นเขำจะ ตอนน้ี ลูกพ่อ จ  ำไวว้ำ่ 

บญัญติัของเรำ ไม่ใหพ้วกเขำถูกน ำออกจำกจิตใจของเจำ้ 

{4:20 } และตอนน้ี ฉนัมีควำมหมำยน้ีเพื่อพวกเขำวำ่ ผมมุ่งมัน่สิบ 

ควำมสำมำรถพิเศษเพื่อ Gabael บุตรของ Gabrias ท่ีโกรธในส่ือ 

{4:21 } และกลวัไม่ ลูกพ่อ ท่ีเรำท ำไม่ดี: ส ำหรับ 

พระองคท์รงใหม้ำก หำกเจำ้กลวัพระเจำ้ และจำกทั้งหมด 

บำป และท่ีซ่ึงเป็นท่ีช่ืนชอบในสำยตำของเขำท ำ 

ทูเบียส {5:1 } แลว้ตอบ และกล่ำว วำ่ พ่อ ฉนัจะท ำทุกอยำ่ง 

ส่ิงซ่ึงพระองคท์รงบญัชำฉนั: 

แต่ {5:2 } วธีิสำมำรถฉนัไดรั้บเงิน เห็นฉนัรู้ 

เขำไม่ได ้

{5:3 } แลว้เขำใหล้ำยมือของเขำ และตรัสกบั 



เขำ แสวงหำเจำ้ชำยซ่ึงอำจไปกบัขำ้ ช่วงผมยงั 

อำศยัอยู ่และเรำจะใหเ้ขำค่ำจำ้ง: และไป และไดรั้บกำร 

เงิน 

ดงันั้น {5:4 } เม่ือเขำไปหำชำย เขำพบ 

รำฟำเอลท่ีเทวดำ 

{5:5 } แต่เขำรู้ไม่ และเขำทูลพระองคว์ำ่ พระองคต์รัส 

ไปกบัฉนัโกรธ และ knowest เจำ้ดี 

{5:6 } กำรท่ีทูตสวรรคก์ล่ำววำ่ ฉนัจะไปกบัขำ้ และ 

รู้ทำงท่ีดี: ส ำหรับผมไดย้ืน่กบัพี่ชำยของเรำ 

Gabael 

Tarry {5:7 } แลว้ Tobias ทูลพระองคว์ำ่ ส ำหรับฉนั จนกวำ่ฉนัจะบอก 

พ่อของฉนั 

{5:8 } แลว้เขำทูลพระองคว์ำ่ ไป และ tarry ไม่ เพื่อใหเ้ขำไป 

กล่ำวถึงบิดำของเขำ เพรำะดูเถิด และในไดพ้บหน่ึงซ่ึง 

จะไปกบัฉนั แลว้ เขำกล่ำววำ่ เรียกเขำพระองค ์ท่ีฉนัอำจ 

รู้ของชนเผำ่ใดท่ีเขำเป็น และเขำจะเป็นคนเช่ือถือหรือไม่ 

ไปกบัเจำ้ 

{5:9 } ดงันั้นเขำถึงเรียก และเขำมำ และพวกเขำ saluted 

คนอ่ืน 



{5:10 } แลว้ Tobit เขำวำ่ พี่ชำย shew ฉนั 

ชนเผำ่ใดและครอบครัวของขำ้ 

{5:11 } เพื่อคนท่ีเขำกล่ำววำ่ ทูลพระองคพ์ระองคแ์สวงหำชนเผำ่ หรือ 

ครอบครัว หรือมีคนจำ้งไปกบัลูกชำยของเจำ้ แลว้ Tobit กล่ำว 

เขำ จะรู้ พี่ชำย เครือญำติของเจำ้และช่ือ 

{5:12 } แลว้ เขำกล่ำววำ่ ฉนั Azarias บุตรของ Ananias 

ดี และ ของพี่นอ้งของเจำ้ 

{5:13 } แลว้ Tobit กล่ำววำ่ ขำ้ยนิดีตอ้นรับ พี่ชำย มี 

ไม่ตอนน้ีโกรธกบัฉนั เพรำะผมไดถ้ำมรู้ 

เผำ่ของเจำ้และครอบครัวของเจำ้ ส ำหรับขำ้ พี่ชำยของฉนัของกำร 

ซ่ือสัตย ์และดีสตอ็ก: ส ำหรับฉนัรู้ Ananias และรำยช่ือ 

บุตรของ Samaias ท่ีดี เป็นท่ีเรำไปกนัท่ีเยรูซำเลม็ 

กำรบูชำ และบุตร และสิบของกำร 

ผลไม ้และพวกเขำไม่ล่อลวง ดว้ยขอ้ผดิพลำดของเรำ 

พี่นอ้ง: พี่ชำยของฉนั ขำ้ของซ้ือ 

{5:14 } แต่บอก ค่ำจำ้งอะไรจะฉนัให ้เห่ียวเฉำ 

เจำ้ drachm ท่ีวนั และส่ิงท่ีจ  ำเป็น เป็นเหมืองของตวัเอง 

ลูกชำย 

{5:15 } ใช่ นอกจำกน้ี ถำ้ท่ำนกลบัปลอดภยั ฉนัจะเพิ่ม 



ส่ิงบำงอยำ่งกบัค่ำจำ้งของเจำ้ 

{5:16 } เพื่อสนุกดี กล่ำววำ่ เขำกบั Tobias 

เตรียมควำมพร้อมกนัส ำหรับกำรเดินทำง และพระเจำ้ส่งดี 

เดินทำง และเม่ือลูกชำยของเขำไดเ้ตรียมส่ิงห่ำงไกล 

กำรเดินทำง บิดำของเขำกล่ำววำ่ ไปเจำ้กบัคนน้ี และพระเจำ้ 

ซ่ึงพระองคใ์นสวรรค ์กำรเดินทำง กำรประสบควำมส ำเร็จและ 

ทูตสวรรคข์องพระเจำ้ใหคุ้ณบริษทั ดงันั้นพวกเขำกอ็อกมำทั้งสอง 

และสุนขัหนุ่มกบัพวกเขำ 

{5:17 } แต่แอนนำมำรดำร้องไห ้และกล่ำววำ่ Tobit ท ำไม 

ทรงเจำ้ส่งลูกเรำ ไม่เขำเจำ้ของมือของเรำ หรือไม่ 

ในกำรท่ีจะเขำ้และออกก่อนเรำ 

{5:18 } ไม่โลภเงินเงิน: แต่อยำ่ 

เป็นกำรปฏิเสธภำระเดก็ของเรำ 

{5:19 } ส ำหรับวำ่ท่ีพระกรรณใหเ้รำไปอยูก่บั 

พอเรำ 

{5:20 } แลว้วำ่ Tobit เธอ ดูแลไม่ นอ้ง เขำ 

จะกลบัมำในดำ้นควำมปลอดภยั และตำเถิดจะเห็นเขำ 

{5:21 } ส ำหรับเทวดำดีจะใหเ้ขำบริษทั และ 

เดินทำงของเขำจะเจริญรุ่งเรือง และเขำจะกลบัปลอดภยั 



Tobit หน้า 562 

{5:22 } แลว้ท ำเธอใหร้้องไหเ้ม่ือส้ินสุด 

{6:1 } และขณะท่ีพวกเขำไปในกำรเดินทำงของพวกเขำ พวกเขำมำในกำร 

เยน็กบัแม่น ้ำ Tigris และพวกเขำยืน่มี 

{6:2 } และเม่ือชำยหนุ่มลงไปลำ้ง 

ตวัเอง ปลำ leaped จำกแม่น ้ำ และจะมี 

กินเขำ 

{6:3 } แลว้สวรรคเ์ถิด ใชป้ลำ และ 

ชำยหนุ่มวำงคำ้งปลำ และดึงใหท่ี้ดิน 

{6:4 } กำรท่ีทูตสวรรคก์ล่ำววำ่ เปิดปลำ และใชก้ำร 

หวัใจ และตบั และถุงน ้ำ ดี และท ำใหพ้วกเขำปลอดภยั 

{6:5 } ดงันั้นชำยหนุ่มไดเ้ป็นสวรรคบ์ญัชำเขำ 

และเม่ือพวกเขำไดค้ัว่ปลำ พวกเขำไม่กินมนั: พวกเขำแลว้ 

ทั้งสองเดินทำง จนกวำ่พวกเขำเขำ้มำใกล ้Ecbatane 

{6:6 } แลว้หนุ่มกล่ำวถึงเทวดำ พี่ชำย 

Azarias ใชอ้ะไรเป็นหวัใจ และตบั และ gal ของ 

ปลำ 

{6:7 } และเขำทูลพระองคว์ำ่ สัมผสัหวัใจและ 

ตบั ถำ้ปีศำจหรือวญิญำณชัว่ปัญหำใด ๆ เรำตอ้งท ำกำร 



ควนัดงักล่ำวก่อนท่ีชำย หรือหญิง และบุคคล 

จะหงุดหงิดไม่ 

{6:8 } ส ำหรับถุงน ้ำดี มนัเป็นดีแตม้คนท่ีกรรณ 

ขำวในตำ และเขำจะหำย 

{6:9 } และ เม่ือไดม้ำใกลโ้กรธ 

{6:10 } สวรรคก์ล่ำววำ่ ชำยหนุ่ม พี่ชำย วนั 

เรำจะพกักบั Raguel ท่ีเป็นลูกพี่ลูกนอ้งของเจำ้ ยงักรรณ 

ลูกสำวเพียงหน่ึง ช่ือซำร่ำ ผมจะพูด ท่ีเธอ 

ไดข้ำ้ใหเ้ป็นภรรยำ 

{6:11 } ส ำหรับเจำ้ละท้ิงดำ้นขวำของเธอ appertain เห็น 

เจำ้ศิลปะเฉพำะของเครือญำติของเธอ 

{6:12 } และแม่บำ้นฉลำด และเป็นธรรม: ตอนน้ี ไดย้นิดงันั้น 

ฉนั และฉนัจะพูดกบัพ่อของเธอ และ เม่ือเรำกลบัจำก 

เรำจะฉลองสมรส rages: ส ำหรับกำร 

Raguel ไม่สำมำรถแต่งงำนกบัเธอตำมกฎหมำยอ่ืน 

โมเสส แต่เขำจะมีควำมตำย ผดิเน่ืองจำกกำร 

สืบทอดค่อนขำ้ง appertain เจำ้มำกกวำ่กำรอ่ืน ๆ 

{6:13 } แลว้หนุ่มตอบสวรรค ์มี 

ไดย้นิ พี่ Azarias ท่ีแม่บำ้นน้ีกรรณมอบให ้



เจด็คน ท่ีทั้งหมดท่ีเสียชีวิตในหอ้งแต่งงำน 

{6:14 } และตอนน้ี ผมลูกชำยคนเดียวของพ่อ และผม 

กลวั เกรงวำ่ถำ้เขำ้ไปหำเธอ ฉนัจะตำย อ่ืน ๆ ก่อน: ส ำหรับกำร 

วญิญำณชัว่ร้ำยทรงรักเธอ ท่ีร่ำงกำยไม่มี แต่ hurteth 

ซ่ึงมำหำเธอ คฤหำสนฉ์นักลวัยงัเกรงวำ่ตำย และ 

น ำชีวติของพ่อและแม่ของฉนัเน่ืองจำกฉนัไป 

หลุมฝังศพ ดว้ยควำมเศร้ำโศก: ส ำหรับพวกเขำมีไม่มีลูกชำยจะฝังศพพวกเขำ 

{6:15 } แลว้ สวรรคเ์ถิด ทูลพระองคพ์ระองคไ์ม่ 

จ ำศีลซ่ึงพ่อของเจำ้ใหเ้จำ้ พระองคน์ั้น 

กแ็ต่งงำนกบัภรรยำของเครือญำติเองเถิด คฤหำสน ์

ไดย้นิฉนั O พี่ ส ำหรับเธอจะไดเ้จำ้กบัภรรยำ 

และท ำใหเ้จำ้ไม่ตอ้นรับตรุษของวญิญำณชัว่ร้ำย ส ำหรับเดียวกนัน้ี 

คืนเธอมีขำ้แต่งงำน 

{6:16 } และเม่ือเจำ้จงมำสู่กำรแต่งงำน 

หอกำรคำ้ เจำ้จงน ำเถำ้ถ่ำนของน ้ำหอม และจงวำง 

พวกเขำบำงส่วนของหวัใจและตบัปลำ และจง 

ท ำใหค้วนักบัมนั: 

{6:17 } และปีศำจจะกล่ินมนั และหนีห่ำงออกไป และ 

ไม่เคยมำอีกใด ๆ เพิ่มเติม: แต่เม่ือเจำ้จงมำ 



เธอ ข้ึนกบัคุณทั้งสอง และอธิษฐำนต่อพระเจำ้ซ่ึงเป็นเมตตำ 

ท่ีจะมีสงสำรคุณ และคุณประหยดั: กลวัไม่ ส ำหรับเธอ 

ตกแต่งหำพระองคต์ั้งแต่เร่ิมตน้ และเจำ้จง 

รักษำเธอ แลว้เธอจะไปกบัเจำ้ นอกจำกน้ีฉนั 

สมมติวำ่ เธอจะแบกเจำ้เด็ก ตอนน้ีเม่ือ Tobias 

ยนิส่ิงเหล่ำน้ี รักเธอ และหวัใจของเขำก ็

พอเพียงร่วมกบัเธอ 

{7:1 } และเม่ือพวกเขำไดม้ำ Ecbatane พวกเขำมำ 

ของ Raguel และซำร่ำไดพ้บกบัพวกเขำ: และหลงั จำกพวกเขำ 

มี saluted คนอ่ืน เธอกไ็ดเ้ขำ้ไปในบำ้น 

{7:2 } กล่ำว วำ่ Raguel Edna ภรรยำ วธีิเช่นน้ี 

ชำยหนุ่มไป Tobit ลูกพี่ลูกนอ้งของฉนั 

{7:3 } Raguel และถำมพวกเขำ จำกไหนเย 

พี่นอ้ง เพื่อคนท่ีพวกเขำกล่ำววำ่ เรำเป็นบุตรของ 

Nephthalim ซ่ึงเป็นเชลยใน Nineve 

{7:4 } แลว้เขำเหล่ำนั้น พวกท่ำนรู้หรือไม่ Tobit ของเรำ 

kinsman และพวกเขำกล่ำววำ่ เรำรู้วำ่เขำ แลว้ พระองคต์รัสวำ่ มีเขำ 

สุขภำพดี 

{7:5 } และพวกเขำกล่ำว เขำเป็นทั้ง ชีวติ และสุขภำพท่ีดี: 



และทูเบียสกล่ำว เขำเป็นพ่อของฉนั 

{7:6 } แลว้ Raguel leaped และจูบเขำ และ ร้องไห ้

{7:7 } ควำมสุขเขำ และดูเถิด เจำ้ 

บุตรเป็นคนดี และซ่ือสัตย ์แต่ เม่ือเขำไดย้นิท่ี 

Tobit ตำบอด ครอบครัว และร้องไห ้

{7:8 } และในท ำนองเดียวกนั Edna ซำร่ำลูกสำวของเขำและภรรยำของเขำ 

กนัแสง นอกจำกน้ี พวกเขำควำมบนัเทิงไวง้สด และหลงัจำก 

วำ่ พวกเขำไดฆ่้ำ ram ฝงู พวกเขำตั้งร้ำนขำยเน้ือ 

ในตำรำงน้ี กล่ำว Tobias รำฟำเอล พี่ Azarias 

พูดถึงส่ิงเหล่ำนั้นซ่ึงเจำ้ didst พูดคุยในลกัษณะ 

และธุรกิจน้ีจดัส่งให ้

{7:9 } เพื่อใหเ้ขำทรำบวำ่ Raguel: และ 

Raguel กล่ำวถึง Tobias กิน และด่ืม และร่ำเริง: 

{7:10 } ส ำหรับเป็นตรงกบัท่ีเจำ้กแ็ต่งงำนกบัฉนั 

ลูกสำว: ก ็ฉนัจะประกำศหำพระองคจ์ริง 

{7:11 } ใหลู้กแต่ง te เจด็ 

ผูช้ำย ผูต้ำยคืนนั้นพวกเขำเขำ้มำหำเธอ: 

อยำ่งไรกต็ำม ส ำหรับปัจจุบนัเป็นสุขสันต ์แต่ Tobias กล่ำววำ่ จะ 

กินอะไรท่ีน่ี จนกวำ่เรำยอมรับ และสำบำนหน่ึงไปยงัอีก 



{7:12 } Raguel กล่ำววำ่ แลว้พำเธอจำกแท ้ๆ 

ตำมลกัษณะ ส ำหรับขำ้ลูกพี่ลูกนอ้งของเธอ และเธอ 

thine และพระเจำ้เมตตำใหคุ้ณประสบควำมส ำเร็จดีในทั้งหมด 

ส่ิงท่ี 

{7:13 } แลว้เขำเรียกวำ่ซำร่ำลูกสำวของเขำ และกำร 

พ่อของเธอ เขำเอำเธอ โดยมือ และเธอจะ 

ภรรยำ Tobias บอกวำ่ ดูเถิด พำเธอหลงัจำกกฎหมำยของ 

โมเสส และน ำเธอไปใหพ้อ่ของเจำ้ และควำมสุขของเขำ 

พวกเขำ 

{7:14 } และเรียกภรรยำ Edna และเอำกระดำษ และไม่ 

เขียนเป็นเคร่ืองมือของพนัธสัญญำ และปิดผนึกมนั 

{7:15 } แลว้เร่ิมรับประทำน 

หน้า 563 Tobit 

{7:16 } หลงัจำก Raguel เรียกภรรยำ Edna และตรัสกบั 

เธอ นอ้งสำว เตรียมหอ้งอ่ืน และน ำของเธอใน thither 

{7:17 } ซ่ึงเม่ือเธอท ำ ตำมท่ีเขำมีเทพ 

เธอท ำใหเ้ธอนัน่: เธอ และเธอไดรั้บกำร 

น ้ำตำของลูกสำวของเธอ ทั้งหลำย วำ่ 

{7:18 } จะสบำยดี ลูก พระเจำ้ของ 



สวรรคแ์ละโลกใหเ้จำ้ควำมสุขน้ีจงเสียใจ: เป็น 

สบำยดี ลูกสำว 

{8:1 } และเม่ือพวกเขำมี supped พวกเขำน ำ Tobias 

แก่เธอ 

{8:2 } และ ตำมเขำไป เขำจ ำค  ำพูดของ 

รำฟำเอล และเอำเถำ้ถ่ำนของน ้ำหอม และวำง 

หวัใจและตบัของปลำ thereupon และท ำใหมี้ควนั 

ทั้งน้ี 

{8:3 } ใดกล่ินเม่ือไดก้ล่ินวญิญำณชัว่ 

เขำหนีเขำ้ไปในส่วนท่ีดีสุดของอียปิต ์และผกูไวใ้นสวรรค ์

เขำ 

{8:4 } และหลงัจำกนั้น พวกเขำไดท้ั้งปิดในร่วมกนั 

ทูเบียสลุกจำกเตียง และกล่ำว วำ่ นอ้งสำว เกิดข้ึน และใหเ้รำ 

อธิษฐำนวำ่ พระเจำ้จะมีสงสำรเรำ 

{8:5 } แลว้เร่ิม Tobias พูด พรทรงเจำ้ โอ ้พระเจำ้ 

ของบรรพบุรุษของเรำ และควำมสุขเป็นช่ือของพระองคศ์กัด์ิสิทธ์ิ และสวยงำมส ำหรับ 

เคย ใหฟ้้ำสวรรคอ์วยพรเจำ้ และส่ิงมีชีวติทั้งหมดของเจำ้ 

{8:6 } เจำ้อดมั madest และประทำนแก่ขำ้วนัภรรยำของเขำ 

ผูช่้วยเหลือและเขำ้พกั: นั้นมำมนุษย:์ พระองคท์รง 



กล่ำววำ่ มนัไม่ดีท่ีมนุษยค์วรจะอยูค่นเดียว ใหเ้รำท ำให ้

เขำตวัช่วยเช่นพระองคท์รง 

{8:7 } และตอนน้ี ขำ้แต่พระเจำ้ ฉนัใชไ้ม่นอ้งสำวของฉนัส ำหรับเขียวชอุ่ม 

แต่ uprightly: ดงันั้น mercifully บวชเรำอำจ 

เป็นอำยดุว้ยกนั 

{8:8 } และเธอบอกกบัเขำ เอเมน 

{8:9 } เพื่อใหพ้วกเขำนอนคืนนั้นทั้งสอง และ Raguel เกิด และ 

ไป และท ำหลุมฝังศพ 

{8:10 } บอกวำ่ ฉนักลวัเกรงวำ่เขำจะตำย 

{8:11 } แต่ เม่ือ Raguel ถูกเขำ้มำในบำ้น 

{8:12 } เขำตรัสกบั Edna ภรรยำของเขำ ส่งแม่บำ้น อยำ่งใดอยำ่งหน่ึง 

ใหเ้ธอเห็นวำ่เขำมีชีวติ: ถำ้เขำไม่ ท่ีเรำ 

อำจฝังเขำ และไม่รู้ 

{8:13 } ดงันั้นแม่บำ้นเปิดประตู และไปใน และ 

พบวำ่พวกเขำทั้งสองนอนหลบั 

{8:14 } และมำไว ้และบอกพวกเขำวำ่ เขำมีชีวติอยู ่

{8:15 } แลว้ Raguel ยกยอ่งพระเจำ้ และกล่ำว ว่ำ โอพระเจำ้ เจำ้ 

ศิลปะท่ีควรค่ำแก่กำรสรรเสริญกบัทั้งบริสุทธ์ิ และศกัด์ิสิทธ์ิสรรเสริญ 

ดงันั้นจึง ใหน้กับุญจงสรรเสริญพระองค ์ดว้ยทั้งหมดของเจำ้ส่ิงมีชีวติ และ 



ใหเ้ทวดำเถิด และ thine เลือกสรรเสริญพระองคต์ลอดกำล 

{8:16 } ขำ้กำรสรรเสริญ ส ำหรับพระองคท์รงท ำใหฉ้นั 

ควำมสุข และท่ีไม่ไดม้ำหำฉนัท่ีสงสัย แต่ 

พระองคท์รงกระท ำกบัเรำตำมควำมเมตตำของพระองคดี์ 

{8:17 } ขำ้กำรสรรเสริญ เพรำะพระองคท์รงมี 

เมตตำของสองท่ีบุตรเฉพำะบุตรของตน 

พ่อ: ใหค้วำมเมตตำ ขำ้แต่พระเจำ้ และจบชีวติใน 

สุขภำพ มีควำมสุขและควำมเมตตำ 

{8:18 } แลว้ Raguel bade รำชกำรลงหลุมฝังศพ 

{8:19 } และเขำเกบ็งำนฉลองแต่งงำนสิบวนั 

{8:20 } ส ำหรับก่อนวนัสมรสจบ 

Raguel ไดดู้เถิด โดยค ำสำบำน วำ่ เขำไม่ควร 

ขำออกจนถึงวนัท่ีสิบส่ีของกำรแต่งงำนไดห้มดอำย ุ

{8:21 } แลว้ เขำควรใชเ้วลำคร่ึงหน่ึงของสินคำ้ของเขำ และ 

ในควำมปลอดภยัไปท่ีพ่อของเขำ และควรมีส่วนเหลือเม่ือฉนั 

และภรรยำจะตำย 

ทูเบียส {9:1 } แลว้เรียกว่ำรำฟำเอล และดูเถิด 

Azarias พี่ชำย {9:2 } ใชก้บัขำ้รำชกำร และสอง 

อูฐ ไปโกรธส่ือกำร Gabael และน ำมำใหฉ้นั 



เงิน และน ำเขำไปงำนแต่งงำน 

{9:3 } ส ำหรับ Raguel กรรณสำบำนวำ่ ฉนัจะไม่ออก 

Counteth {9:4 } แต่พ่อวนั และถำ้ tarry ยำว 

เขำจะเสียใจมำก 

{9:5 } ดงันั้นรำฟำเอลออก และยืน่กบั Gabael และ 

ใหล้ำยมือของเขำ: ท่ีน ำมำถุงซ่ึง 

ไดรั้บกำรผนึกข้ึน และมอบใหเ้ขำ 

{9:6 } และในพวกเขำไปมำทั้งสอง 

ดว้ยกนั มำงำนแต่งงำน: และ Tobias ควำมสุขของเขำ 

ภรรยำ 

{10:1 } ตอนน้ี Tobit บิดำนบัทุกวนั: และเม่ือ 

วนัของกำรเดินทำงหมดอำย ุและพวกเขำมำไม่ได ้

{10:2 } แลว้ Tobit กล่ำววำ่ พวกเขำถูกควบคุมตวัหรือไม่ หรือ Gabael 

ตำย และมีไม่ไม่มีใครใหเ้งินเขำ 

{10:3 } ดงันั้นเขำกข็ออภยั 

{10:4 } แลว้ภรรยำเขำวำ่ ฉนัจะตำย 

เห็นเขำ stayeth ยำว และเธอเร่ิมท่ีจะ wail เขำ กล่ำว วำ่ 

{10:5 } ตอนน้ีผมดูแลรักษำอะไร ลูกชำยของฉนั ฉนัมีให ้

ขำ้ไป แสงตำ 



{10:6 } ใคร Tobit กล่ำววำ่ ถือจงสงบ ดูแลไม่ 

ควำมไม่ปลอดภยั 

{10:7 } แต่เธอกล่ำววำ่ ถือควำมสงบสุขของพระองค ์และหลอกฉนัไม่ได ้

ลูกชำยจะตำย และเธอกอ็อกทุกวนัไปในทำง 

ซ่ึงพวกเขำไป และไม่กินเน้ือสัตวไ์ม่มีในเวลำกลำงวนั และ 

หยดุไม่ไดท้ั้งคืน bewail Tobias ลูกชำยของเธอจนถึง 

กอ็ำยสิุบส่ีวนังำนแต่งงำน Raguel ซ่ึง 

ไดส้ำบำนวำ่ เขำควรใชจ่้ำยมี ทูเบียสกล่ำว วำ่กำร 

Raguel ใหฉ้นัไป พ่อและแม่หนำ้ฉนัไม่ 

ผมเพิ่มเติม 

{10:8 } แต่พ่อในกฎหมำยเขำวำ่ Tarry กบัฉนั 

ผมจะส่งใหพ้่อของเจำ้ และพวกเขำจะประกำศเขำ 

วธีิกำรส่ิงท่ีไปกบัเจำ้ 

{10:9 } แต่ Tobias กล่ำว No แต่ใหฉ้นัไปท่ีพ่อ 

{10:10 } แลว้ Raguel เกิดข้ึน และใหภ้รรยำของเขำ เขำซำร่ำ 

และคร่ึงหน่ึงของเขำสินคำ้ ขำ้ รำชกำร และปศุสัตว ์และเงิน: 
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{10:11 } และเขำอวยพรเขำ และส่งพวกเขำออกไป 

บอกวำ่ พระเจำ้สวรรคใ์หคุ้ณเดินทำงเจริญ 



เดก็ของฉนั 

{10:12 } และเขำกล่ำววำ่ ลูกสำวของเขำ เป็นเกียรติแก่พระบิดำของพระองค ์

เจำ้แม่ในกฎหมำย ซ่ึงขณะน้ีพ่อแม่ของเจำ้ และท่ีฉนั 

อำจไดย้นิรำยงำนท่ีดีของพระองค ์เขำจูบเธอแลว้ Edna ยงั 

กล่ำวถึง Tobias เจำ้แห่งสวรรคคื์นเจำ้ รักของฉนั 

พี่ชำย และเงินช่วยเหลือท่ีผมอำจเห็นเดก็ของเจำ้ของของฉนั 

ลูกสำวซำร่ำก่อนฉนัตำย วำ่ ฉนัอำจดีใจก่อน 

ดูเถิดพระเจำ้: หมำยควำมวำ่ลูกหำพระองคพ์ิเศษ 

ควำมน่ำเช่ือถือ ท่ีจะไม่ฉะออ้น ดุด่ำควำมชัว่ร้ำยของเธอ 

{11:1 } หลงัจำกส่ิงเหล่ำน้ี Tobias ไปเขำ สรรเสริญ 

พระเจำ้ใหเ้ขำใหเ้ขำเดินทำงเจริญ และ 

พร Raguel และ Edna ภรรยำของเขำ และไปในทำงของเขำจนถึง 

พวกเขำเขำ้มำใกลจ้ง Nineve 

{11:2 } แลว้รำฟำเอลกล่ำวถึง Tobias เจำ้ knowest 

พี่ชำย วธีิเจำ้ didst ออกจำกเจำ้พ่อ: 

{11:3 } ใหเ้รำรีบก่อนภรรยำของเจำ้ และเตรียมควำมพร้อมบำ้น 

{11:4 } และในมือเรำเถิดถุงน ้ำดีของปลำ ดงันั้นพวกเขำ 

เดินทำงของพวกเขำ และสุนขัไปหลงัจำกพวกเขำ 

{11:5 } ตอนน้ีแอนนำนัง่มองเก่ียวกบัไปท่ีวธีิกำร 



ลูกชำยของเธอ 

{11:6 } และเม่ือเธอ espied เขำมำ เธอบอกกบัเขำ 

พ่อ ดูเถิด แลว้ลูกชำยของเจำ้ และคนท่ีไปดว้ย 

เขำ 

{11:7 } วำ่ รำฟำเอล ฉนั รู้ โทเบียส ท่ีพ่อของเจำ้ 

จะเปิดตำของเขำ 

{11:8 } ดงันั้นชโลมเจำ้ตำ ดว้ยถุงน ้ำดี และ 

เป็นจ ำนวนท่ี/ก่ีผล เขำจะถู และสีขำว 

จะตกไป และเขำจะดูเจำ้ 

{11:9 } แลว้แอนนำวิง่ออกมำ และอยูก่บัคอของเธอ 

บุตรชำย วำ่ เขำเห็นผมเห็นเจำ้ ลูกชำย 

จำกแท ้ๆ ฉนัจะตำย และพวกเขำร้องไหท้ั้งสอง 

{11:10 } Tobit กอ็อกไปทำงประตู และ 

สะดุด: แต่ลูกชำยของเขำวิง่เขำ 

{11:11 } และเอำไวข้องพอ่: และเขำ strake ของกำร 

ถุงน ้ำดีในสำยตำของพ่อของเขำ บอกวำ่ มีควำมหวงัดี พ่อของฉนั 

{11:12 } และเม่ือตำเร่ิมสมำร์ท เขำลูบ 

พวกเขำ 

{11:13 } และชั้น ๆ สีขำวจำกมุม 



ตำของเขำ: และเม่ือเขำเห็นลูกชำยของเขำ เขำอยูก่บัคอของเขำ 

{11:14 } และเขำร้องไห ้และวำ่ ควำมสุขทรงเจำ้ พระเจำ้ O 

และควำมสุขเป็นช่ือของเจำ้เคย และควำมสุขท่ีมี thine 

แองเจิลศกัด์ิสิทธ์ิ: 

{11:15 } ส ำหรับพระองคท์รง scourged และทรงน ำสงสำรบน 

ฉนั: ส ำหรับ ดูเถิด เห็นลูกชำยทูเบียส และลูกชำยของเขำไปใน 

ยนิดี และบอกในส่ิงท่ีดีท่ีมีพ่อของเขำ 

เกิดข้ึนกบัเขำในส่ือ 

{11:16 } Tobit แลว้กอ็อกไปพบลูกสำวในกฎหมำย 

เขำ้ Nineve ร่ืนเริงยนิดี และสรรเสริญพระเจำ้: และพวกเขำ 

ท่ีเห็นเขำไป marvelled เพรำะเขำไดรั้บเขำ 

สำยตำ 

{11:17 } แต่ Tobias โมทนำพระคุณก่อนท่ีพวกเขำ เน่ืองจำก 

พระเจำ้เมตตำเขำ และเม่ือเขำมำใกลซ้ำร่ำของเขำ 

ลูกสำวในกฎหมำย เขำอวยพรเธอ พูด ขำ้ยนิดีตอ้นรับ 

ลูกสำว: พระเจำ้ไดรั้บพร ซ่ึงกรรณน ำเจำ้แก่เรำ 

และควำมสุขของเจำ้พ่อและเจำ้แม่ และมีควำมสุข 

ในหมู่พี่นอ้งของตน ซ่ึงไดท่ี้ Nineve 

{11:18 } และ Achiacharus และ Nasbas บุตรพี่ชำยของเขำ 



มำ: 

{11:19 } แต่งงำนและของ Tobias ถูกเกบ็ไวเ้จด็วนัดว้ย 

ควำมสุขท่ีดี 

{12:1 } แลว้ Tobit เรียกวำ่บุตร Tobias และตรัสกบั 

เขำ สน ชำยคนนั้นไดค่้ำจำ้งของเขำ ท่ีไปของฉนั 

กบัเจำ้ และเจำ้ตอ้งใหเ้ขำเพิ่มเติม 

ทูเบียส {12:2 } และทูลพระองคว์ำ่ พ่อ O จึงไม่อนัตรำย 

ผมใหเ้ขำคร่ึงหน่ึงของส่ิงเหล่ำนั้นท่ีจะน ำ: 

{12:3 } ส ำหรับเขำกรรณน ำฉนัอีกเจำ้ในดำ้นควำมปลอดภยั และ 

ท ำทั้งภรรยำของฉนั และน ำฉนัเงิน และ 

ในท ำนองเดียวกนั หำยเจำ้ 

{12:4 } แลว้ชำยชรำกล่ำววำ่ มนัเป็นเพรำะเขำ 

ใช ้{12:5 } ดงันั้นเขำเรียกวำ่สวรรค ์และเขำทูลพระองคว์ำ่ 

คร่ึงหน่ึงของทั้งหมดท่ีท่ำนไดม้ำ และหำยไปในควำมปลอดภยั 

{12:6 } แลว้เขำเอำพวกเขำทั้งสองออกจำกกนั และตรัสกบัพวกเขำ 

อวยพรพระเจำ้ จงสรรเสริญพระองค ์และขยำยเขำ และสรรเสริญพระองคส์ ำหรับ 

ส่ิงท่ีเขำกรรณท ำเถิดในสำยตำของทั้งหมด 

ท่ีอำศยัอยู ่กดี็ท่ีจะสรรเสริญพระเจำ้ และยกยอ่งช่ือของเขำ และ 

เพรำะกำร shew มำงำนของพระเจำ้ ดงันั้น จะไม่ 



เวลำเผือ่กำรสรรเสริญพระองค ์

{12:7 } ดีใหปิ้ดควำมลบัของกษตัริย ์แต่มนัเป็น 

คือยกยอ่งใหเ้หมำะกบังำนของพระเจำ้ ซ่ึงเป็น 

ดี และไม่มีควำมชัว่จะสัมผสัคุณ 

{12:8 } อธิษฐำนคือดีกบักำรอดอำหำรและทำน และ 

ควำมชอบธรรม เลก็นอ้ย ดว้ยควำมชอบธรรมจะดีกวำ่ 

มำกกบัควำมชัว่ร้ำยทั้งมวล ดีกวำ่กำรใหท้ำนมำกกวำ่กำร 

วำงค่ำทอง: 

{12:9 } ส ำหรับทำนช้ินตำย และจะลม้ลำ้ง 

เวลำทั้งหมดบำป ผูท่ี้ออกก ำลงักำยทำนและควำมชอบธรรม 

จะเตม็ไป ดว้ยชีวติ: 

{12:10 } แต่ท่ีบำปจะศตัรูเอง 

{12:11 } แน่นอน ฉนัจะท ำใหปิ้ดอะไรจำกคุณ ส ำหรับผม 

กล่ำววำ่ กใ็หปิ้ดควำมลบัของกษตัริย ์แต่ท่ีดี 

ยกยอ่งใหเ้หมำะกบังำนของพระเจำ้ได ้

{12:12 } ตอนน้ี ดงันั้น เม่ือเจำ้ didst อธิษฐำน และซำร่ำ 

เจำ้ลูกสำวในกฎหมำย ไม่น ำร ำลึกของคุณ 

ค ำอธิษฐำนก่อนบริสุทธ์ิ: และเม่ือเจำ้ didst ฝังตวั 

ตำย ผมกบัเจำ้เช่นเดียวกนั 



{12:13 } และ เม่ือเจำ้ didst ไม่เล่ือนให ้และ 

ปล่อยใหเ้ยน็ของเจำ้ และครอบคลุมควำมตำย กระท ำจงดี 

ไม่ไดถู้กซ่อนจำกฉนั: แต่ผมกบัเจำ้ 

{12:14 } และตอนน้ี พระเจำ้ผูท้รงฉนัเพื่อรักษำพระองคแ์ละซำร่ำ 

เจำ้ลูกสำวในกฎหมำย 

{12:15 } ผมรำฟำเอล เทวดำศกัด์ิสิทธ์ิเจด็ อยำ่งใดอยำ่งหน่ึง 

ซ่ึงปัจจุบนัสวดมนตข์องนกับุญ และซ่ึงไปใน และ 
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ออกก่อนเกียรติพระผูบ้ริสุทธ์ิ 

{12:16 } แลว้พวกเขำทั้งสองถูกทุกข ์และอยูก่บัพวกเขำ 

ใบหนำ้: ส ำหรับพวกเขำกลวักนั 

{12:17 } แต่พระองคต์รัสกบัพวกเขำ ไม่กลวั ส ำหรับมนัจะไป 

ดีกบัคุณ สรรเสริญพระเจำ้ดงันั้น 

{12:18 } ส ำหรับของใด ๆ ควำมโปรดปรำน ของฉนั แต่ของไม่ได ้

พระเจำ้ของเรำมำ คฤหำสนส์รรเสริญพระองคต์ลอดกำล 

{12:19 } วนัน้ีฉนัจะไม่ปรำกฏแก่คุณ แต่ฉนัไม่ 

ไม่ กินอำหำรเคร่ืองด่ืม แต่พวกท่ำนไม่เห็นวสิัยทศัน ์

{12:20 } ตอนน้ีจึงใหข้อบคุณพระเจำ้: ส ำหรับผมไปถึง 

พระองคส่์งฉนั แต่เขียนซ่ึงจะท ำในส่ิง 



หนงัสือ 

{12:21 } และเม่ือพวกเขำเกิดข้ึน พวกเขำเห็นเขำไม่ 

{12:22 } แลว้สำรภำพวำ่ พวกเขำดี และดี 

ผลงำนของพระเจำ้ และวธีิกำรท่ีทูตสวรรคข์องพระเจำ้ไดป้รำกฏ 

ไวก้บัพวกเขำ 

{13:1 } แลว้ Tobit เขียนค ำอธิษฐำนซ่ึงดีใจ กล่ำว วำ่ 

ควำมสุขเป็นพระเจำ้ liveth ท่ีเคยตวั และควำมสุขเป็นของเขำ 

รำชอำณำจกัร 

{13:2 } ส ำหรับเขำระบำด และกรรณเมตตำ: เขำ leadeth 

ลงนรก และ bringeth ข้ึนอีก: ไม่มีท่ี 

สำมำรถหลีกเล่ียงมือของเขำ 

{13:3 } สำรภำพเขำก่อนคนต่ำงชำติ เดก็เจำ้ของ 

อิสรำเอล: ส ำหรับเขำกรรณกระจดักระจำยเรำในหมู่พวกเขำ 

มี {13:4 } ประกำศควำมยิง่ใหญ่ของเขำ และยกยอ่งเขำก่อน 

ทั้งหมดชีวติ: ส ำหรับเขำเป็นพระเจำ้ของเรำ และเขำเป็นพระเจำ้ของเรำ 

พ่อเคยตวั 

{13:5 } และเขำจะ scourge เรำส ำหรับควำมชัว่ชำ้สำมำนยข์องเรำ และจะ 

มีควำมเมตตำอีกคร้ัง และจะรวบรวมจำกทุกประเทศ เรำ 

ในหมู่ผูท่ี้เขำกรรณกระจดักระจำยเรำ 



{13:6 } ถำ้ท่ำนเปิดกบัเขำ ดว้ยหวัใจทั้งหมดของคุณ และ 

ทั้งหมด และใจจดักำร uprightly ก่อน แลว้จะ 

เขำเปิดเถิด และจะซ่อนใบหนำ้ของเขำจำกคุณ 

ดูส่ิงท่ีเขำจะท ำกบัคุณ และสำรภำพพระองคด์งันั้น 

ทั้งปำก และสรรเสริญพระเจำ้อำจ และ 

ยกยอ่งพระนิรันดร์ ในดินแดนเชลยของฉนัฉนั 

จงสรรเสริญพระองค ์และประกำศอำจและสมเดจ็เพื่อควำมบำปของเขำ 

ประเทศชำติ O ye คนบำป เปิด และท ำก่อนเขำยติุธรรม: ผู ้

สำมำรถบอกวำ่ เขำจะยอมรับคุณ และมีเมตตำต่อคุณ 

{13:7 } ผมจะยกยอ่งพระเจำ้ และจิตวญิญำณของฉนัจะสรรเสริญกำร 

กษตัริยข์องสวรรค ์และจะช่ืนชมยนิดีในควำมยิง่ใหญ่ของเขำ 

{13:8 } ใหทุ้กคนพูด และปล่อยใหท้ั้งหมดจงสรรเสริญพระองคส์ ำหรับเขำ 

ควำมชอบธรรม 

{13:9 } O เยรูซำเลม็ เมืองพระ เขำจะ scourge เจำ้ส ำหรับ 

จงท ำงำน และเดก็จะมีควำมเมตตำอีกบุตร 

ผูช้อบธรรม 

{13:10 } สรรเสริญพระเจำ้ ควำมไม่ดี: และสรรเสริญ 

พระนิรันดร์ วหิำรของเขำอำจจะ builded ใน 

เจำ้อีก ดว้ยควำมสุข และใหเ้ขำท ำใหค้วำมสุขมีเกิด 



ท่ีเป็นเชลย และรักในพระองคส์ ำหรับเคยผูท่ี้ 

มีควำมสุข 

{13:11 } หลำยประเทศจะมำจำกไกลช่ือของ 

แมพ้ระเจำ้กบัของขวญัในมือ ของขวญัเพื่อกำร 

กษตัริยข์องสวรรค ์ทุกรุ่นจะสรรเสริญพระองคด์ว้ย 

ควำมสุข 

{13:12 } สำปแช่งพวกท่ีเกลียดเจำ้ และควำมสุขเป็น 

ทั้งหมดจะเป็นท่ีรักพระองคต์ลอดกำล 

{13:13 } Rejoice และดีใจส ำหรับเดก็ของคน: 

ส ำหรับพวกเขำจะมำรวมตวักนั และจะอวยพรพระเจำ้ 

ของแค่น้ี 

{13:14 } O ควำมสุขเป็นท่ีรักพระองค ์ส ำหรับพวกเขำจะ 

ช่ืนชมยนิดีในควำมสงบของเจำ้: ควำมสุขพวกเขำท่ีไดรั้บ 

อกตรมส ำหรับ scourges ของเจำ้ ส ำหรับพวกเขำจะช่ืนชมยนิดีส ำหรับเจำ้ 

เม่ือพวกเขำไดเ้ห็นเกียรติของเจำ้ และจะยนิดีตลอดกำล 

{13:15 } ใหจิ้ตวญิญำณของฉนัอวยพรพระมหำรำชำ 

{13:16 } ส ำหรับเยรูซำเลม็จะสร้ำงข้ึน ดว้ยไพลิน 

และมรกต และหินมีค่ำ: ผนงัและเสำของเจำ้ และ 

นิวคำร์ ดว้ยทองค ำบริสุทธ์ิ 



{13:17 } และถนนของกรุงเยรูซำเลม็ท่ีจะปูดว้ย 

แร่จ ำพวกหน่ึง และ carbuncle และหินของโอเฟ่อร์ 

{13:18 } และทุกทอ้งถนนเธอจะพูด Alleluia และพวกเขำ 

จะสรรเสริญพระองค ์กำรพูด ควำมสุขเป็นพระเจำ้ ซ่ึงกรรณ 

สรรเสริญตลอดกำล 

Tobit {14:1 } เพื่อท ำกำรยกยอ่งพระ 

{14:2 } และพระองคแ์ปดหำ้สิบปีเม่ือเขำสูญเสีย 

สำยตำของเขำ ซ่ึงกลบักบัเขำหลงัจำกแปดปี: และ 

เขำใหท้ำน และเขำเพิ่มข้ึนในควำมกลวัของพระเจำ้ 

และสรรเสริญพระองค ์

{14:3 } และเม่ือเขำอำยมุำก เขำเรียกวำ่ลูกชำยของเขำ และ 

บุตรของบุตร และกล่ำวว่ำ เขำ ลูกพ่อ เจำ้ 

เดก็ ส ำหรับ ดูเถิด ฉนั:อำย ุและพร้อมท่ีจะออกออก 

ชีวติน้ี 

{14:4 } ไปลงในส่ือลูกชำยของฉนั ผมกเ็ช่ือวำ่ผู ้

ส่ิงท่ีโจนสักล่ำวศำสดำของ Nineve วำ่มนัจะ 

จะลม้ลำ้ง ส ำหรับควำมสงบเวลำท่ีค่อนขำ้งจะไดอ้ยู ่

ส่ือ และท่ีพี่นอ้งของเรำใหอ้ยูก่ระจดักระจำยอยูใ่นโลก 

จำกท่ีดินท่ีดี: และเยรูซำเลม็จะอำ้งวำ้ง และ 



บำ้นของพระเจำ้มนัจะเผำ และจะอำ้งวำ้ง 

เวลำ 

{14:5 } และวำ่อีกพระจะมีเมตตำต่อพวกเขำ และ 

น ำมำอีกในกำร ท่ีพวกเขำจะสร้ำงควำม 

วดั แต่ไม่ชอบคร้ังแรก จนกวำ่เวลำนั้นอำยไุด ้

ปฏิบติัตำม และหลงัจำกนั้นพวกเขำจะกลบัจำกสถำน 

เชลยของพวกเขำ และสร้ำงเยรูซำเลม็สง่ำ และ 

บำ้นของพระเจำ้จะสร้ำงมนัเคยตวักบัควำมรุ่งโรจน์ 

อำคำร เป็นผูเ้ผยพระวจนะไดพู้ดดงักล่ำว 

{14:6 } และทุกประเทศจะเปิด และกลวัพระเจำ้ 

อยำ่งแทจ้ริง และจะฝังไอดอลของพวกเขำ 

{14:7 } ดงันั้น ทุกประเทศจึงจะสรรเสริญพระเจำ้ และคนของเขำ 

จะสำรภำพพระเจำ้ และพระเจำ้จะประทำนคน และ 

ผูท่ี้รักพระเจำ้ในควำมจริงและควำมยติุธรรมจะ 

ดีใจ shewing ควำมเมตตำต่อพี่นอ้งของเรำ 

{14:8 } และตอนน้ี ลูก ออกจำก Nineve เน่ืองจำก 

ท่ีส่ิงเหล่ำนั้นท่ีจะกล่ำวโจนสัศำสดำยอ่ม 

ท่ีผำ่นมำ 
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แต่ {14:9 } ใหเ้จำ้กฎหมำยบญัญติั และ 

shew กนัเมตตำ และ เพียง วำ่ มนัอำจไปกบัขำ้ 

{14:10 } และฝังฉนั decently และคือมำรดำกบัฉนั 

แต่ไม่ tarry ท่ี Nineve จ ำ ลูกชำย วธีิ 

อำมำนจดักำร Achiacharus ท่ีพำเขำข้ึน วธีิออกของ 

แสงน ำเขำเขำ้ไปในควำมมืด และวธีิกำรรับรำงวลัของเขำ 

เขำอีก: ยงัไม่ ไดบ้นัทึก Achiacharus แต่อ่ืน ๆ มีของเขำ 

รำงวลั: ส ำหรับเขำกล็งไปในควำมมืด Manasses ให ้

ทำน และ snares ของท่ีตั้งส ำหรับ 

เขำ: แต่อำมำนตกลงไปในบ่วง และเสียชีวติ 

{14:11 } คฤหำสนต์อนน้ี ลูกพ่อ พิจำรณำทำนอะไร 

doeth และวธีิกำรส่งมอบควำมชอบธรรม เม่ือเขำมี 

กล่ำววำ่ ส่ิงเหล่ำน้ี เขำใหข้ึ้นผท่ีีอยูใ่นเตียง ถูกผดิ 

ร้อย และแปด และสิบปี และเขำฝังเขำ 

เพรำะ 

{14:12 } และเม่ือแอนนำมำรดำตำย เขำฝัง 

เธอกบัพ่อของเขำ แต่ Tobias ออกกบัภรรยำ และ 

เดก็ Ecbatane กำร Raguel พ่อในกฎหมำย 

{14:13 } ท่ีเขำเก่ำกบัเกียรติ และเขำฝัง 



เขำพ่อ และแม่ในกฎหมำยเพรำะ และเขำสืบทอดมำ 

สำรของพวกเขำ และ Tobit ของพ่อของเขำ 

{14:14 } และเขำตำยท่ี Ecbatane ในส่ือ ถูกผดิ 

ร้อย และเจด็ ถึงยีสิ่บปี 

{14:15 } แต่ก่อนตำย เขำไดย้นิกำรท ำลำยของ 

Nineve ซ่ึงถ่ำย โดย Nabuchodonosor และ 

Assuerus: และก่อนตำย เขำ rejoiced ผำ่น Nineve 

นอกสารบบ 
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