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Тобија 

Књига о Тобија 

{1 :1 } књига о рееи Тобија, син Тобиел, у 

син Ананиел, син Адуел, син Габаел, о у 

Семе Соил, племена од Непхтхали; 

{1 :2 } који је у доба Енемессар краљ је Асирци 

било које предводе заробљеник из Тхисбе, који је у с десне 
стране 

тај град, који се зове правилно Непхтхали у Галилеји 

изнад Асер. 

{1 :3 } Тобија идем све дане мог живота у у 

Начини истине и правде, и урадио сам многе алмсдеедс да 
мој 

Братски , а мој народ, који је са мном у Ниневе, у 

Земља је Асирци. 

{1 :4 } и кад сам била у мојој земљи, у земљи 

Израел бити млада, све племена од Непхтхали мој отац 

Пао је из Јерусалима, који је био изабран од куће 



Сва племена Израела, која треба да жртвујемо сва племена 

тамо , где храм становање најсветијег 

била освећена и саградио за све узрасте. 

{1 :5 } сада сва племена која заједно побунио, и на 

кућа мог оца, Непхтхали, жртвовао к јуница 

Баал. 

{1 :6 } али ја сам ишао често Јерусалим на гозбама, као 

То је народу Израела по један 

вечни декрет, фирстфруитс и десетине 

повећање , с тим што је био први пут да се подљиљана; и 
њих сам на је дао 

олтару да свештеници деца из Аарона. 

{1 :7 } први десети део повећање дао синовима 

од Аарона, који је само у Јерусалиму: десета други део 

продао, и отишао, а то је провео сваке године у Јерусалиму: 

{1 :8 } и дао сам им коме је трећи 

Упознај , као Дебору мој отац наредио ми је, 

Јер ја остала сироче од стране мог оца. 

{1 :9 } поред тога, кад сам био у доба човек, 

Удала сам се за Ана себи сродан рудник, а и њу коју је 
створио 



Тобиас. 

{1 :10 } и када смо били испратили складиштење 
заробљеника да 

Ниневе , сва моја Братски и оне које су биле од Моја 
родбина 

Јели хлеб су Пагани. 

{1 :11 } али остала сам од једења; 

{1 :12 } јер сам се сетила Бога свим својим срцем. 

{1 :13 } и највише у средњој ми је дао милост и услуга 

пре Енемессар, тако да сам био његов заступнику. 

{1 :14 } и у медијима, и оставио у фонд са 

Габаел , брат од Габриас, у бесни по граду медија десет 

талената сребра. 

{1 :15 } сада кад Енемессар је био мртав, Сеннацхериб 
његов 

син је владао у његово име; чија имање је било проблема, 
ту сам 

Не би се у медијима. 

{1 :16 } и у доба Енемессар, дао сам многе Уделите да 

Мој брацо, и дао ми хлеб гладне, 

{1 :17 } и одећу за голотињу: и ако сам видео неког од 



Моја нација мртав или гипс о зидове Ниневе, закопао сам 

њега. 

{1 :18 } и, ако је краљ Сеннацхериб је убио неко, када 

Он је био Ма и побегао из Јудеје, закопао сам их 
привилy; за 

у свом гневу убио је многе; Али тела нису пронађене, 

Када су били тражили за краља. 

{1 :19 } и кад један од на Ниневитес је био и 

су се жалиле на ме краљу, да их је закопао, и сакрили 

себе; Разумевање да је Тражена за да се бацим на 

смрт , подигао сам себе из страха. 

{1 :20 } а затим свим својим добрима су присилно одведене, 

Нисам ни био тамо било коју ствар, остало ме, поред мог 
супруга, Ана 

и мој син Тобиас. 

{1 :21 } и тамо раније прошао не педесет и пет дана, 

Његова два сина да га је убио, и они су побегли у планине 

од Араратх; и Сарцхедонус, његов син је владао у његово 
име; 

Ко је поставио преко његовог оца рачуне, као и над свим 
својим 



послови , Ацхиацхарус Анаел је сина мог брата. 

{1 :22 } и Ацхиацхарус интреатинг за мене, вратио сам се у 

Ниневе. Ацхиацхарус је била Капбирер и цувар у 

пеиатни , и управитељу, а надзорника налоге: и 

Сарцхедонус га је именовао даље му: и он је био мој 

син брата. 

{2 :1 } сада кад је идем опет дома, и моја супруга 

Ана је била враћена у претходно стање к мени, са својим 
сином, Тобиас, у у 

Гозба за Духово, што је свето гозбу од седам 

неколико недеља, било је лепо ме, припремили у у којој 
сам 

Сео је за јело. 

{2 :2 } и кад сам видела обиље меса, рекао сам да ми 

Сине , иди и доведи ког јадног човека послао овде ти нећеш 
сазнати 

од нам Братски, ко је свестан Господ; и , ло, одуговлацим 

за тебе. 

{2 :3 } али је опет дошао и рекао, отац, један од наљих 

нација је задављена, а је избацио на пијаци. 



{2 :4 } онда пре него што сам окусила има ли меса, сам 
почео да се, 

и узео га у собу док залази сунце. 

{2 :5 } а онда сам се вратио, опрала сам и појела мој 

месо у јаду, 

{2 :6 } се сетим тог пророцанство од Амос, како је рекао, 

Твој гозбама це се претворити у жалости, и све твоје 

радост у измолимо. 

{2 :7 } због тога ја сам плакао: и након пада од на 

Сунце је отишао и направио гроб и закопао га. 

{2 :8 } али моји суседи су ми се ругали, и рекао, овај цовек 

још увек није страх да погубе због овог питања: ко је 
побегао 

далеко; а ипак, ло, он буриетх мртвих поново. 

{2 :9 } исте ноћи такође сам се вратио са сахране, и 

спавао поред зида од мог дворишта, бити загадили и моју 

лице је откривено: 

{2 :10 } и знао сам, не да је било врабаца на 

зид , и моје очи се отвори, врапци привремено искључен 
топло 

измет у моје очи, и дошао је белина у моје очи: 



Посетила сам са докторима, а помогли су ми да то није: 
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Поред тога Ацхиацхарус ли ме храни, све док нисам кренуо 
у 

Елyмаис. 

{2 :11 } и моја жена Ана Јеси узео женски радови везе. 

{2 :12 } и када је послала их кући с власницима, 

Они платили њену плату, и дала јој такође осим дете. 

{2 :13 } и када је био у мојој кући, и почео плакати, ја 

Рекао сам јој, из којег је ово дете? То није украден? 

То доноси власницима; за то није законито да једем било 
коју ствар 

То је украден. 

{2 :14 } али одговорила је на мене, добила сам је на поклон 

више је од плате. Па мислим да није ње, али 

Наредила је да би приказао власницима: и ја сам био 
збуњен у њу. 

Али она је одговорио на мене, где су твоје милостињу и 
твоје 

праведни дела? Ево га, ти и све твоје радове су познати. 

{3 :1 } а онда ја будем туговао ли плакати, и у моју тугу 



Молила се, говори, 

{3 :2 }, О, Господе, ти си само, и све твоје радове, и све твоје 

путеви су милост и истина, и ти јудгест искрено и праведно 

заувек. 

{3 :3 } Запамти ме, и погледајте ме, казни ме није за 

моје грехе и игноранцес и грехе мг отаца, који 

грељила пред тобом: 

{3 :4 } јер су се клањали не твоје заповести: Зашто 

Ти си узела си нас искупила за плен и свој ропства, и 

до смрти, као и за пословицу прекора свим народима 

међу којима смо удаљене. 

{3 :5 } а сада твоје пресуде су многе и истина: крај 

са мном по своје грехе и моје отаца: јер смо 

да нису сачуване твоје заповести, ни ходао у 

Истина је пред тобом. 

{3 :6 } сада због тога посла самном као сееметх најбољи к 

теби , и морали би мој дух буде одузет ме, ту сам 

Можда да се распусти, и постала земља: за њега је 
профитабилан за 

ме да умрем него да живи, јер сам имати чуо фалсе 



лудница , а имају много туге: команда стога то 

Ја сада може се испоручити из тај хитан позив, а у у 

вечни место: не своје лице од мене. 

{3 :7 } ит дошао проћи исти дан, тај у Ецбатане граду 

од медија Сара ћерка Рагуел је такође приговорио 

од стране њеног оца собарице; 

{3 :8 } јер је имао да је она била у браку са седам 

за децу којима Асмодеус зли дух убили, раније 

су имали ли спавао са њом. Не знас, рекли су, да 

Ти си је задавио твога мужа? Ти си већ имао 

седам мужева, ни које си добила име по неког од њих. 

{3 :9 } где зар ти да нас победе за њих? Ако они буду 

мртав , иди за њима, пусти нас да никад нисам видео ни 
тебе 

син или кци. 

{3 :10 } јје је цула те ствари, била је врло 

Залосна , тако да је мислила да је задавио себе; и 

Рекла ми је, ја сам једина церка мог оца, а ако је то 

Ово , нека буде прекор к њему, и да донесем своје старе 

године са тугом у гроб. 



{3 :11 } а онда она молила се према прозору, и рекао: 

Благословљена ти, О Господе Боже, и твоје свете и 

славно име је благословено и часно заувек: нека све твоје 

радови слава те заувек. 

{3 :12 } а сада, О Господе, ја сам моје очи и моје лице 

према теби, 

{3 :13 } и рекао, да ме извади из земље, то могу да чујем 

Нема више приговора. 

{3 :14 } Сток, Господе, да сам ја циста од свих грехова 

са цовеком, 

{3 :15 } и да се ја никада не загадили моје име, ни име 

мог оца, у земљи моје заробљеништво: ја сам једини 

ћерка мог оца, нити он има свако дете да буде његова 

наследник , ни било близу рођака, нити било који син жив, 
да његова 

кога да ми није можда за жену: мој седам мужеви су 

већ је мртав; и зашто би требало да живим? Али ако није 
задовољан 

да умрем, команда, неки сматрају да би имали о мени, 

и сажаљење од мене, то чујем да нема више пребацивати. 

{3 :16 } тако да их обоје молитве су чули раније на 



Величанство на великог Бога. 

{3 :17 } и Рафаел послат да исцели их обоје, то јест, да 

подесите размеру далеко белина Тобија је очију, а да дам 
Сара 

ћерка Рагуел за жену да Тобиас син Тобија; 

и повезати Асмодеус зли дух; јер она је припадао 

да Тобиас по праву наследства. Такви кад је дошао 

Тобија кући и унете у своју кућу, и Сара је 

ћерка Рагуел дошао из њеног горњу одају. 

{4 :1 } у тог дана Тобија се сетио новца коју је 

је обавезала да Габаел у бесне медија, 

{4 :2 } и рекао сам са собом, ја поћелети смрт; 

Зашто не зови за мој син Тобиас то не може да говори 

да му је новац пре него што умрем? 

{4 :3 } и када је он звао њега, рекао је он, сине мој, када 

Ја сам мртав, закопај ме; и презирем немој да твоја мати, 
али част 

јој , све дане твог живота, и да радите ствари које це молим 
те 

јој , а туговање је не. 

{4 :4 } запамти, сине мој, то је видела многе опасности за 



теби , кад ти је све блићи у њеној утроби: и кад је мртва, 

је сахранити поред мене у гроб. 

{4 :5 } сине мој, пази на Господ Бог све твоје 

дана , а не твоју вољу бити подешена на грех, или његова 
поклекну 

заповести : дуго да упригхтлy цео твој живот, и пратите 

Не унригхтеоуснесс путевима. 

{4 :6 } јер ако си истински, да твоје послови проспероуслy 

успе теби, и за све оне који живе праведно. 

{4 :7 } дати милостињу од твоје супстанце; а када ти гивест 

милостињу , онда нека не твоје око завидети, ни окренути 
своје лице од 

Има ли лоша, а лице Бога не це да се претворити од 

тебе. 

{4 :8 } ако брижна изобиљу дати милостињу, у складу са 
тим: ако 

Ти јеси, али мало, не бој се дати према том 

мали: 

{4 :9 } јер ти лаyест се благо за себе самога 

против дан потреба. 
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{4 :10 } јер да Уделите избави од смрти, и 

пати , не идем у таму. 

{4 :11 } за милостињу је добар поклон свима који му даје у 
на 

призор најсветијег. 

{4 :12 } израбљиваием све предодредјен, мој син и 
понајвише узимање 

жену за семе од твог оца, па узми није чудан 

жена са женом, која не припада племену твога оца: јер ми 
смо 

деца од пророка, Ное, Абрахама, Исака, и 

Јацоб : запамти, сине мој, то наши очеви из на 

почиње , чак и да су сви у браку жене од својих 

Мој потомак, и благословљен си у својој деци, а њихово 
Семе 

наследити земљу. 

{4 :13 } сада због тога, сине мој, волим твоје братство, и 

презиру ни у твоје срце твоје Братски, синове и кћери 

од твоје људе, у пилотску кабину и жену од њих: у понос је 
за 

уништење много невоља и из разврата је пропадање и 

Велики жели: за опсцености је мајка глади. 



{4 :14 } пусти да не плате сваки човек, који је донео 

за тебе, будем ту с тобом, али дај му то контроли: ако 

ти служе Богу, он ће те такође узвратим: обазриви мој 

Сине , у свему си дјевојку, и буди мудар у све твоје 

разговор. 

{4 :15 } то урадио да нема човек који ти хатест: не пијем 

вино ругобе пијани: ни пустити пијанство са 

те је у твоје путовање. 

{4 :16 } дати за свој хлеб за гладне, као и твоје 

одора за њих који су голи; и према твоје 

изобиљу дати милостињу: и нека не твоје око завидети, 

Кад ти гивест милостињу. 

{4 :17 } излити свој хлеб на сахрани само, али 

Дај ништа зло. 

{4 :18 } питај заступника оних који су мудри, а не презирати 

било који савет је профитабилно. 

{4 :19 } увек благослови Господ Бог, и жељу за њега 

То може бити преусмјерен нам прави пут, и то све твоје 
путање и 

адвокати просперирали: јер свака нација има не 
заступника; Али 



Господ Бог даје све добре ствари, и он је хумблетх 

коме ће он, као и он; Сада , мој син, упамтити 

моје заповести, ни нека буду избацити из свог ума. 

{4 :20 } и сада сам говори да сам починио десет да су ово 

таленат да Габаел син Габриас на бесне у медијима. 

{4 :21 } и не бој се, сине мој, то су направили смо јадни: за 

брижна толико богатство, ако ти се боје Бога, и одступити 
од све 

грех , и уради то љто је пријатна под његовим надзором. 

{5 :1 } Тобиас онда се јавио и рекао, отац, радим све 

ствари које си ти узела си ми наредио: 

{5 :2 } али како могу да примам новац, видим да знам 

њега не? 

{5 :3 } а онда он му је дао рукопис и рекао: 

њега , тражи те човек који могу да наставим даље, док сам 
још 

живи , и да ћу му дати плату: Иди и прими на 

новац. 

{5 :4 } тако да кад је кренуо да тражи човека је он нашао. 

Рафаел , који је био андјео. 

{5 :5 } али он је знао не; и рекао је да му, зар 



Иди са мном да бесни? и знас ли та места па? 

{5 :6 } у коме је андјео рекао, идем са тобом, и 

Знам пут па: за уложили су ме са братом 

Габаел. 

{5 :7 } онда Тобиас је рекао му, да будем ту за мене, док ти 
не кажем 

Мој отац. 

{5 :8 } а онда рекао је да му, иди и то није помогло. Је 
отишао 

у и рекао је да његов отац, погледај, открила сам један који 

идете са мном. Онда је рекао, назови га к мени, то не може 

Знам каква племена је, и да ли он бити верни човек да 

Идем с тобом. 

{5 :9 } па назвао га, и дошао је салутирао су 

једно са другим. 

{5 :10 } онда Тобија рекао му, брат, љта ми то имамо ми о 

које племе и породицу, ти си. 

{5 :11 } у коме је рекао, зар ти траже за племе или 

породица или неки унајмљени човек са твог сина? Онда се 
Тобија рекао 

му , да знам, брате, твоја родбина и име. 



{5 :12 } онда је рекао, ја сам Азариас, син Ананија је 

Супер , и браже своје. 

{5 :13 } онда Тобија је рекао да си ти добро дошли, 
брате; бити 

Не сада љут на мене, јер треба да се распитивали да знам 

твоје племе и твоје породице; Јер ти си мој брат, за један 

искрен и добар акције: јер знам да је Ананија и Јонатхас, 

синови тај велики Самаиас, док смо били заједно у 
Јерусалиму 

да се моле, и понудио прворођени, а на десетине на 

Плодови; и они нису били заведени са грешком од нам 

Братски : мој брат, ти си добре акције. 

{5 :14 } али реци ми, каква плата да дам теби? Wилт 

Ти си на драцхм дневно, и ствари које су неопходне, и мој 
власник. 

син? 

{5 :15 } да, поврх тога, ако се вратим yе сигурном, додаћу 

несто да твоје плате. 

{5 :16 } тако да су били задовољни. Онда је он рекао да 
Тобиас, 

Припремите се за путовање, и Бог те је послао је добар 



путовање. И када је његов син припремио све ствари 
далеко је 

путовање , његов отац је рекао, иди, иди са овај човек, и 
Бог, 

Захваљујем што на небу, проспер твоје путовање, и на 

анђео од Бога те голе. Тако су кренули назад оба, 

и пас је са њима. 

{5 :17 } Ана али његова мајка је плакао и рекао да Тобија, 
зашто 

Узела си ти послао нам је син? Да ли је он особље од 
стране, 

у то улазе и излазе пред нама? 

{5 :18 } не буди похлепан за додавање новац за новац: Ал 
нек буде 

као отпад као дете. 

{5 :19 } за оно што је Бог дао да нам 

довољно нас је. 

{5 :20 } онда јој је рекао Тобија, узми без бриге, моја 
сестра; Он 

повратак у сигурности и Јордан ће видети га. 

{5 :21 } за добар анђео ће га припазити, а 



Његово путовање бити просперитетна, и он це се вратити 
сигурно. 

Тобија страница 562 

{5 :22 } а онда је направила крај уплакане. 

{6 :1 } и како пролазе на њиховом путовању, стигли су у 

вече до реке Тигрис, и они тамо заглављен. 

{6 :2 } и када младиц је пао за прање 

себе , риба попео из реке и би 

прогутала га. 

{6 :3 } а онда андјео рекао му, узми рибу. И 

Младиц поставили држите рибе, и нацртао да слети. 

{6 :4 } коме је андјео рекао, отворите рибе, и узети у 

срце и јетра и храбрости, и стави их сигурно. 

{6 :5 } па младиц урадио као анђео је командовао му; 

и када су имали печена риба, једу ли то: онда су 

Обојица су на путу, док су приљле Ецбатане. 

{6 :6 } онда младиц је рекао да је ангел, брате 

Азариас , од какве користи је срце и јетру и цура од 

риба? 

{6 :7 } и рекао му, дира у срце и у 



јетра , ако дјаво или зли дух невоље, морамо да направимо 
један 

дим уочи пре човек или жена и странка 

Нема више љут бити. 

{6 :8 } као за Гаил, лепо је утрљати човек који има 

белина у оци, и он је Оздравижу. 

{6 :9 } и кад су били близу бесни, 

{6 :10 } андјео рекао да млад човек, брате, да дан 

Морамо да колиба са Рагуел, који је твој рођак; Он такође 
има 

једна јединица, која се зове Сара; Ја цу говорити за њу, да је 
она 

предато те за жену. 

{6 :11 } за тхее милој десно од њеног аппертаин, види 

Ти си само уметност је мој потомак. 

{6 :12 } и собарица је фер и мудро: сад због тога чути 

Ја , и неће да разговара са својим оцем; и кад се вратимо из 

Бесни славимо брак: јер знам да је то 

Рагуел не могу се удати за њом на други начин утврђен 
законом о 

Мојсије , али он је криво за смрт, јер на десној страни 



наследство радије аппертаин теби него са било којим 
другим. 

{6 :13 } онда младиц је одговорио анђела, имам 

чуо , брат Азариас које ова собарица је дато да 

седам људи, који све је умро у комори за брак. 

{6 :14 } сад једини син мога оца, а ја сам 

Бојим се, да не би ако идем к њој, умрем, као и други пре: 
за један 

зли дух љуби њу, која је хуртетх без тела, али оне 

која је допре до ње; Зашто ме и страх да не би ја умрем, и 

Доведите мог оца и моје мајке живот због мене да се 

гроб с тугом: јер они имају други син да их сахранимо. 

{6 :15 } онда андјео рекао му, зар ти не 

Сети се правилима које је твој отац дао теби, ово си ти 

схоулдест удала за жену од сопственог мој потомак? Зашто 

услиши , О мојим братом; јер она ће бити дато теби жена; 

и да ти нема калкулације злог духа; за овај исти 

ноћи ће она бити дато теби у браку. 

{6 :16 } кад ти дорељ у брак 

комора , узећу пепела парфем и не треба да лези 

над њима неке срце и јетра рибе, и нећеш 



бисте ли цигарету са тим: 

{6 :17 } и дјаво це мирис, и друго, и 

Никада висе нецу доци било више: али кад ти дорељ 

јој , устаните обоје, и молим се Богу који је милостив, 

Ко ће смилују и спасити: не бој се, јер је она 

именовао је теби раван од почетка; и ти жељ 

Очувај јој, а она да идемо с тобом. Поред тога сам 

Претпоставимо да она це да спрам децу. Сада када Тобиас 

имао чуо такве ствари, он ју је волео, а срце му је било 

усмерити придружио јој се. 

{7 :1 } и када су били Ецбатане, су дошли 

у кућу Рагуел, и Сара их упознала: и након што су 

имао салутирао један другога, она их је донијела у кућу. 

{7 :2 } како рекао Рагуел Една, његова супруга, тада као да је 
ово 

млади човек Тобија мој родјак! 

{7 :3 } и Рагуел изборних јединица, од yе, одакле сте 

Братски? За кога су рекли, ми смо синови 

Непхтхалим , које су заробљене у Ниневе. 

{7 :4 } онда је рекао да их, yе знамо Тобија нам 



рођака? И рекли су да, знамо га. Онда је он, рекао је он 

у добром здрављу? 

{7 :5 } и рекли су да, он је и жива, и у добром здрављу: 

и Тобиас је рекао, он је мој отац. 

{7 :6 } онда Рагуел попео горе, и пољубила га, и плакао, 

{7 :7 } и благословио га, и рекао му, ти си у 

син је искрен и добар човјек. Али кад би то цуо 

Тобија био слијеп, био је Залосна и заплакала. 

{7 :8 } и исто тако Една његова супруга и Сара његова ћерка 

То је плакао. Поред тога су их забављао весело; а после 

да су убили Овна јата, поставили су продавнице меса 

на столу. Онда је рекао Тобиас се Рафаелу, брат Азариас, 

говорим од оних ствари од којих ти си разговарати на путу, 

и овај посао бити прекомандована. 

{7 :9 } тако да је директно комуницирао с Рагуел: и 

Рагуел је рекао да Тобиас, једе и пије, и проводити: 

{7 :10 } за њега је упознам да ти схоулдест се удати за мог 

ћерка : ипак ће прогласити теби раван истину. 

{7 :11 } су мојој церки у браку те седам 

људи , који су умрли те ноћи стигли су јој: 



без обзира на то за сада бити весео. Али хоћу да Тобиас је 
рекао, 

јести ништа овде, док смо се слажу и један другом, кунем 
се. 

{7 :12 } Рагуел рекао, онда је одузети од сада 

према начину, јер си ти њен рођак, а она је 

твоје , и милостивог Бога ти дати добар успех у свим 

ствари. 

{7 :13 } а онда је позвао своју ћерку Сару, а она се обратила 

њен отац, он ју је узео за руку и дао јој је да буде 

супруга да Тобиас, говори, погледај, одведи је по закону 

Мојсије , и водите је оцу твом. И он је благословио 

њих; 

{7 :14 } зове Една, његова супруга, и узео папир и да ли 

Напишите инструмент од прекобројних, а потписали су га. 

{7 :15 } а онда су је почео да једе. 
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{7 :16 } након сто Рагуел звала његова супруга Една, к 

јој , сестро, припремите другу комору и доведи је у тхитхер. 

{7 :17 } који када је радила као што је он имао дат јој, 

Она је довео тамо овамо: и плакала је, а она је добила на 



сузе своје церке, и рекао јој, 

{7 :18 } бити добар утеха, моја ћерка; Господар 

небо и земља Дај те радост за ово твоје туге: бити од 

Добар комфор, моја ћерка. 

{8 :1 } и када су имали предодререни, довели су Тобиас 

јој. 

{8 :2 } и док је ишао, сетио се речи 

Рафаел , и узео пепела парфема, и ставио на 

срце и јетра рибе након тога, и направио цигару 

са. 

{8 :3 } у којем мирис кад зли дух осетила, 

Побегао је на највећег дела Египта и повезане анђео 

њега. 

{8 :4 } и након тога су били обоје затворени заједно, 

Тобиас је устао из кревета, и рекао, сестро, устани и пусти 
нас 

Молим се да Бог би смилуј се на нас. 

{8 :5 } онда је почео Тобиас говорити, Благословљена ти, О 
Боже 

о нашим очевима, и благословљен име твоје свето и славно 
за 



икада; Нека небеса благословио тебе и сва твоја створења. 

{8 :6 }, ти си мадест Адам, и дала му Еве његова супруга 

за помоћну и боравак: од њих је људски род: брижна 

То је рекао, то није добро да цовек треба да буде сама; да 
направимо 

му је помоћ као к себи. 

{8 :7 } и, О, Господе, претпостављам да није ово моја сестра 
за лусх 

Али упригхтлy: стога милостиво да владате да можемо 

постати заједно остарили. 

{8 :8 } и рекла је да с њим, Амен. 

{8 :9 } тако да су спавали обоје те ноћи. И Рагуел су се 
појавиле, и 

отишао и направио гроб, 

{8 :10 } рекао, бојим се да не би он бити мртав. 

{8 :11 } али кад је Рагуел у његову куцу, 

{8 :12 } рекао је к његова супруга, Една. Једна од собарица, 
слање 

и да види да ли је жив: ако није, то смо 

Можда га сахранити, а нико не зна то. 

{8 :13 } тако собарица је отворио врата и ушао, а 



нашао их обоје спавају, 

{8 :14 } је јак, и рекао им да је он био жив. 

{8 :15 } онда Рагуел Бог је похвалио и рекао, О Господе, ти си 

Арт вредан хвале хвали, све чисто и свето; 

због тога нека твојим свецима те хвале са сва твоја 
створења; и 

Нека све твоје анђели и твоје изабере похвале те заувек. 

{8 :16 } је.курва хвале, јер си ти мене створио 

радосна; и то је није дошао код мене, што сам и 
сумњао; Али 

Ти си са нама поступано велике милости. 

{8 :17 } је.курва хвале зато што си ти узела си имао 

милост и немилост двоје који су били једини јединородног 
Плодови њихове 

очеви : милостив, их, О Господе, и заврши свој живот у 

здравље са радост и милост. 

{8 :18 } онда Рагуел наредила своје слуге да попуни до 
гроба. 

{8 :19 } и задржао на свадбену гозбу 14 дана. 

{8 :20 } за пре дана брака били су завршени, 

Рагуел је рекао му под заклетвом, да он не би требало 



одлазак до 14 дана брака је истекао рок трајања; 

{8 :21 } а онда треба да узме пола од његовог роба, а 

у сигурности да иде своме оцу; и треба да има остатак када 
сам 

и моја супруга бити мртав. 

{9 :1 } тада Тобиас зове Рапхаел, и рекао му, 

{9 :2 } брат Азариас, узми са тобом, слуга, и два 

камиле , иди бесне медија да Габаел и донеси ми 

новац , и довести га на свадбу. 

{9 :3 } за Рагуел ко је заклео да не идем. 

{9 :4 } али мој отац је цоунтетх дана; и ако ја будем ту дуго, 

Он ће бити жао. 

{9 :5 } тако Рафаел су се погасила и уложила са Габаел, и 

Дао му је рукопис: ко донели торбе које 

био затворен, и да му их дао. 

{9 :6 } и рано ујутро иду напред-обоје 

заједно , и дошла на свадбу: и Тобиас благослови његово 

супруга. 

{10 :1 } сада Тобија његов отац броји сваки дан: и кад 

дана путовања је истекао рок трајања, и вратили су не, 



{10 :2 } онда Тобија је рекао да су они у притвору? или је 
Габаел 

мртав , а тамо је нико да му дам новац? 

{10 :3 } због тога он је био жао. 

{10 :4 } а онда његова супруга је рекла му, мој син је мртав, 

Видим да је стаyетх дуго; и она је почео да га њихати, и 
рекао: 

{10 :5 } сада стало ништа, мој син, с обзиром да 

Ти иди, светло рудник очију. 

{10 :6 } у коме рекао је Тобија, држи свој мир, не бринути, 

Јер он је сигурно. 

{10 :7 } али она је рекла, твоје у миру и ме варају не; 

Мој син је мртав. И изаљла је сваки дан на путу 

који су, била сам и обавила јести месо на дану, и 

Не целе ноћи да беwаил њен син Тобиас, док је престала са 

14 дана за венцање је истекао рок трајања, који Рагуел 

се заклео да он треба да проведем тамо. Тобиас је рекао да 

Рагуел , пусти ме, мој отац и моја мајка види не 

више је да ме види. 

{10 :8 } али његов отац у закону рекао му, да будем ту са 
мном, 



и да ће послати свог оца, а изјављују да му 

Како то иде с тобом. 

{10 :9 } али Тобиас је рекао, не; Али пустите ме код мог оца. 

{10 :10 } онда Рагуел се уздигао, и дао му Сара његова 
супруга, 

пола његовог роба, слуге, и стоку и новац: 

Тобија страници 564 

{10 :11 } и благословио их, и послао их, 

говори , Тхе Бог раја да просперитетна путовање, 

Моја деца. 

{10 :12 } и рекао је да његова кћи, част свог оца 

свога и мајку своју у закону, који су сада твоје родитеље, ту 
сам 

Могу ли да иујем добре ствари о теби. И пољубио ју. Една 
такође 

Рекао је да Тобиас, господара раја врати у претходно стање 
те, драга моја 

брат , и грант то сам могу ли да видим твоју децу од моје 

кћерку Сару пре него што умрем, да могу да се радују пре 
него што је 

Господ : Гле, предајем моја ћерка теби под посебно раван 

поузданост; Где су да замолим њено зло. 



{11 :1 } након ове ствари, Тобиас својим путем, хвалећи 

Бог да је поклонио га просперитетна путовање, а 

Благословена Рагуел и Една, његова супруга, и отишао на 
путу до 

Они су пролили близу к Ниневе. 

{11 :2 } онда Рафаел је рекао да Тобиас, Сток, 

Брате , како си Оставићеш твом оцу: 

{11 :3 } нека нас мрзе пред твоју жену, и припремите се за 
кућу. 

{11 :4 } и узети у своје руке, Гаил рибе. Тако су 

вратили својим путем, а пас је кренуо за њима. 

{11 :5 } сада Ана сео гледа ка пут за 

њен син. 

{11 :6 } и када она њега долази откривени, рекла је на 
његову 

отац , посматрање, твој син долази и онај који је отишао са 

њега. 

{11 :7 } онда рекао је Рафаел, знам, Тобиас, то твој отац 

ће се отворити очи. 

{11 :8 } због тога ти је утрљати очи са Гаил, а 

бити погодио са, он це Трљај, и на белина 



пада далеко, и он це видети те. 

{11 :9 } онда Ана водио напред-назад, и пао јој врат 

сина , и рекао му, видео, видео сам те, сине мој, 

из одсада сам да умрем. И плакали су обојица. 

{11 :10 } Тобија је такође отишао напред-назад ка вратима, 
и 

набасао : али његов син је побегао му, 

{11 :11 } и узео његов отац: и он страке од на 

Гаил на очи својих предака, рекао је, бити добре наде, мој 
отац. 

{11 :12 } и када његове очи почео да паметан, је размазао. 

њих; 

{11 :13 } и је белина пиллед од углове 

од његове очи: и кад је видео свог сина, пао је на његовом 
врату. 

{11 :14 } и плакао је и рекла, Благословљен си ти, О Господе, 

и благословљен твоје име заувек; и Благословени да су све 
твоје 

Светим Андјелима: 

{11 :15 } јер си ти узела си освајао, и узела си су се 

ми : за, гледај, видим да мој син Тобиас. И његов син 
отишао 



радује , и рекао му је отац велике ствари које је имао 

му се догодило у медијима. 

{11 :16 } онда Тобија је отиљла да се његова ћерка у закону 

на улазу у Ниневе, радује и славећи Бога: и они 

видео који га марвеллед, јер је добио његов 

призор. 

{11 :17 } али Тобиас се захваљивали пред њима, јер 

Бог је имао милост на њега. Када је дошао близу Сара 
његова 

снајо, он је благословили, говори, ти си добродошао, 

ћерка : Бог благосиља, ко је тебе довело к нама, 

и Благословљена бити свог оца свога и мајку своју. И тамо је 
била радост 

међу свим својим колегом који су били у Ниневе. 

{11 :18 } и Ацхиацхарус, а Насбас син његовог брата, 

Дошао је: 

{11 :19 } и Тобиас свадбу од мене су се седам дана са 

велику радост. 

{12 :1 } онда Тобија звао његов син Тобиас, и реие 

га , мој син, то човек оставило његове зараде, које је 

с тобом, а ти си му дати више. 



{12 :2 } и Тобиас рекао му, тата, то је никакво зло 

на мени је да га дам пола тих ствари које сам понео: 

{12 :3 } ко је донео ме опет нек се у сигурност, и 

то надокнади моја супруга, и довела ме новац, и 

и мени је драго да те зарасла. 

{12 :4 } онда је стари рекао, рок му је. 

{12 :5 } па је назвао анђео, и рекао је да му, узми. 

све то yе половину довео и одлази у сигурност. 

{12 :6 } онда он их обоје раставио, и да им је рекао 

Благословио Бог, Хваљен Господ и увећати га и хвалите га за 

ствари које је он ко је урадио к вама на видику од свих 

То је живи. Ваља се хвалите Бога, и слави његово име, и 

часно да љта ми то имамо напред радови Бог; Стога се не 

лабаво да га похвале. 

{12 :7 } у реду је да затвори тајна од краља, али то 

То је частан да открије радови од Бога. То што је урадио 

Добро , а не зло пипнути. 

{12 :8 } молитва је добар са пост и милостињу и 

праведност. Мало праведносцу боље је него 



Много је са унригхтеоуснесс. Боље је да ли дати милостињу, 
него да 

Лези злато: 

{12 :9 } за милостињу избави од смрти, и да очисти 

одавде све грех. Они који остваре милостиња и праведност 

бити испуњена живот: 

{12 :10 } али то грех су непријатељи у свом приватном 
животу. 

{12 :11 } сигурно мени ће блиски ништа од тебе. За сам 

То је рекао, да је добро да не раздвајајте тајну краља, али то 

То је био частан да открије радови од Бога. 

{12 :12 } сада због тога, кад ти си се молимо, и Сара 

киерка у закону, доносим мисли на твоје 

молитве пред Господа: и кад си се ти закопати у 

мртав , био сам с тобом и мени је драго. 

{12 :13 } и кад ти си неће одложити на устанак, и 

Остави твоју вечеру, да одем и да се покрије мртвих, твоје 
добро дело 

није био сакрио од мене: али био сам с тобом. 

{12 :14 } а сада Бог посла ме да зарасте тебе и Сару 

Твоја снаја. 



{12 :15 } ја сам Рафаел, један од седам Светим Андјелима, 

који представљају молитве светаца, а које иду у и 
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пре него што у славу Господа. 

{12 :16 } а онда су била немирна обоје, и пао њихов 

лица : јер су се бојали. 

{12 :17 } али он им је рекао не бојте се за то да идемо 

Па с тобом; Хвалите Бога због тога. 

{12 :18 } за нису од никакве услугу мој, али по вољи 

нам Богу да сам; Зашто га славимо заувек. 

{12 :19 } свих ових дана, да ли да се појавим к вама; Али ја 
јесам 

ни јести, ни пиће, али ти јеси видео визију. 

{12 :20 } сада стога захвалимо Богу: јер ја идем до 

њега који је послао мене; Али написати све ствари које се 
раде на један 

књига. 

{12 :21 } и када су се појавиле, видели су га висе. 

{12 :22 } а онда признали су велике и предивне 

ради Бога, и како се појавило анђео Господњи 

им. 



{13 :1 } онда Тобија написао молитву за радост, и рекао: 

Благословљен Бог заувек бити ћив, и благословљен да је 
његов 

краљевство. 

{13 :2 } јер он би кажњавао, и ко је милост: водио је 

доле у пакао, и рађа поново: ни има ли било које 

могу да избегнем његову руку. 

{13 :3 } га је признати пред оне који нису Јевреји, Нано од 

Израел : јер ко је Побацао нас међу њима. 

{13 :4 } овде прогласи своје велицанствености и хвалите га 
раније 

у дневној: он је Господ, а он је Бог нам 

Отац је заувек. 

{13 :5 } и он ће нас кажњавао за нам грешности и ће 

Смилуј се поново, и окупиће нас из свих земаља, 

међу којима је и ко је разбацао. 

{13 :6 } ако yе постати му свим срцем, и тада 

Цела ум, и договор упригхтлy пре њега, онда ће 

Он окренути к вама, а не ће да сакрије лице од тебе. 

Због тога видимо шта он ће учинити с тобом, и признати га 

са усана и похвале господар снагом, и 



Хвалите вецни краљу. У земљи моје заробљеништво уради 
сам 

Хвалите га, и прогласи своју моћ и Величанство да је грешно 

нација. О yе грешници, и ја да правда пред њим: ко 

могу реци, ако он ће те прихватити, смилује? 

{13 :7 } ја ће оличене мој Бог, а моја душа велицати на 

Краљ раја, и веселиже се у његову милост. 

{13 :8 } нека сви људи говоре, и нека сви хвалите га за његов 

праведност. 

{13 :9 } О Јерусалим, Свети град, он ће те за кажњавао 

твоју децу ради и смиловати опет синови 

праведних. 

{13 :10 } Господу Богу, јер он је добар: и похвале 

вечни краља, који је његов Табернакул можда изградио у 

те поново од радости, и пусти га нека радосна тамо у теби 

оне које су заробљене, а волим у теби икад онима који 

Јадни сте. 

{13 :11 } многих народа доци цу од сада име 

Господ Бог са поклонима у њиховим рукама, ни поклоне да 
се 

Краљ раја; свих генерација велицати те са великом 



радост. 

{13 :12 } Проклели су сви они који те мрзе, и благословљен 

сви бити што те волим заувек. 

{13 :13 } се радује и буде ми драго због деце правде.: 

Јер они бити окупљени заједно, и благословити Господ 

правде. 

{13 :14 } О Благословени су они који те, волим, јер они ће 

Радујте се у свој мир: Благословени су они који су били 

Залосна за све твоје изливају; јер су се сазнању за тебе, 

Када су видео све славити, и заувек бице ми драго. 

{13 :15 } да моја душа благословио Бог велики краљ. 

{13 :16 } за Јерусалим ће бити изграђен са Сафирима 

и смарагде и драго камење: твоје зидове и куле и 

зидине са чисто злато. 

{13 :17 } и да буде посут улицама Јерусалима 

Берил и ииру и камење офира. 

{13 :18 } и све њене улице ћу рећи, алелуја; и они су 

Да ли га славимо, говорила и благословљен буди Бог, који је 

велииао то заувек. 

{14 :1 } тако Тобија направио крај Похваливши Бога. 



{14 :2 } и имао је осам и педесет година кад је изгубио 

вида , која је враћена у претходно стање му се после осам 
година: и 

Он је дао милостињу, и он је повећао у страху од Господа 
Бога, 

и похвалио га. 

{14 :3 } и кад је био веома старо назвао свог сина, и 

синови његовог сина, и рекла му, сине мој, узми твоје 

деца; за , гледај, ја сам остарио и спремна за полазак 

у овом животу. 

{14 :4 } иде у медијима мог сина, јер вјерујем да оне 

ствари које Јонас је пророк говорио о Ниневе, то је Мо 

бити поражен; и тако за време мир ће радије бити у 

Медијима; и да нам Братски ће лежати расут у земљи. 

из тог добра земља: и Јерусалим ће бити пуста, и 

Божјој кући у њој це бити спаљен, и бити пуста 

времена; 

{14 :5 } и опет то Бог смиловати их, и 

Доведи их опет у земљу, где ћемо наставити да градимо на 

храм, али не као првом, док не буде време тог узраста 

испунио; и после тога да се врате са свих места од 



заробљеништва , и изгради Јерусалим славно, и на 

Боћијој ће бити изграђен у то заувек са величанствено 

зграда , као и пророци уочи разговарао. 

{14 :6 } и сви народи це окренути и бој се Господ Бог 

Заиста , и покопати своје идоле. 

{14 :7 } тако сви народи велицати Господ, и његове људе 

Исповедижу се Богу, и Бог да уздигнемо свог народа; и 

да сви они који воле Господа Бога у истини и правди 

Радуј се, милости схеwинг да нам братски. 

{14 :8 } а сада, мој син, полазак из Ниневе, јер 

то оне ствари које је говорио Јонас пророка це сигурно 

се обистинити. 
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{14 :9 } али ти је стално закона и заповести, и 

Љта ми то имамо Физиологу милостив и праведан, да 
можда иде добро са тобом. 

{14 :10 } и закопај ме пристојно, и твоја мајка са мном; 

Али више не одуговлацим у Ниневе. Запамти , сине мој, 
како 

Аман је водио Ацхиацхарус који га је довео горе, како од 

Лагано га је привео у таму, и како је награђен 



опет он: а ипак Ацхиацхарус је сачувана, али други је имао 
свој 

награда : јер је пао у таму. Езекиаса је дао 

Уделите и побегао замке смрти које су поставили за 

њега : али Аман упао у замке, и страдао. 

{14 :11 } где сада, сине мој, размотрите каква милостиња 

има .демократија је, зар и опстанак како праведност. Када 
је имао 

рекао ове ствари, одрекао се дух у кревету, био је 

стотину и осам и педесет година; и он га је закопао 

часно. 

{14 :12 } и када је Ана његова мајка је била мртва, сахрањен 

Она је са својим оцем. Али Тобиас је отпутовао са својом 
супругом и 

децу да се Ецбатане да Рагуел његов отац у праву, 

{14 :13 } где је постао стара са част и сахрањен 

његов отац и мајка у закону часно, а он је наследио 

њихова супстанца, а његов отац Тобија. 

{14 :14 } и умро је у Ецбатане у медијима, био је 

стотину и двадесет и седам година. 

{14 :15 } али пре смрти је цуо за уништавање 



Ниневе , која је била узета од стране Набуцходоносор и 

Ассуерус : и пре његове смрти он су се радовали преко 
Ниневе. 
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