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Tobitas 

Tobitas knyga 

{1:1} Tobitas, sūnus Tobiel, pasak knygos, 

Ananiel, sūnus Aduel, sūnus Gabael, sūnus, su 

sėklos, Linkuvos gimnazija, giminės Nephthali; 

{1:2} kurie asirų karalius Enemessar laiku 

buvo vadovaujamas nelaisvėje iš Thisbe, kuris yra į dešinę ranką 

Tai miestas, kuris yra vadinamas tinkamai Nephthali Galilėjoje 

virš Aser gentis. 

{1, 3} aš Tobitas vaikščiojo visas mano gyvenimo dienas, 

tiesos ir teisingumo, ir aš daug almsdeeds į mano 

brolių, ir mano tauta, kurie atėjo pas mane į Nineve, į 

Asirai žemės. 

{1/4} ir kai buvau mano šalyje, žemės 

Izraelis yra bet jaunas, visi Nephthali mano tėvo giminės 

nukrito iš Jeruzalės, kuri buvo pasirinkta iš namų 

Visi Izraelio, kad visos gentys turi paaukoti giminių 



ten, kur gyventi Wyniosly šventykla 

buvo pašventinta ir pastatytas visoms amžiaus grupėms. 

{1, 5} dabar visų genčių, kurios kartu sukilo, ir 

mano tėvas Nephthali, namas paaukojo pas visus telyčia 

Valis. 

{1:6}, bet aš tik teko dažnai Jeruzalės šventės, kaip 

jis buvo įšventintas pas visus Izraelio iš tautos, 

amžina dekretas, turintys pirmojo ir dešimtosiomis dalimis po 
kablelio 

didės, o ta, kuri buvo pirmą kartą nupjauti; ir jie davė man ne 

kunigai vaikus, Aaron altoriaus. 

{1:7} pirmoji dešimtoji dalis visų padidinti daviau sūnūs 

Aaronas, kurie teikė Jeruzalėje: kitą dešimtoji I dalis 

parduodami, ir nuėjau, ir praleido ją kasmet Jeruzalėje: 

{1:8} ir daviau jiems, kuriems tai buvo trečioji 

Susipažinkite, kaip Kastytis mano tėvo motinai liepė man, 

nes man liko našlaitis, mano tėvas. 

{1:9} Be to, kai buvo pas vyro, amžius 

Aš vedė Anna mano savo kilmę, ir jos man trisde 

Tobias. 



{1:10} ir kada mes buvo pervežta į sandėlį nelaisvę į 

Nineve, visi mano broliai ir tų, kurie buvo mano giminingų 

valgė duoną, pagonių. 

{1:11}, bet aš nuolat sau valgyti; 

{1:12} nes prisiminiau Dievą, visa širdimi. 

{1:13} ir dauguma aukštos man malonę ir už 

prieš Enemessar, kad aš buvo jo tiekėjas. 

{1:14} ir nuėjau į žiniasklaidos, ir paliko pasitikėjimą su 

Gabael, Gabrias, ne siautėja per miestą žiniasklaidos dešimt 
brolis 

talentų sidabro. 

{1:15} dabar kai Enemessar buvo miręs, Sennacherib jo 

sūnus karaliavo generalinio direktoriaus; kurių turtas buvo 
susirūpinusi, kad aš 

negalėjo eiti į žiniasklaidos. 

{1:16} ir Enemessar laiku man davė daug išmaldą į 

mano brolių, ir davė mano duonos alkanas, 

{1:17} ir savo plika drabužius: ir jei aš pamačiau, bet 

mano tautos mirę, ar vaidino apie Nineve sienos, aš palaidotas 

jam. 

{1:18} ir jei karalius Sennacherib buvo nužudyti, kai 



jis atėjo, ir bėgti iš Judėjos, palaidotas jų slaptai; už 

savo rūstybę jis nužudė daug; Tačiau organai nebuvo nustatyta, 

Kada jie buvo ieškoma karaliaus. 

{1:19} ir kai vienas iš to Ninevites išvyko ir 

skundėsi man karaliui, kad palaidotas jų, ir pasislėpė 

save; suprasti, kad aš buvo kreiptasi dėl turi būti pateikti 

mirties, aš atsisakė mane baimės. 

{1:20} tada mano prekes buvo prievarta paimti, 

nei ten ką nors paliko mane, prie mano žmona Anna 

ir mano sūnus Tobias. 

{1:21} ir ten vyko ne penkių iki penkiasdešimt dienų, prieš 

jis nužudė du jo sūnus, ir jie pabėgo į kalnus 

apie Ararath; ir jo sūnus Sarchedonus karaliavo generalinio 
direktoriaus; 

kurie paskirti per tėvo paskyrų, ir per visą savo 

reikalų, Achiacharus mano brolis Anael sūnus. 

{1:22} ir Achiacharus intreating už mane, aš grįžo į 

Nineve. Dabar Achiacharus buvo Podczaszy, ir prižiūrėtojas, 

Signet, ir valdytojas, ir prižiūrėtojo sąskaitų: ir 

Sarchedonus paskyrė jį pirmyn pas jį: ir jis buvo mano 



brolio sūnus. 

{2:1,} dabar buvo ateinu namo dar kartą, ir mano žmona 

Anna buvo atkurta pas mane, su savo sūnumi Tobias, į 

Sekminės, kuri yra šventa šventė iš septynių šventė 

savaites, buvo geras Pietūs paruošti man, per kurį aš 

Susėdo valgyti. 

{2:2} ir kai aš pamačiau daug mėsos, sakiau, kad mano 

sūnus, eiti ir bet kokia forma jis koks vargšas tu būsi sužinoti 

mūsų brolių, kurie mano, kad Viešpats; ir Štai, aš pabūti 

nuolaidus. 

{2:3}, bet jis vėl atėjo ir pasakė, tėvas, vienas iš mūsų 

tauta yra pasmaugti, ir išvaryti rinkoje. 

{2:4}, tada prieš teko paragauti bet kokios mėsos, aš pradėjau 

ir paėmė jį į kambarį iki žemyn saulės. 

{2:5}, tada grįžo, ir plauti save, ir valgė mano 

mėsa, sunkumo pojūtis, 

{2:6} prisiminti tą pranašystę Amos, kaip jis sakė: 

Jūsų šventės turi būti virto gedulo, ir visi jūsų 

Mirth į raudos. 

{2:7} todėl aš verkti: ir einant žemyn, po to 



Nuėjau ir padarė kapo, ir palaidoti jį saulė. 

{2:8}, bet mano kaimynai, manęs tyčiojosi ir sakė, tai žmogus 

dar nebijo būti nubaustas mirtimi, šis klausimas: kurie pabėgo 

kelio; ir dar, Štai, jis burieth mirusiųjų dar kartą. 

{2, 9} tą pačią naktį taip pat grįžau iš atliekų laidojimo, ir 

miegojo prie sienos mano kiemą, bus užterštas ir mano 

veidas buvo atidengta: 

{2:10} ir aš ne žinojo, kad ten buvo žvirbliai, į 

sienos, ir mano akys yra atidaryti, žvirbliai nutildytas šiltas 

mėšlas į mano akis ir baltumą atėjo į mano akis: 

ir nuėjau į gydytojų, bet jie man padėjo ne: 
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Be to Achiacharus ar maitina mane, kol aš atvykau į 

Elymais. 

{2:11} ir mano žmona Anna užtruks moterų darbų daryti. 

{2:12} ir kai ji liepė juos namų savininkams, 

jie sumokėjo savo darbo užmokesčio, ir davė jai taip pat be 
vaikas. 

{2:13} ir kai ji buvo mano namuose, ir pradėjo verkti, aš 

pasakė jai, iš kur yra vaikas? yra tai ne pavogta? 



užtikrinti jo savininkams; ji nėra teisėtas valgyti ką nors 

kad būtų pavogtas. 

{2, 14}, bet ji atsakė į mane, ji buvo suteikta dovana 

daugiau negu darbo užmokestis. Čiausiasis aš netikiu, ji, bet 

Marius jai padaryti ją savininkams: ir aš buvau sugėdintas į ją. 

Bet ji atsakė man, kur yra išmaldą ir tavo 

teisieji darbai? Štai, tu ir visi tavo darbai yra žinomi. 

{3:1} ir aš būti gėlė ar verkti, ir mano liga 

meldėsi, sakydamas: 

{3:2} Viešpatie, tu esi tiesiog, ir visi tavo darbai, ir visa tavo 

būdų yra malonės ir tiesos, ir tu judgest tikrai ir teisingai 

amžinai. 

{3:3} prisiminti mane, ir atrodo man, bausti mane ne 

mano nuodėmių ir ignorances, ir nuodėmes, mg tėvams, kurie 

nusidėjau prieš tave: 

{3:4} nes jie paklūsta ne tavo įsakymų: Kodėl 

tu padarei pristatyti mums yra sugadinti, ir pas nelaisvėje, ir 

mirčiai, ir priekaištų visoms tautoms patarlės 

tarp kurių mes yra išsklaidyti. 

{3:5} ir dabar tavo sprendimai yra daug ir tiesa: spręsti 



man mano nuodėmes ir mano tėvai: nes mes 

jau nebėra tavo įsakymų, nei vaikščioti 

tiesa, prieš tave. 

{3:6} dabar todėl susidoroti su manimi kaip seemeth geriausia 
pas 

tave, ir komanda mano dvasia turi būti paimti iš manęs, kad aš 

gali būti nutraukta ir tapo žeme: ji yra naudinga 

man mirti, o ne gyventi, nes aš girdėjau klaidinga 

tebesijausti, ir turi daug skausmo: komanda todėl, 

Aš dabar gali būti pristatomi iš šios nelaimės, ir eiti į, 

amžina vieta: įjungti ne tavo veidą nuo manęs. 

{3:7} it buvo perduoti tą pačią dieną, kad Vietovė Ecbatane 
miestas 

Žiniasklaidos Sara Arkangelas Reuelis dukra buvo taip pat 
priekaištavo 

iš savo tėvo tarnaitė; 

{3:8} Todėl, kad ji buvo susituokęs su septynių 

vyrai, kuriems Asmodeus, piktoji dvasia buvo nužudyti, prieš 

jie turėjo gulėti su ja. Dost tu negali žinoti, teigė, kad 

tu padarei pasmaugti tavo vyru? tu padarei jau 

septyni vyrai, nei tu buvai pavadintas po vieną iš jų. 



{3:9} kodėl dost tu ritmas mus už juos? jei jie būtų 

miręs, eiti savo kelius po jų, leiskite mums niekada matyti tave 
arba 

sūnus ar dukra. 

{3:10} Whe ji išgirdo šių dalykų, ji buvo labai 

Sopulingosios, taip, kad ji manė, kad buvo pasmaugti savo 
mintis; ir 

ji sakė: aš esu vienintelė dukra mano tėvas, ir jei aš 

tai turi būti jam priekaištų, ir užtikrina, kad jo senas 

amžiaus su liūdesio pas kapą. 

{3:11} tada ji girdi link lango, ir tarė: 

Palaimintas esi tu, Viešpatie, Dieve mano, ir tavo Šventosios ir 

šlovingą vardą yra palaiminta ir garbingus amžinai: tegul visi 
tavo 

darbų pagirti tave amžinai. 

{3:12} ir dabar, Viešpatie, aš nustatyti aš mano akis ir veidą 

link tavęs, 

{3:13} ir pasakyti, priimti mane iš žemės, kad gali išgirsti 

ne daugiau priekaištų. 

{3:14} Tu ˛inai, Viešpatie, kad esu grynas iš visų nuodėmės 

su žmogumi, 



{3:15} ir kad aš niekada užterštas mano vardas, ir vardas 

mano tėvas, mano nelaisvėje žemės: aš tik 

dukra, tėvas, nei kas jis bet kuris vaikas yra jo 

įpėdinis, nei bet šalia mylimojo, nei bet kuris sūnus gyvas, jo 

kam gali laikyti save žmonoms: mano septyni vyrai uždaryti 

jau miręs; ir kodėl turėčiau gyventi? Tačiau jei jis negali tavęs 
prašome 

kad man reikėtų net mirti, komanda turėjo būti man, kai dėl 

ir gaila man, kad aš išgirsti ne daugiau priekaištų. 

{3:16}, malda juos abu buvo girdėjęs, 

Didžiojo Dievo didybę. 

{3:17} ir Rafaelis buvo išsiųstas išgydyti juos abu, t. y. į 

masto kelio baltumą Tobitas 's akis ir suteikti Sara 

Arkangelas Reuelis dukra žmona į Tobias sūnus Tobitas; 

ir įpareigoti Asmodeus piktoji dvasia; Todėl, kad ji priklausė 

– Tobias paveldėjimo teise. Vis ma iau laiko atėjo 

Tobitas namuose, ir įvesti į savo namus, ir Sara, 

Arkangelas Reuelis dukra atėjo iš jos viršutinės kameros. 

{4:1} tą dieną Tobitas prisiminiau pinigus jis 

padarė prie Gabael žiniasklaidoje siautėja 



{4:2} ir sakė su savimi, aš norėjo dėl mirties; 

Kodėl aš ne skambinti mano sūnui Tobias, tai gali reikšti 

jam pinigų, kol mirsiu? 

{4:3} ir kai jis pašaukė jį, jis sakė: mano sūnus, kai 

Aš miręs, palaidotas mane; ir niekina ne tavo mama, bet garbės 

jos visas dienas, tavo gyvenimą, ir daryti tai, kas turi prašome 

jos, ir jai ne sielvartauti. 

{4:4} atsiminti, mano sūnui, kad ji pamatė daug pavojų 

tave, kai buvai jos įsčiose: ir kai ji yra miręs, 

palaidoti jos iš manęs vieno kapo. 

{4:5} mano sūnus, nepamiršti Viešpačiui, mūsų Dievui, visi tavo 

dienų, ir tegul ne tavo valia, nustatyti nuodėme, arba peržengtų 
savo 

įsakymų: tai uprightly visus tavo gyvenimas ilgas ir vykdykite 

nėra būdų netiesos. 

{4:6}, jei tu tikrai, tavo daikteliai yra prosperously 

sėkmės tau, ir visiems kurie gyvena teisingai. 

{4:7} duoti išmaldą, tavo medžiagos; ir kai tu givest 

išmaldą, tegul ne tavo akis, būti pavydus, nei savo ruožtu tavo 
veidas 

bet prasta, ir Dievo veidas turi būti pasukti ne nuo 



tave. 

{4:8} jei tu gausa duoti išmaldą atitinkamai: jei 

tu turi bet nedaug, bijoti ne duoti pagal šią 

mažai: 

{4:9}, tu layest iki geras lobis už save 

prieš dieną būtinumo. 
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{4:10} nes kad išmaldą pristatyti nuo mirties, ir 

suffereth neateiti į tamsą. 

{4:11} išmalda yra pas visus, kad suteikti jai gera dovana, 

žvilgsnis į patį aukštąjį. 

{4:12} saugokitės visos prostitucija, mano sūnus, ir visų pirma 
atsižvelgia 

žmona sėkla, tavo tėvai, ir imtis ne keista 

moteris su žmona, kuri nėra tavo tėvo giminės: nes mes esame 

pranašai, Nojus, Abraomas, Izaokas, vaikų ir 

Jokūbas: Atminkite, kad mano sūnui, kad mūsų protėviai iš į 

pradžioje, kad visi jie susituokę žmonos net savo 

šeimą, ir buvo palaiminti savo vaikus, o jų sėklos 

paveldės žemę. 



{4:13} dabar todėl, Mano sūnau, myliu tavo broliai, ir 

niekina ne į tavo širdį tavo broliai, sūnūs ir dukterys 

tavo tauta, ne imtis jų žmonos: pasididžiavimas yra 

naikinimo ir daug problemų, ir lewdness yra irimo ir 

labai noriu: lewdness yra motina, badas. 

{4:14} tegul ne bet kuris žmogus, kuris davė kaustytomis 
atpildas 

nuolaidus, pabūti su tavimi, bet suteikti jam jį iš rankų: nes jei 

tu tarnauti Dievui, jis taip pat bus grąžinti tave: būti nuovokus 
mano 

sūnus, – viską ką tu darai, ir protinga – visi tavo 

pokalbis. 

{4:15} tai, kad nė vienam žmogui, hatest: negalima gerti 

vyno, kad tau girtas: tegul girtumo eiti su 

tave tavo kelionę. 

{4:16} duoti tavo duonos alkanas, ir dėl tavo 

jiems drabužiai, kurie yra plika; ir pagal tavo 

gausa duoti išmaldą: ir tegul ne tavo akis, būti pavydus, 

Kada tu givest išmaldą. 

{4:17} išlieti tavo duona tik, tačiau laidojimo 

duoti nieko bloga. 



{4:18} klausia, gynėjas iš visų, kurie yra išmintingi, o ne panieka 

advokatas, kuri yra pelninga. 

{4:19} visada Telaimina Viešpats, tavo Dievas, ir nori jį 

kad gali nukreipti savo kelius, ir kad visus tavo kelius ir 

advokatų gali klestėti: nes kiekviena tauta turi ne 
advokatas; bet 

pats Viešpats duoda visus gerus dalykus, o jis žeminti 

kam jis bus, kaip jis bus; Dabar, todėl, Mano sūnau, prisiminti 

mano įsakymų, nei leisti jiems būti išvesti iš tavo protas. 

{4:20} ir dabar aš reiškia, kad jie tai kad aš padarė dešimt 

Gabael sūnus Gabrias kartą juostų žiniasklaidoje talentus. 

{4:21} ir Nesijaudink, mano sūnų, kad mes gaminami prastos: už 

tu daug turto, jei tu bijoti Dievo, ir nuo visų 

nuodėmės, ir tai, kad yra malonus jo akyse. 

{5:1} Tobias tada atsakė ir tarė tėvas, darysiu viską 

ką tu padarei man liepė: 

{5:2} bet kaip galima gauti pinigų, matydami, a ˛inau 

jam nėra? 

{5:3}, tada jis davė jam rankraštis, ir tarė: 

jo, ieškoti tau vyras, kuris gali eiti su tavimi, whiles aš dar 



gyventi, ir aš duosiu jam darbo užmokestis: eiti ir gauti į 

pinigų. 

{5:4} Todėl, kai jis atėjo ieškoti vyro, jis rado 

Buvo angelas Rafaelis. 

{5:5}, bet jis žinojo, kad ne; ir jis tarė: ar tu 

eiti su manimi į siautėja? ir žinai tu tose vietose gerai? 

{5:6} į kurį angelas pasakė, aš eisiu su tavimi, ir aš 

žinoti, kaip gerai: aš jau pateiktas su mūsų brolis 

Gabael. 

{5:7} tada Tobias sako jam pabūti už mane, kol aš pasakyti 

mano tėvas. 

{5:8} tada jis tarė: eikite ir pabūti ne. Todėl jis nuvyko 

Vietovė ir pasakė, kad jo tėvas, Štai, radau vieną, 

eiti su manimi. Tada jis pasakė, vadina jį pas mane, kad aš gali 

žinoti, kokios genties jis yra, ir nesvarbu, ar jis būtų patikimas 
žmogus 

eiti su tavimi. 

{5:9}, Taigi jis pavadino jį, ir jis atėjo, ir jie pasveikino 

vienas su kitu. 

{5:10} tada Tobitas jam tarė brolis, parodysiu man 



kokios giminės ir šeimos tu esi. 

{5:11} su kuriuo jis sakė, Dost tu ieškoti giminės arba 

eiti su tavo sūnus, šeimos ar samdomas žmogus? Tada Tobitas 
pasakė: 

pas jį, aš žinau, brolis, tavo genčių ir pavadinimas. 

{5:12} tada jis pasakė, esu Azarias, Ananiasz sūnus, 

Puikus, ir tavo broliai. 

{5:13} tada Tobitas sakė, tu Sveiki, brolis; būti 

ne dabar piktas su manimi, nes aš jau teiravosi žinoti 

tavo gentis ir tavo šeima; nes tu esi mano brolis, ir tai 

sąžiningas ir geras rankų: nes aš žinau, Ananiasz ir Jonathas, 

sūnūs, kad labai Samaias, kaip mes Eime kartu į Jeruzalę 

į pamaldas, o pirmagimis ir dešimtosiomis dalimis po kablelio ir 

vaisiai; ir jie nebuvo vilioja paklaida mūsų 

broliai: Mano broli, tu esi geras atsargų. 

{5:14} bet pasakykite man, kokia darbo užmokesčio atiduosiu 
tau? Nejaugi 

tu drachm per dieną, ir ko reikia, kad mano savo 

sūnus? 

{5:15} taip, be to, jei jūs grįžti saugiai, aš imsiuosi 

kažkas į tavo darbo užmokesčio. 



{5:16} kad jie gėriuosi. Tada jis sako, kad Tobias, 

Paruošti save už kelionę ir Dievas atsiųs jums gera 

kelionę. Ir kai jo sūnus buvo paruošti visų dalykų toli į 

kelionės, jo tėvas sako, tu eiti su šio žmogaus ir Dievo, 

kuris gyvena danguje, klestėti savo kelionę, ir į 

angelas, Dievo laikyti jūsų įmonė. Todėl jie nuėjo pirmyn, 

ir jaunas vyras šuo su jais. 

{5:17}, bet jo motina raudojo, ir pasakė kodėl Tobitas, Anna 

tu tu pasiuntė toli mūsų sūnų? ar jis ne mūsų rankas, 
darbuotojai 

vyksta ir veikia prieš mus? 

{5:18} negali būti gobšus pridėti pinigų į pinigus: bet Tegu tai 
bus 

kaip atsisakyti mūsų vaikui. 

{5:19} už tai, ką Viešpats davė mums gyventi su 

pakanka mums. 

{5:20} tada sakė Tobitas jai, imtis jokios priežiūros, mano 
sesuo; jis 

turi grįžti saugiai, ir tavo akis išvys jį. 

{5:21} nes geras angelas jį išlaikyti įmonę, ir 

jo kelionė turi būti klestintis ir jis turi grįžti saugiai. 
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{5:22} tada ji padarė galą verksmas. 

{6:1} ir kaip jie išvyko į kelionę, jie atėjo į 

vakaro iki upės tigras, ir jie pateikė ten. 

{6:2} ir kada plauti atėjo jaunuolis 

pats žuvies mesti iš upės, ir būtų 

valgė jį. 

{6:3} tada angelas jam tarė, imtis žuvis. Ir 

jaunuolis nustatyta laikykite žuvų ir patraukė ji į žemę. 

{6:4} į kurį angelas pasakė, atidarykite žuvis ir imtis su 

širdies ir kepenis bei tulžies, ir įdėti juos saugiai. 

{6:5} kad jaunuolis padarė kaip angelas liepė jį; 

ir kai jie buvo skrudinta žuvis, jie valgė jis: tada jie 

abi nuvyko į savo kelią, kol jie patraukė arčiau Ecbatane. 

{6:6} tada jaunuolis sakė, kad angelas, brolis 

Azarias, ką naudoti yra širdies ir kepenų ir gal 

žuvis? 

{6:7} ir jis tarė: neliesti širdies ir 

kepenų, jei velnias ar blogio dvasia problemų, mes turi padaryti 
per 



dūmų jo vyras ar moteris, ir šalis 

turi būti ne daugiau vexed. 

{6:8} kaip tulžies, verta patepti žmogus, kuris turi 

baltumas jo akyse, ir jis turi būti išgydyti. 

{6:9} ir kai jie buvo priartėti prie juostų, 

{6:10} angelas sako, kad jaunas vyras, brolis, diena 

Mes paduoda Arkangelas Reuelis, kas yra tavo pusbrolis; Jis taip 
pat davė 

vieną tik dukterį, vardu Sara; Aš sakau jai, kad ji 

gali būti suteikta žmonoms. 

{6:11}, tau nieko jos appertain, dešinėje matome 

tu tik jai giminingų meno. 

{6:12} ir tarnaitė yra teisingas ir protingas: dabar to išgirsti 

mane, ir aš kalbės su tėvu; ir kai mes grįžtame iš 

Juostų švęsime santuokos: nes aš žinau, kad 

Arkangelas Reuelis jos negalima vesti į kitą pagal teisę 

Mozė, bet jis turi būti kaltas mirties, nes teisė 

paveldėjimo gana susijusiam su tau, nei kitiems. 

{6:13} tada jaunuolis atsakė angelas, aš turiu 

girdėjau, brolis Azarias, kad šis tarnaitė davė į 



septyni vyrai, kurie visi mirė santuokos kameroje. 

{6:14} ir dabar aš esu vienintelis sūnus mano tėvo, ir aš 

bijo, kad jei aš einu pas ją, aš mirti, kaip ir kiti prieš: už per 

bloga dvasia myli ją, kuri hurteth kūno, bet tie 

kuri ateina pas ją; Kodėl aš taip pat bijau, kad mirsiu, ir 

mano tėvas ir mano motina Pagyvinkite nes man į 

kapas su liūdesio: nes jie neturi kitų sūnų užkasimą jų. 

{6:15} tada angelas tarė: Dost tu ne 

prisiminti priesakų, kuriuos tavo tėvas davė tau, kad tu 

shouldest tuoktis žmonos tavo giminingų? Kodėl 

girdi mane, O mano brolis; ji turi būti suteikta tave su žmona; 

ir, kad tu jokio atpildo piktoji dvasia; dėl to paties 

naktį ji pateikiama tau santuokos. 

{6:16} ir kada tu būsi ateiti į santuoką 

kolegija, tu būsi imtis pelenais, Kvepalai, ir būsi gulėjo 

jiems kai kurių širdies ir kepenys, žuvis, ir būsi 

kad dūmai su juo: 

{6:17} ir velnias kvapo ir bėgti, ir 

niekada dar kartą, bet daugiau:, bet kai tu būsi 



jai pakilti jums abiems, ir melstis, kad Dievas, kuris yra 
gailestingas, 

Kas turi gaila jums ir sutaupyti: Nebijokite, nes ji yra 

paskirtas pas tave nuo pat pradžių; ir tu būsi 

Išsaugoti ją, ir ji eis su tavimi. Be to aš 

Tarkime, kad ji turi būti tau vaikai. Dabar kai Tobias 

girdėjote tai, jis myli ją, ir jo širdis buvo 

prie jos prisijungė panaudojamos. 

{7:1} ir kai jie buvo Ecbatane, jie atėjo 

Arkangelas Reuelis ir Sara namo susitiko su jais: ir po jos 

turėjo pasveikino vienas kitam, ji išvedė juos į namus. 

{7:2} tada sakė Arkangelas Reuelis Edna jo žmona, kaip, 
pavyzdžiui, tai yra 

jaunas vyras į Tobitas Mano pusbrolis! 

{7:3} ir Arkangelas Reuelis paklausė, iš kur jūs, tokie 

broliai? Kam jie sakė, mes esame sūnų 

Nephthalim, kurioms nelaisvę į Nineve. 

{7:4}, tada jis pasakė jiems, ar jūs žinote Tobitas mūsų 

mylimojo? Ir jie sakė: mes jį pažinti. Tada sakė jis, jis 

geros sveikatos? 

{7:5} ir jie pasakė, jis yra gyvas, ir geros sveikatos: 



ir Tobias sako, jis yra mano tėvas. 

{7:6} tada Arkangelas Reuelis šoktelėjo aukštyn, ir pabučiavo jį 
ir verkė, 

{7:7} ir jūs jam, ir sako jam: tu esi, 

sąžiningas ir gero žmogaus sūnus. Bet kai jis išgirdo, kad 

Tobitas buvo aklas, jis buvo Sopulingosios ir verkė. 

{7:8} ir taip pat Edna jo žmona ir dukra Sara 

verkė. Be to jie linksmina juos linksmai; ir vėlesni 

kad jie buvo nužudyti pulko aviną, jie sukurti laikyti mėsą 

ant stalo. Tada pasakė Rafaelis, brolis Azarias, Tobias 

kalbėti apie tuos dalykus, kurių tu didst kalbėti taip pat, 

ir tegul Šis verslas išsiunčiamos. 

{7:9}, jis pateikė šiuo klausimu su Arkangelas Reuelis: ir 

Arkangelas Reuelis sako, kad Tobias, valgyti ir gerti, ir 
pasilinksminti: 

{7:10} tai patenkinti kad tu shouldest tuoktis mano 

dukra: vis dėlto man bus paskelbti tau tiesą. 

{7:11} aš davė mano dukra išteka te septynių 

vyrai, kurie mirė tą naktį jie atėjo pas ją: 

vis dėlto dabar būti linksmai. O Tobias sako, aš 

valgyti nieko čia, kol mes susitarti ir prisiekiu, vienas į kitą. 



{7:12} Arkangelas Reuelis sakė, tada imtis jos nuo šiol 

pagal būdą, nes tu esi jos pusseserė, ir ji yra 

tavo, ir gailestingas Dievas suteiks jums geros sėkmės visose 

dalykų. 

{7:13} tada jis pavadino savo dukra Sara, ir ji atėjo į 

jos tėvas, ir jis paėmė ją už rankos, ir davė jai būti 

Tobias, sakydamas: Štai žmona atsivesti po teisės 

Mozė, ir nuvesti ją į tavo tėvas. Ir jis palaimino 

juos; 

{7:14} vadinamas Edna žmona ir paėmė popieriaus ir padarė 

Parašykite paktas priemonė ir ją užplombuoti. 

{7:15} tada jie pradėjo valgyti. 
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{7:16} po Arkangelas Reuelis vadinamas jo žmona Edna, ir tarė: 

jos sesuo, kita kamera ir atnešti ją į ten. 

{7:17}, kai ji padarė, kaip jis turėjo liepė jai, 

ji atnešė jai ten: ji verkė, ir ji gavo, 

dukra, ašaros ir sako: 

{7:18} yra geras komfortas, mano dukra; Valdovas 

dangus ir žemė suteikia tau džiaugsmą, tai tavo liūdesys: yra 



Geras, komfortiškas, mano dukra. 

{8:1} ir kai jie buvo supped, jie atnešė Tobias 

pas ją. 

{8:2} ir kaip jis, jis prisiminė žodžiai 

Rafaelis, paėmė Kvepalai pelenų ir įdėti į 

širdies ir kepenis žuvų tuoj po to, ir dūmų 

su jais. 

{8:3} kokio kvapo, kada piktoji dvasia buvo kvapas, 

jis pabėgo į Egiptą itin dalis, ir angelas privalo 

jam. 

{8:4} ir po to jie buvo abu uždaryti į kartu, 

Tobias pakilo iš lovos, ir pasakė: sesuo, atsiranda ir susisiekite 
su mumis 

melstis, kad Dievas būtų gaila mums. 

{8:5} tada pradėjo Tobias sakyti, tu pagirta, O Dievas 

mūsų protėviai, ir palaimintas tavo šventą ir šlovingą vardą 

Kada nors; tegul dangaus laimina tave ir visus tavo būtybių. 

{8:6} tu leidi Adomas, ir gavest jam žmona Ieva 

pagalbininkas ir viešbutyje: iš jų atėjo žmonijos: tu 

sakė, tai nėra gerai, kad vyras turėtų būti vieni; Leiskite mums 
padaryti 



pas jį pas save kaip pagalbinė priemonė. 

{8:7} ir dabar, Viešpatie, aš ne mano sesuo, sodrus 

bet uprightly: todėl maloningai įšventinti tai daryti 

tapti metų kartu. 

{8:8} ir ji sakė su juo, Amen. 

{8:9}, jie miegojo ir tą naktį. Ir Arkangelas Reuelis atsirado, ir 

Nuėjau ir padarė kapo, 

{8:10} sako: aš bijau, kad jis taip pat būti miręs. 

{8:11}, bet kai Arkangelas Reuelis buvo ateiti į jo namus, 

{8:12} jis tarė savo žmonai Edna. Siųsti vieną tarnaitė, 

ir tegul ji pamatyti, ar jis būtų gyvas: jei jis ne, kad mes 

gali palaidoti jį, ir niekas nežino. 

{8:13} Todėl tarnaitė atidarė duris ir išėjo, ir 

rado juos abu, 

{8:14} atėjo ir pasakė jiems, kad jis buvo gyvas. 

{8:15} tada Arkangelas Reuelis šlovino Dievą ir sako: O Dieve, tu 

menas vertas pagirti su visų švarus ir šventas pagirti; 

Todėl Tegul tavo šventųjų pagirti tave su tavo būtybių; ir 

tegul visos tavo angelai ir tavo išrinkti pagirti tave amžinai. 

{8:16} tu pagirti, nes tu padarei mane 



linksmas; ir kurie negali ateiti pas mane, aš nenormali; bet 

tu padarei susijęs su mumis pagal tavo didžio gailestingumo. 

{8:17} pagirti nes tu tu tu 

gailestingumo iš dviejų, kurie buvo vienintelis viengimį vaikai jų 

tėvai: suteikti malonės, Viešpatie, ir baigti savo gyvenimą 

sveikatos, džiaugsmo ir gailestingumą. 

{8:18} tada Arkangelas Reuelis Marius jo tarnai užpildyti kapo. 

{8:19} ir jis nuolat vestuvių šventę keturiolika dienų. 

{8:20} dėl iki santuokos sudarymo buvo baigta, 

Arkangelas Reuelis turėjo tarė: priesaika, kad jis neturėtų būti 

Išvykimas iki keturiolikos dienų santuoka buvo pasibaigęs; 

{8:21} ir tada jis turėtų imtis pusę savo prekių ir 

pereiti saugiai pas savo tėvą; ir turėtų turėti poilsio kai aš 

ir mano žmona būtų miręs. 

{9:1} tada Tobias vadinamas Rafaelis, ir sako jam: 

{9:2} brolis Azarias, imtis tau tarnas, o du 

Kupranugariai, ir eiti į Gabael juostų iš žiniasklaidos, ir jis man 

pinigai, ir jam atnešti į vestuves. 

{9:3}, Arkangelas Reuelis kas prisiekė, kad aš negali išvykti. 

{9:4}, bet mano tėvas counteth dienų; ir jei aš pabūti ilgiau, 



jis bus labai gaila. 

{9:5} Taigi Rafaelis išėjo, ir pateiktas su Gabael, ir 

davė jam rankraštis: kuris išvedė krepšiai, 

buvo uždaryta iki ir davė jam. 

{9:6} ir anksti ryte jie išėjo abi 

kartu, ir atėjo į vestuves: ir Tobias palaimintas jo 

žmona. 

{10:1} dabar Tobitas tėvo skaičiuojamas kiekvieną dieną: ir kada 

dienų po kelionės buvo pasibaigęs, ir jie atėjo 

{10:2} tada Tobitas sakė, jie sulaikomos? ar yra Gabael 

miręs, ir ten yra niekas duoti jam pinigų? 

{10:3} Todėl jis buvo labai gaila. 

{10:4}, tada jo žmona tarė: mano sūnus yra miręs, 

mato jis stayeth ilgas; ir ji pradėjo dēlei jį ir tarė: 

{10:5} dabar turėčiau rūpintis nieko, Mano sūnau, nes jau leidau 

tave eiti, mano akių šviesa. 

{10:6} su kuriuo Tobitas sakė, laikykite tavo ramybę, jokių 
atsargumo priemonių, 

jis yra saugus. 

{10:7}, bet ji sakė, laikyti tavo ramybę ir apgauti mane 



mano sūnus yra miręs. Ir ji išėjo kiekvieną dieną į kelią 

jie nuėjo ir padarė valgyti mėsa, dienos metu, ir 

nutraukė ne visos naktys apverkti savo sūnų Tobias, kol į 

keturiolika dienų nuo vestuvių buvo pasibaigęs, kuris 
Arkangelas Reuelis 

prisiekęs, kad jis turi praleisti ten. Tada Tobias sako, kad 

Arkangelas Reuelis, leiskite man eiti, mano tėvas ir mano 
motina atrodo ne 

daugiau pas mane. 

{10:8} bet jo uošvis jam tarė: pabūti su manimi, 

ir aš siųsti į tavo tėvas, ir jie pripažįsta, kad jam: 

kaip viskas vyks su tavimi. 

{10:9} bet Tobias sakė: ne; bet leiskite man eiti į mano tėvas. 

{10:10} tada Arkangelas Reuelis atsirado, ir davė jam Sara jo 
žmona, 

ir pusę savo prekių, tarnautojai, ir galvijų ir pinigus: 
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{10:11} ir jis palaimino juos ir išsiųsti juos toli, 

sakydamas: dangaus Dievo duoti jums klesti kelionę, 

mano vaikai. 

{10:12} ir jis pasakė, kad jo dukra, garbės tavo tėvas 



ir tavo uošvė, kuris dabar yra tavo tėvai, kad aš 

išgirsti gerą pranešimą apie tave. Ir jis pabučiavo ją. Edna taip 
pat 

sako, kad Tobias, dangaus valdovas atkurti tave, mano 
brangusis 

brolis, ir suteik, kad matau tavo vaikai mano 

dukra Sara prieš man mirti, kad gali džiaugtis iki to 

Ponas: Štai, man padarėte mano dukra pas tave specialiųjų 

pasitikėjimą; tais atvejais, kai yra ne maldauti jos blogis. 

{11:1} po šių dalykų Tobias nuėjo savo keliu, giriasi 

Dievas, kad jis davė jam klesti kelionę, ir 

palaimintas Arkangelas Reuelis ir Edna jo žmona, ir nuvyko į 
savo kelią iki 

jie priartėjo prie Nineve. 

{11:2} tada Rafaelis sako, kad Tobias, žinai, 

broli, kaip tu didst palikti tavo tėvas: 

{11:3} leidžia mums varžymosi prieš savo žmoną, ir parengti 
namo. 

{11:4} ir atsižvelgti į tavo ranką tulžies žuvų. Taip jie 

nuėjo savo keliu, ir šuo buvo po jų. 

{11:5} dabar Anna sėdėjo ieškote kelią link 



jos sūnus. 

{11:6} ir kai ji espied jį ateinantį, ji sako, kad jo 

tėvas, Štai, tavo sūnus ateis ir žmogus, kuris atėjo su 

jam. 

{11:7} tada pasakė Rafaelis, aš žinau, Tobias, kad tavo tėvas 

atvers akis. 

{11:8} Todėl patepti tu akis su tulžies, ir 

yra stačios su juo, jis yra patrinti, ir baltumą 

taip atkrinta, ir jis rūpinasi tavimi. 

{11:9} tada Ana bėgo pirmyn ir nukrenta ant jos kaklo 

sūnus, ir sakė jam, matote, aš mačiau tave, Mano sūnau, 

nuo šiol aš turinio mirti. Ir jie abu verkti. 

{11:10} Tobitas taip pat išėjo link durų, ir 

suklupo:, bet jo sūnus bėgo pas jį, 

{11:11} ir paėmė jo tėvas: ir jis strake, kad 

tulžies jo tėvo akis, sakydamas: būti Gerosios Vilties kyšulį, 
mano tėvas. 

{11:12} ir kai jo akis pradėjo protingas, jis trinamas 

juos; 

{11:13} ir baltumą pilled nuo kampų 



jo akys: ir kai jis pamatė savo sūnų, jis nukrenta ant jo kaklo. 

{11:14} jis verkė ir sakė, Palaimintas tu, Dieve, 

ir pagirtas Tavo vardą per amžius; palaiminti visi tavo 

Šventųjų angelų: 

{11:15} tu padarei nuplakti, o tu imtis gaila 

mane:, Štai, matau, kad mano sūnus Tobias. Ir jo sūnus nuėjo 

džiugina ir sakė jo tėvas daug dalykų, kad buvo 

atsitiko su juo, žiniasklaida. 

{11:16} tada Tobitas išėjo susitikti su savo dukra teisės 

Nineve, džiugina ir giriasi Dievą vartų: ir jie 

kuris matė žengiantį marvelled, nes jis gavo savo 

akyse. 

{11:17} bet Tobias rei kė padėką prieš juos, nes 

Dievas buvo malonės jam. Ir kai jis priėjo arčiau Sara jo 

dukra teisės, jis palaimino ją, sakydamas: tu esi Sveiki atvykę, 

dukra: błogosławiony Dievas, kuris davė išvedžiau pas mus, 

ir palaimintas tavo tėvas ir tavo motina. Ir buvo džiaugsmas 

tarp visų savo brolių, kurie buvo Nineve. 

{11:18} ir Achiacharus, ir Nasbas jo brolio sūnus, 

atėjo: 



{11:19} ir Tobias vestuvės buvo saugomi septynias dienas su 

didelis džiaugsmas. 

{12:1} tada Tobitas pakvietė savo sūnų Tobias ir tarė: 

jo, mano sūnus, matyti, kad žmogus turi savo darbo užmokestį, 
kuris buvo 

su tavimi, ir tu turi jam duoti daugiau. 

{12:2} ir Tobias sako jam, O Tėve, tai nekenkia 

man duoti jam pusė iš tų dalykų, kurie man atnešė: 

{12:3}, nes jis Dievas prikėlė mane tau saugiai, ir 

padarė visai mano žmona, ir atnešė man pinigus, ir 

taip pat pasveiko tave. 

{12:4} tada vyras atsakė: tai tiesiai pas jį. 

{12:5} kad jis vadinamas angelas, ir jis jam tarė, imtis 

visa tai jūs pusė davė ir išeiti saugiai. 

{12:6}, tada jis paėmė juos abu vienas nuo kito, ir jiems tarė: 

Telaimina Dievas, pagirti jį, ir jam dar labiau paaštrins ir pagirti jį 
už 

ką jis padarė jums akyse visų 

kad gyventi. Tai gerai, Ačiū Dievui, ir išaukštinti savo vardą, ir 

garbingai ir parodyti pirmyn darbų Dievo; todėl negali būti 

Parafino pagirti jį. 



{12:7} tai gerai turėti arti karalius, bet tai paslaptis 

yra gerbtinos atskleisti Dievo darbai. Daryti tai, kas yra 

gera, o ne blogis turi prisiliesti tave. 

{12:8} malda, pasninkas ir išmalda geras ir 

tiesos. Kiek tiesos yra geriau nei 

daug netiesos. Geriau duoti išmaldą, nei į 

nustatyti iki aukso: 

{12:9} išmaldą pristatyti nuo mirties, ir turi išvalyti 

už visus nuodėme. Tie, kurie naudojasi išmaldą ir tiesos 

turi būti užpildyti gyvenimo: 

{12:10}, bet jie, kad nuodėmė yra priešų į savo gyvenimą. 

{12:11} tikrai aš nuolat glaudžiai nieko iš tavęs. I 

sakė, jis buvo geras išlaikyti arti karalius, bet kad paslaptis 

Tai buvo Gerbiami atskleisti Dievo darbai. 

{12:12} dabar, kada tu didst melstis, ir Sara 

tavo dukra teisės, aš nebuvo pareikšti atminimo savo 

Malda prieš šventas: ir kai tu didst palaidoti, 

miręs, aš buvau su tavimi taip pat. 

{12:13} ir kai tu didst nesulaiko pakilti, ir 

palikti tavo vakarienę, eiti ir padengti mirusiųjų, tavo gerą darbą 



buvo ne slėpė nuo manęs: bet aš buvau su tavimi. 

{12:14} ir dabar Dievas Dievas pasiuntė mane išgydyti tave ir 
Sara 

tavo dukra teisės. 

Aš esu Rafaelis, vienas iš septynių angelų, Šventųjų, {12.15} 

kurie kelia šventųjų maldomis ir kuri eiti ir 
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prieš šlovės Šv. 

{12:16} tada jie abu buvo neramus, ir nukrenta ant jų 

veidai: nes jie bijojo. 

{12:17}, bet jis jiems tarė: Nebijokite, nes jis negali eiti 

ir su jumis; Todėl šlovinti Dievą. 

{12:18}, ne, bet už mano, bet valia 

mūsų Dievas, aš atėjau; Kodėl pagirti jį per amžius. 

{12:19} visų šių dienų man atrodo pas jus; bet aš 

nei valgyti, nei gerti, bet jūs matė viziją. 

{12:20} dabar todėl dėkoti Dievui: už einu iki 

kuris mane; bet rašyti visus dalykus, kurie yra padaryti su 

knyga. 

{12:21} ir kai jie atsirado, jie matė jį ne daugiau. 



{12:22} tada jie prisipažino didelis ir nuostabus 

Dievas, ir kaip atsirado Viešpaties angelas 

pas juos. 

{13:1} tada Tobitas parašė maldos, džiaugsmo, ir pasakė: 

Palaimintas būti Dievo kad gyvas per amžius, ir palaimintas bus 
jo 

Karalystė. 

{13:2} jis rykštė, ir Dievas malonės: jis veda 

žemyn į pragarą, ir vėl duoda: nei ten yra bet kurios 

galite išvengti savo ranką. 

{13:3} išpažinti jį prieš pagonių, jūs vaikai, 

Izraelis: nes jis davė mums išsimėtę tarp jų. 

{13:4} ten paskelbti jo didybę ir extol jam prieš 

Visi gyvenimo: jis yra mūsų Viešpats, ir jis yra Dievas mūsų 

Tėvas amžinai. 

{13:5} ir jis bus rykštės mums už mūsų nuodėmes, ir bus 

pasigailėk Vėlgi, o susirinks mus iš visų tautų, 

tarp kurių jis davė išsibarsčiusios mus. 

{13:6} jei jūs kreipiasi į jį su savo širdimi ir 

savo visas mintis ir kovoti uprightly prieš jį, tada bus 



jis kreiptis pas jus, ir negaliu nuslėpti savo veidą nuo tavęs. 

Todėl pamatyti, ką jis bus padaryti su jumis, ir išpažinti jį 

su visa burna ir Viešpats gali, pagirti ir 

Extol amžiną karalius. Mano nelaisvėje žemės man 

pagirti jį, ir skelbia jo gali ir didybę į a grzesznego 

tautos. O nusidėjėliai, jūs išjungti ir padaryti teisingumą prieš jį: 
kas 

galite pasakyti, jei jis priims jus, ir turėti malonės? 

{13:7} aš extol mano Dievo ir garbintų mano siela, 

Karalius iš dangaus, ir džiaugtis savo didybę. 

{13:8} tegul visi žmonės kalbėti, ir tegul visi pagirti jį už jo 

tiesos. 

{13:9} Jeruzalė, Šventąjį miestą, jis bus rykštės tave už 

tavo vaikai veikia, ir yra gailestingumo vėl sūnūs 

teisiųjų. 

{13:10} šlovinu Viešpatį, nes jis yra geras: ir pagirti 

amžina karalius, kad jo skinai gali būti atkurtas 

tau dar kartą su džiaugsmu, ir leiskite jam padaryti linksmai čia 
tau 

tie, kurie yra nelaisvę, ir myliu tave kada nors tų 

yra labai nelaimingas. 



{13:11} daugelio tautų ateis iš toli pavadinimas 

Viešpats Dievas su dovanomis į savo rankas, net padovanoti, 

Karaliaus dangaus; visoms kartoms turi pagirti tave labai 

džiaugsmas. 

{13:12} prakeiktas yra visi tie, kurie tau nepatinka, ir 
palaimintas 

turi veikti kuri myliu tave amžinai. 

{13:13} džiūgaukite ir vaikams tiesiog su malonumu: 

jie turi būti surinkti kartu, ir turi Šlovinkite Viešpatį 

kelias. 

{13:14} O palaiminti yra tie, kuri patinka tau, nes jie turi 

džiaugtis tavo taikiai: palaiminti yra tie, kurie buvo 

skausmingo tavo nulemiančių; nes jie turi džiaugtis už tave, 

kai jie matė visus tavo šlovės, ir bus malonu visiems. 

{13:15} tegul mano siela palaiminti Dievo didžiojo karaliaus. 

{13:16} dėl Jeruzalės suformuojamas su safyras 

ir smaragdais ir brangiųjų akmenų: tavo sienų ir bokštų ir 

blank su gryno aukso. 

{13:17} ir Jeruzalės gatvėse turi būti grįstas 

Beryl ir carbuncle ir Ophir akmenys. 



{13:18} ir viskas turi pasakyti savo gatvėse, Alleluia; ir jie 

turi šlovinti jį, sakoma, Blessed būti Dievas, kuris davė 

branginti jį per amžius. 

{14:1} Taigi Tobitas padarė galą giriasi Dievą. 

{14:2} ir jis buvo aštuoni ir penkiasdešimt metų amžiaus kada jis 
prarado 

jo žvilgsnis, kuris buvo atkurta su juo po aštuonerių metų: ir 

jis davė išmaldą, ir jis padidėjo Viešpaties Dievo baimė 

ir gyrė jį. 

{14:3} ir kai jis buvo labai metai jis pakvietė savo sūnų, ir 

jo sūnus, sūnūs ir pasakė jam, Mano sūnau, tavo 

vaikai; nes, Štai, aš esu amžiaus, ir esu pasirengęs išvykti iš 

šio gyvenimo. 

{14:4} eiti į žiniasklaidos Mano sūnau, aš tikrai manau, tie 

dalykų kurie Jonas pranašas kalbėjo apie Nineve, kad jis turi 

būti nuverstas; kad taikos metu gana tikrinamos 

Žiniasklaidos priemonėse; ir kad mūsų broliai turi guli 
išsibarsčiusios žemėje 

iš tos geros žemės: Jeruzalė yra tušti, ir 

nuo Dievo namus, jis turi būti sudegintos, ir turi būti dykuma 

laiką; 



{14:5} ir kad vėl Dievas yra gailestingumo, ir 

kad jie vėl į žemę, kur jie turi sukurti a 

šventyklos, bet ne kaip į pirmąjį, iki šio amžiaus trukmė 

įvykdyti; ir po to jie grąžina iš visos lankytinos vietos 

jų nelaisvę, ir sukurti Jeruzalės šlovingai, ir 

Dievo namai turi būti įrengiamos joje amžinai su puikus 

pastato, kaip jos kalbėjo pranašai. 

{14:6} ir visos tautos turi savo ruožtu, ir baiminasi, Viešpats 
Dievas 

iš tiesų, ir yra palaidoti jų stabus. 

{14:7} taip turi visos tautos girti, Viešpats, ir jo žmonės 

turi išpažinti, Dievas ir Viešpats išaukštins jo žmonės; ir 

visiems tiems, kurie mėgsta Viešpaties Dievo tiesos ir 
teisingumo yra 

džiaugtis, shewing malonės mūsų broliai. 

{14:8} ir dabar, Mano sūnau, išvyksta iš Nineve, nes 

kad tuos dalykus, kurie tikrai turi pranašas Jonas kalbėjo 

būti perduoti. 

Tobitas puslapis 566 

{14:9} bet kad tu įstatymų ir įsakymų, ir 



parodysiu save gailestingas ir teisingas, kad jis gali eiti ir su 
tavimi. 

{14:10} ir palaidotas mane padoriai, ir tavo motina su manimi; 

Tačiau nebegali pabūti tuo Nineve. Atsimenu, mano sūnus, kaip 

Amann tvarkomi Achiacharus, kuris išvedė jį, kaip iš 

šviesos jis atnešė jį į tamsą ir kaip jis apdovanotas 

jį vėl: dar Achiacharus buvo Išsaugota, tačiau kiti turėjo savo 

atlygis: nes jis nuėjo į tamsą. Manasses buvo 

išmaldą, ir išvengė mirties, kurį jie turėjo nustatyti žabangų 

jam: bet Aman pateko į kilpą, ir žuvo. 

{14:11} kodėl dabar, Mano sūnau, mano kokią išmaldą 

daro, ir kaip pasiekti tiesos. Kada jis turėjo 

sakė šiuos dalykus, jis atidavė dvasią lovoje, kad yra 

šimtai ir aštuonių iki penkiasdešimt metų amžiaus; ir jis 
palaidotas jam 

garbingai. 

{14:12} ir kai Anna jo motina buvo mirę, jis palaidotas 

jai su savo tėvu. Bet Tobias išvyko pas žmoną ir 

vaikus Ecbatane prie jo uošvis, Arkangelas Reuelis 

{14:13} tais atvejais, kai jis tapo senas su garbės, ir jis palaidotas 

jo tėvas ir motina teisės garbingai, ir jis paveldėjo 



jų medžiaga, o jo tėvas Tobitas. 

{14:14} ir jis mirė Ecbatane žiniasklaidos, kad yra 

ir septyni šimtai dvidešimt metų amžiaus. 

{14:15}, bet kol jis mirė jis išgirdo sunaikinimo 

Nineve, kuri buvo paimta iš Nabuchodonosor ir 

Assuerus: ir prieš savo mirtį jis džiaugėsi per Nineve. 
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