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1 Cronicas
1 Ang mga kaliwat ni Adan mao sila si Set,

2Enos, Kenan, Mahalalel, Jared, 3Enoc, Metusela,
ug si Lamec. 4 Ang mga anak nga lalaki ni Noe
mao sila si Shem, Ham, ug si Jafet. 5 Ang mga
anak nga lalaki ni Jafet mao sila si Gomer, Magog,
Madai, Javan, Tubal, Meshec, ug si Tiras. 6 Ang
mga anak nga lalaki ni Gomer mao sila si Ashke-
naz, Rifat ug si Togarma. 7 Ang mga anak nga
lalaki ni Javan mao sila si Elisha, Tarshis, Kitim,
ug si Rodanim. 8 Ang mga anak nga lalaki ni
Ham mao sila si Cus, Mizraim, Put, ug si Canaan.
9 Ang mga anak nga lalaki ni Cus mao sila si
Seba, Havila, Sabta, Raama, ug si Sabteca. Ang
mga anak ni Raama mao si Sheba ug si Dedan.
10 Si Cus mao ang amahan ni Nimrod, nga unang
manggugubat sa kalibotan. 11 Si Mizraim mao
ang katigulangan sa mga Ludhanon, Anamnon,
Lehabnon, Naftunon, 12 Patrusnon, Caslunon
(diin naggikan ang mga Filistihanon), ug sa
mga Caftornon. 13 Si Canaan mao ang amahan
ni Sidon, nga iyang kamagulangan, ug ni Het.
14 Siya usab ang katigulangan sa mga Jebusnon,
Amornon, Girgasnon, 15 Hivhanon, Arkanhon,
Sinhanon, 16 Arvadnon, Zemarnon, ug sa mga
Hamatnon. 17 Ang mga anak nga lalaki ni Shem
mao sila si Elam, Ashur, Arfaxad, Lud, Aram, Uz,
Hul, Geter, ug si Meshec. 18 Si Arfaxad mao ang
amahan ni Shela, ug si Shela mao ang amahan ni
Eber. 19 Adunay duha ka anak nga lalaki si Eber.
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Ang ngalan sa usa mao si Peleg, kay nabahin ang
kalibotan sa iyang kapanahonan. Ang ngalan sa
iyang igsoon mao si Joktan. 20 Si Joktan mao ang
amahan nila ni Almodad, Shelef, Hazarmavet,
Jera, 21 Hadoram, Uzal, Dikla, 22 Obal, Abimael,
Sheba, 23 Ofir, Havila, ug ni Jobab; kini silang
tananmga kaliwat ni Joktan. 24Si Shem, Arfaxad,
Shela, 25 Eber, Peleg, Reu, 26 Serug, Nahor, Tera,
27 Abram nga mao si Abraham. 28 Ang mga
anak nga lalaki ni Abraham mao si Isaac ug
si Ishmael. 29 Mao kini ang ilang mga anak
nga lalaki: ang kamagulangan ni Ishmael mao
si Nebaiot, unya si Kedar, Adbeel, Mibsam,
30 Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31 Jetur,
Nafis, ug si Kedema. Mao kini ang mga anak nga
lalaki ni Ishmael. 32 Ang mga anak nga lalaki
ni Ketura, nga puyopuyo ni Abraham, mao sila
si Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, ug
si Shua. Ang mga anak nga lalaki ni Jokshan
mao si Sheba ug si Dedan. 33 Ang mga anak
nga lalaki ni Midian mao sila si Efa, Efer, Hanok,
Abida, ug si Eldaa. Tanan kini sila mga kaliwat
ni Ketura. 34 Si Abraham mao ang amahan ni
Isaac. Ang mga anak nga lalaki ni Isaac mao si
Esau ug si Israel. 35 Ang mga anak nga lalaki
ni Esau mao sila si Elifaz, Reuel, Jeus, Jalam, ug
si Kora. 36 Ang mga anak nga lalaki ni Elifaz
mao sila si Teman, Omar, Zefo, Gatam, Kenaz,
Timna ug si Amalek. 37 Ang mga anak nga lalaki
ni Reuel mao sila si Nahat, Zera, Shama, ug si
Miza. 38 Ang mga anak nga lalaki ni Seir mao
sila si Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, Dishon, Ezer,



1 Cronicas 1:39 iii 1 Cronicas 1:50

ug si Dishan. 39 Ang mga anak nga lalaki ni
Lotan mao si Hori ug si Homam, ug si Timna
nga igsoong babaye ni Lotan. 40 Ang mga anak
nga lalaki ni Shobal mao sila si Alvan, Manahat,
Ebal, Shefo, ug si Onam. Ang mga anak nga
lalaki ni Zibeon mao si Aya ug si Ana. 41 Ang
anak nga lalaki ni Ana mao si Dishon. Ang mga
anak nga lalaki ni Dishon mao sila si Hemdan,
Eshban, Itran, ug si Keran. 42 Ang mga anak nga
lalaki ni Ezer mao sila si Bilhan, Zaavan, ug si
Jaakan. Ang mga anak nga lalaki ni Dishan mao
si Uz ug si Aran. 43 Mao kini ang mga hari nga
naghari sa yuta sa Edom sa wala pay hari nga
naghari sa mga Israelita: si Bela nga anak ni
Beor, ug Dinhaba ang ngalan sa iyang siyudad.
44 Sa dihang namatay si Bela, mipuli paghari sa
iyang dapit si Jobab ang anak nga lalaki ni Zera
nga taga-Bozra. 45 Sa dihang namatay si Jobab,
mipuli paghari sa iyang dapit si Husham nga
taga-Teman. 46 Sa dihang namatay si Husham,
mipuli paghari sa iyang dapit si Hadad nga anak
ni Bedad, nga maoy nakapildi sa mga Midianhon
didto sa yuta sa Moab. Avit ang ngalan sa
iyang siyudad. 47 Sa dihang namatay si Hadad,
mipuli paghari sa iyang dapit si Samla nga taga-
Masreka. 48 Sa dihang namatay si Samla, mipuli
paghari sa iyang dapit si Shaul nga taga-Rehobot
Hannahar. 49 Sa dihang namatay si Shaul, mipuli
paghari sa iyang dapit si Baal Hanan nga anak ni
Acbor. 50 Sa dihang namatay si Baal Hanan nga
anak ni Acbor, mipuli paghari sa iyang dapit si
Hadar. Pai ang ngalan sa iyang siyudad. Ang
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ngalan sa iyang asawa mao si Mehetabel nga
anak nga babaye ni Matred nga anak nga babaye
ni Mezahab. 51 Unya namatay si Hadad. Ang
mga pangulo sa mga banay sa Edom mao sila
si Timna, Alva, Jetet, 52 Oholibama, Ela, Pinon,
53 Kenaz, Teman, Mibzar, 54 Magdiel, ug si Iram.
Mao kini ang mga pangulo sa mga banay sa
Edom.

2
1 Mao kini ang mga anak nga lalaki ni Is-

rael: sila si Ruben, Simeon, Levi, Juda, Isacar,
Zebulun, 2 Dan, Jose, Benjamin, Neftali, Gad,
ug si Asher. 3 Ang mga anak nga lalaki ni
Juda mao sila si Er, Onan, ug si Shela, nga
anak niya sa anak nga babaye ni Shua nga
Canaanhon. Daotan sa panan-aw ni Yahweh
ang kamagulangang anak ni Juda nga si Er, ug
gipatay siya ni Yahweh. 4 Si Tamar nga iyang
umagad, nanganak alang kaniya kang Perez ug
kang Zera. Adunay lima ka mga anak nga lalaki
si Juda. 5 Ang mga anak nga lalaki ni Perez mao
si Hezron ug si Hamul. 6 Ang lima ka mga anak
nga lalaki ni Zera mao sila si Zimri, Etan, Heman,
Calcol, ug si Dara. 7Ang anak nga lalaki ni Carmi
mao si Acar nga nagdala ug kasamok sa Israel
sa dihang gikawat niya kung unsa ang giandam
alang sa Dios. 8 Ang anak nga lalaki ni Etan mao
si Azaria. 9 Ang mga anak nga lalaki ni Hezron
mao sila si Jerameel, Ram, ug si Caleb. 10 Si Ram
mao ang amahan ni Aminadab, ug si Aminadab
mao ang amahan ni Naason, ang pangulo sa mga
kaliwat ni Juda. 11 Si Naason mao ang amahan
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ni Salma, ug si Salma mao ang amahan ni Boaz.
12 Si Boaz mao ang amahan ni Obed, ug si Obed
mao ang amahan ni Jesse. 13 Si Jesse mao ang
amahan ni Eliab ang iyang kamagulangang anak,
ikaduhamao si Abinadab, ikatulo mao si Shimea,
14 ikaupat mao si Netanel, ikalima mao si Radai,
15 ikaunom mao si Ozem, ug ang ikapito mao si
David. 16 Ang ilang mga igsoong babaye mao
si Zeruya ug si Abigail. Ang tulo ka mga anak
nga lalaki ni Zeruya mao sila si Abishai, Joab, ug
si Asahel. 17 Nanganak si Abegail kang Amasa,
nga ang amahan mao si Jeter nga Ismaelinhon.
18 Si Caleb nga anak ni Hezron mao ang amahan
sa mga anak pinaagi kang Azuba, nga iyang
asawa, ug pinaagi kang Jeriot. Ang iyang mga
anak mao sila si Jesher, Shobab, ug si Ardon.
19 Namatay si Azuba, ug unya gipangasawa ni
Caleb si Efrat, nga nanganak alang kaniya kang
Hur. 20 Si Hur mao ang amahan ni Uri ug si Uri
mao ang amahan ni Bezalel. 21Unya si Hezron(sa
dihang nagpangidaron na siya ug 60 ka tuig)
gipangasawa ang anak ni Makir, ang amahan ni
Gilead. Gipanganak niya si Segub. 22 Si Segub
mao ang amahan ni Jair, nga nagdumala sa 23
ka mga siyudad sa yuta sa Gilead. 23 Giilog ni
Gesor ug ni Aram ang mga lungsod sa Jair ug
Kenat, lakip ang 60 ka mga baryo sa palibot niini.
Kining tanan nga mga lumulupyo mga kaliwat
ni Makir, nga amahan ni Gilead. 24 Human
sa kamatayon ni Hezron, nakighilawas si Caleb
kang Efrata, ang asawa sa iyang amahan nga si
Hezron. Gipanganak niya si Ashur, nga amahan
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ni Tekoa. 25Ang mga anak nga lalaki ni Jerameel,
nga kamagulangang anak ni Hezron, mao sila si
Ram ang kamagulangan, si Buna, Oren, Ozem
ug si Ahija. 26 Adunay laing asawa si Jerameel,
nga ang ngalan mao si Atara. Siya mao ang
inahan ni Onam. 27 Ang mga anak nga lalaki ni
Ram, nga kamagulangan ni Jerameel, mao sila si
Maaz, Jamin, ug si Eker. 28 Ang mga anak nga
lalaki ni Onam mao si Shamai ug si Jada. Ang
mga anak nga lalaki ni Shamai mao si Nadab ug
si Abishur. 29 Ang ngalan sa asawa ni Abishur
mao si Abihail, ug nanganak siya alang kaniya
kang Aban ug kang Molid. 30 Ang mga anak nga
lalaki ni Nadab mao si Seled ug si Apaim, apan
namatay si Seled nga walay mga anak. 31 Ang
anak nga lalaki ni Apaim mao si Ishi. Ang anak
nga lalaki ni Ishi mao si Shesan. Ang anak nga
lalaki ni Shesanmao si Alai. 32Angmga anak nga
lalaki ni Jada, nga igsoon ni Shamai, mao si Jeter
ug si Jonathan. Namatay si Jeter nga walay mga
anak. 33 Ang mga anak nga lalaki ni Jonathan
mao si Pelet ug si Zaza. Mao kini angmga kaliwat
ni Jerameel. 34 Karon walay mga anak nga
lalaki si Shesan, mga anak nga babaye lamang.
Adunay Ehiptohanong sulugoon si Shesan, nga
ang ngalan mao si Jarha. 35Gipaminyo ni Shesan
ang iyang anak nga babaye kang Jarha nga iyang
sulugoon ingon nga iyang asawa. Nanganak
siya alang kaniya kang Atai. 36 Si Atai mao ang
amahan ni Natan, ug si Natan mao ang amahan
ni Zabad. 37 Si Zabad mao ang amahan ni Eflal,
ug si Eflal mao ang amahan ni Obed. 38 Si Obed



1 Cronicas 2:39 vii 1 Cronicas 2:52

mao ang amahan ni Jehu, ug si Jehu mao ang
amahan ni Azaria. 39 Si Azaria mao ang amahan
ni Helez, ug si Helez mao ang amahan ni Eleasa.
40 Si Eleasa mao ang amahan ni Sismai, ug si
Sismai mao ang amahan ni Shalum. 41 Si Shalum
mao ang amahan ni Jekamia, ug si Jekamia mao
ang amahan ni Elishama. 42 Ang mga anak nga
lalaki ni Caleb, nga Igsoon ni Jerameel, mao si
Mesha nga iyang kamagulangan, nga amahan ni
Zif. Ang ikaduha niyang anak, mao si Maresha,
nga amahan ni Hebron. 43 Ang mga anak nga
lalaki ni Hebron mao sila si Kora, Tapua, Rekem,
ug si Shema. 44 Si Shema mao ang amahan ni
Raham, nga amahan ni Jorkeam. Si Rekem mao
ang amahan ni Shamai. 45 Ang anak ni Shamai
mao si Maon, ug si Maon mao ang amahan ni
Bet Zur. 46 Si Efa, ang laing puyopuyo ni Caleb,
nanganak kang Haran, Moza, ug kang Gazez. Si
Haran mao ang amahan ni Gazez. 47 Ang mga
anak nga lalaki ni Jahdai, mao sila si Regem,
Jotam, Geshan, Pelet, Efa, ug si Shaaf. 48 Ang usa
pa gayod ka puyopuyo ni Caleb mao si Maaca,
nga nanganak kang Sheber ug kang Tirhana.
49 Nanganak usab siya kang Shaaf ang amahan
ni Madmana, si Sheva ang amahan ni Macbena
ug ang amahan ni Gibea. Ang anak nga babaye
ni Caleb mao si Acsa. Mao kini ang mga kaliwat
ni Caleb. 50 Mao kini ang mga anak nga lalaki
ni Hur, ang iyang kamagulangang anak pinaagi
kang Efrata: si Shobal ang amahan ni Kiriat
Jearim, 51 Si Salma ang amahan ni Bethlehem,
ug si Haref ang amahan ni Bet Gader. 52 Adunay
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mga kaliwat si Shobal nga amahan ni Kiriat
Jearim: si Haroe, ang katunga sa katawhan nga
Manahat, 53 ug ang mga banay ni Kiriat Jearim:
mao ang mga Itrahanon, Puthanon, Shumatnon,
ug ang Mishranon. Naggikan niini ang kaliwat
sa mga Zorahanon ug sa mga Eshtaolnon. 54 Ang
mga banay ni Salmamao ang mosunod: ang mga
taga-Betlehem, ang mga Netofanon, ang mga
Artot Bet Joab, ug ang katunga sa mga Mana-
hatnon—ang mga Zorahanon, 55 ang mga banay
sa mga escriba nga nagpuyo didto sa Jabez:
ang mga Tiratnon, Shimeatnon, ug Sucatnon.
Mao kini ang mga Kenhanon nga naggikan kang
Hamat, ang katigulangan sa mga Recabnon.

3
1 Karon mao kini ang mga anak nga lalaki ni

David nga natawo alang kaniya didto sa Hebron:
ang kamagulangan mao si Amnon, pinaagi kang
Ahinoam nga gikan sa Jezreel; ang ikaduha mao
si Daniel, pinaagi kang Abigail nga gikan sa
Carmel; 2 ang ikatulo mao si Absalom, nga ang
inahan mao si Maaca, ang anak nga babaye ni
Talmai nga hari sa Geshur. Ang ikaupat mao
si Adonia ang anak nga lalaki ni Hagit; 3 ang
ikalima mao si Shefatia pinaagi kang Abital;
ang ikaunom mao si Itream pinaagi kang Egla
nga iyang asawa. 4 Natawo kining unom alang
kang David didto sa Hebron, diin naghari siya
sulod sa pito ka tuig ug unom ka bulan. Unya
nagdumala siya sa Jerusalem sulod sa 33 ka
tuig. 5 Kining upat ka mga anak nga lalaki,
pinaagi kang Batsheba nga anak nga babaye ni
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Amiel, nga natawo alang kaniya sa Jerusalem: si
Shamua, Shobab, Natan, ug si Solomon. 6 Ang
laing siyam nga mga anak nga lalaki ni David
mao sila: si Ibhar, Elishua, Elifelet, 7 Noga,
Nefeg, Jafia, 8 Elishama, Eliada, ug si Elifelet.
9 Mao kini ang mga anak nga lalaki ni David,
walay labot ang mga anak nga lalaki sa uban
niyang mga puyopuyo. Si Tamar ang ilang
igsoong babaye. 10 Ang anak ni Solomon mao
si Rehoboam. Ang anak ni Rehoboam mao si
Abija. Ang anak ni Abija mao si Asa. Ang
anak ni Asa mao si Jehoshafat. 11 Ang anak ni
Jehoshafat mao si Joram. Ang anak ni Joram
mao si Ahazia. Ang anak ni Ahazia mao si Joas.
12 Ang anak ni Joas mao si Amazia. Ang anak
ni Amazia mao si Azaria. Ang anak ni Azaria
mao si Jotam. 13 Ang anak ni Jotam mao si
Ahaz. Ang anak ni Ahaz mao si Hezekia. Ang
anak ni Hezekia mao si Manases. 14 Ang anak
ni Manases mao si Amon. Ang anak ni Amon
mao si Josia. 15 Ang mga anak nga lalaki ni
Josia mao si Johanon ang iyang kamagulangang
anak, ang ikaduha mao si Jehoyakim, ang ikatulo
mao si Zedekia, ug ang ikaupat mao si Shalum.
16 Ang mga anak nga lalaki ni Jehoyakim mao
si Jehoyakin ug si Zedekia. 17 Ang mga anak
nga lalaki ni Jehoyakin, ang binihag, mao sila
si Shealtiel, 18 Malkiram, Pedaya, Shenazar,
Jekamia, Hoshama, ug si Nedabia. 19 Ang mga
anak nga lalaki ni Pedaya mao si Zerubabel ug si
Shimei. Ang mga anak nga lalaki ni Zerubabel
mao si Meshulam ug si Hanania; ang ilang
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igsoong babaye mao si Shelomit. 20 Ang ubang
lima niya ka mga anak nga lalaki mao sila si
Hashuba, Ohel, Berekia, Hasadia, ug si Jushab
Hesed. 21 Ang mga anak nga lalaki ni Hanania
mao si Pelatia ug si Jeshaya. Ang iyang anak
mao si Refaya, ug ang uban pa nga kaliwat mao
sila si Arnan, Obadia, ug si Shecania. 22 Ang
anak nga lalaki ni Shecania mao si Shemaya.
Ang mga anak nga lalaki ni Shemaya mao sila
si Hatus, Igal, Baria, Nearia, ug si Shafat. 23 Ang
tulo ka mga anak nga lalaki ni Nearia mao
sila si Elyoenai, Hizkia, ug si Azrikam. 24 Ang
pito ka mga anak nga lalaki ni Elyoenai mao
sila si Hodavia, Eliashib, Pelaya, Akub, Johanan,
Delaya, ug si Anani.

4
1 Ang mga kaliwat ni Juda mao sila Perez,

Hezron, Carmi, Hur, ug si Shobal. 2 Si Shobal
mao ang amahan ni Reaya. Si Reaya mao ang
amahan ni Jahat. Si Jahat mao ang amahan
ni Ahumai ug ni Lahad. Mao kini ang mga
katigulangan sa banay sa mga Zorahanon. 3Mao
kini ang mga katigulangan sa banay sa siyu-
dad sa Etam: Si Jezreel, Ishma, ug si Idbas.
Ang ngalan sa ilang igsoong babaye mao si
Hazelelponi. 4 Si Penuel mao ang katigulangan
sa banay sa siyudad sa Gedor. Si Ezer mao
ang katigulangan sa banay sa Husha. Mao kini
ang mga kaliwat sa Hur, ang kamagulangan nga
anak ni Efrata ug ang kagikan sa mga taga-
Betlehem. 5 Si Ashur ang amahan ni Tekoa nga
adunay duha ka asawa, si Hela ug si Naara. 6 Si
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Ahuzam, Hefer, Temeni, ug si Haahashtari ang
iyang mga anak nga lalaki kang Naara. Mao kini
ang mga anak nga lalaki ni Naara. 7 Ang mga
anak nga lalaki ni Hela mao sila Zeret, Izhar,
Etnan, 8 ug si Koz, nga amahan ni Anub ug ni
Zobeba, ug ang ubang mga banay naggikan kang
Aharhel ang anak nga lalaki ni Harum. 9 Labaw
nga tinahod si Jabez kay sa iyang mga igsoong
lalaki. Ginganlan siya sa iyang inahan ug Jabez.
Miingon siya, “Tungod kay gipanganak ko siya sa
kasakit.” 10 Nag-ampo si Jabez ngadto sa Dios sa
Israel ug miingon, “Kung panalanginan lamang
nimo ako, palaparon ang akong nasakopan, ug
ang imong kamot magauban kanako. Sa dihang
buhaton mo kini malikay mo ako gikan sa
kadaot, aron mahimo akong gawasnon gikan
sa kasakit!” Busa gitubag sa Dios ang iyang
pag-ampo. 11 Si Kelub nga igsoong lalaki ni
Shuha mao ang amahan ni Mehir, nga amahan
ni Eshton. 12 Si Eshton mao ang amahan nila
Bet Rafa, Pasea, ug ni Tehina, ang nagsugod sa
siyudad sa Nahas. Mao kini ang mga tawo nga
nagpuyo sa Reca. 13 Ang mga anak nga lalaki
ni Kenaz mao sila Otniel ug si Seraya. Ang
mga anak nga lalaki ni Otniel mao si Hatat ug
si Meonotai. 14 Si Meonotai mao ang amahan
ni Ofra, ug si Seraya ang amahan ni Joab, ang
nagpundar sa Ge Harashim, ang iyang katawhan
mga hanas nga panday. 15 Ang mga anak nga
lalaki ni Caleb ang anak nga lalaki ni Jefune mao
si Iru, Ela ug si Naam. Ang anak nga lalaki ni
Ela mao si Kenaz. 16 Ang mga anak nga lalaki
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ni Jehalelel mao sila Zif, Zifa, Tiria, ug si Asarel.
17 - 18 Ang mga anak nga lalaki ni Ezra mao sila
Jeter, Mered, Efer, ug si Jalon. Gipakatawo sa
Ehiptohanon nga asawa ni Mered sila Miriam,
Shamai, ug si Ishba, nga amahan ni Eshtemoa.
Mao kini ang mga anak nga lalaki ni Bitya, ang
anak nga babaye sa Paraon, nga giminyoan ni
Mered. Ang asawa ni Mered nga Judio nanganak
kang Jered, ang amahan ni Gedor; si Heber, ang
amahan ni Soco; ug si Jekutiel, ang amahan ni
Zanoa. 19 Sa duha ka anak nga lalaki sa asawa
ni Hodia, nga igsoong babaye ni Naham, ang
usa mao ang amahan ni Keila ang Garminhon.
Ug ang usa mao ang amahan ni Eshtemoa nga
Maacaton. 20Ang mga anak nga lalaki ni Shimon
mao sila Amnon, Rina, Ben Hanan, ug si Tilon.
Ang mga anak nga lalaki ni Ishi mao sila Zohet
ug si Ben Zohet. 21 Ang mga kaliwat ni Shela nga
anak nga lalaki ni Juda, mao si Er ang amahan
ni Leca, si Laada ang amahan ni Maresha ug
ang banay sa tighimo ug lino sa Bet Ashbea,
22 Si Jokim, ang katawhan sa Cozeba, ug sa Joas
ug sa Saraph, nga adunay kabtangan sa Moab,
apan mipauli sa Bethlehem. (Kini nga kasayoran
naggikan sa karaang mga talaan.) 23 Ang ubang
katawhan niini mga magkukulon nga nagpuyo
sa Netaim ug sa Gedera ug nagatrabaho alang
sa hari. 24 Ang mga kaliwat ni Simeon mao
sila Nemuel, Jamin, Jarib, Zera, ug Shaul. 25 Si
Shalum mao ang anak nga lalaki ni Shaul, si
Mibsam mao ang anak nga lalaki ni Shalum, ug
si Mishma mao ang anak nga lalaki ni Mibsam.
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26 Ang mga kaliwat ni Mishma mao si Hamuel
ang iyang anak nga lalaki, si Zacur ang iyang apo,
ug si Shimei ang iyang apo sa tuhod. 27 Si Shimei
adunay 16 ka mga anak nga lalaki ug unom ka
nga mga babaye. Ang iyang mga igsoong lalaki
walay daghang mga anak, busa wala midaghan
ang ilang banay sama usab sa katawhan sa Juda.
28 Nagpuyo sila didto sa Beersheba, Molada, ug
sa Hazar Shual. 29 Nagpuyo usab sila sa Bilha,
Ezem, Tolad, 30 Betuel, Horma, Ziklag, 31 Bet
Markabot, Hazar Susim, Bet Biri, ug sa Shaaraim.
Mao kini ang ilang mga siyudad hangtod sa
paghari ni David. 32 Ang lima nila ka mga
baryo mao ang Etam, Ain, Rimon, Token, ug
ang Ashan, 33 lakip ang mga baryo sa palibot
hangtod sa Baalat. Mao kini ang dapit nga
ilang mga gipuy-an, ug gitipigan nila ang talaan
sa ilang kagikan. 34 Ang mga pangulo sa mga
banay mao sila Meshobab, Jamlek, si Josha nga
anak nga lalaki ni Amazia, 35 si Joel, si Jehu
nga anak nga lalaki ni Joshibia nga anak nga
lalaki ni Seraya ug anak nga lalaki ni Aziel,
36 si Elyoenai, Jaakoba, Jeshohaya, Asaya, Adiel,
Jesimiel, Benaya, 37 ug si Ziza nga anak nga
lalaki ni Shifi ug anak nga lalaki ni Alon nga
anak nga lalaki ni Jedaya nga anak nga lalaki
ni Shimri nga anak nga lalaki ni Shemaya.
38 Kining gihisgotan nga mga ngalan mao ang
mga pangulo sa ilang mga banay, ug midaghan
pag-ayo ang ilang mga banay. 39 Miadto sila
haduol sa Gedor, sa sidlakang bahin sa walog,
aron sa pagpangita ug pasabsaban alang sa ilang



1 Cronicas 4:40 xiv 1 Cronicas 5:4

mga karnero. 40 Nakakaplag sila ug abugana ug
maayong sabsabanan. Halapad ang yuta, hilom,
ug malinawon. Didto nagpuyo kaniadto ang mga
Hamihanon. 41Nahisulat kini nga mga ngalan sa
pag-abot sa adlaw ni Hezekia ang hari sa Juda,
ug gisulong ang gipuy-an sa mga Hamihanon
ug ang mga Meunhon, nga atua usab didto.
Gilaglag nila sila sa hingpit ug nagpuyo didto
tungod kay nakakaplag sila ug pasabsaban alang
sa ilang mga karnero. 42 500 ka mga kalalakin-
an ang gikan sa tribo ni Simeon ang miadto sa
Bukid sa Seir, uban sa ilang mga pangulo nga
si Pelatia, Nearia, Refaya, ug si Uziel, ang anak
nga lalaki ni Ishi. 43 Nalupig nila ang nahibiling
mga Amaleknon nga midangop, ug mipuyo didto
hangtod karong adlawa.

5
1 Ang mga anak nga lalaki ni Ruben ang

kamagulangang anak sa Israel—karon si Ruben
mao ang kamagulangang anak ni Israel, apan
gihatag ngadto sa mga anak nga lalaki ni Jose nga
anak sa Israel ang katungod sa pagkamagulang
tungod kay gihugawan ni Ruben ang higdaanan
sa iyang amahan. Busa wala siya nahisulat isip
kamagulangang anak nga lalaki. 2 Si Juda ang
pinakakusgan sa iyang mga igsoong lalaki, ug
ang pangulo magagikan kaniya. Apan ang katun-
god sa pagkaanak gihatag kang Jose— 3 ang mga
anak nga lalaki ni Ruben, ang kamagulangang
anak ni Israel mao sila Hanok, Palu, Hezron, ug
si Carmi. 4Mao kini sila ang mga kaliwat ni Joel:
ang anak nga lalaki ni Joel mao si Shemaya. Ang
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anak nga lalaki ni Shemaya mao si Gog. Ang
anak nga lalaki ni Gog mao si Shimei. 5 Ang
anak nga lalaki ni Shimei mao si Mica. Ang
anak nga lalaki ni Mica mao si Reaya. Ang anak
nga lalaki ni Reaya mao si Baal. 6 Ang anak
nga lalaki ni Baal mao si Beera, nga gibihag
ni Tilgat Pileser nga hari sa Asiria. Si Beera
mao ang pangulo sa tribo sa Ruben. 7 Ang
mosunod mao ang matag banay nga mga kadugo
ni Beera, nga nahisulat sa talaan sa ilang mga
kagikan: Si Jeiel ang kamagulangan, Zecarias,
8 ug si Bela ang mga anak nga lalaki ni Azaz nga
anak nga lalaki ni Shema ug anak nga lalaki ni
Joel. Nagpuyo sila sa Aroer, hangtod sa Nebo ug
sa Baal Meon, 9 ug ngadto sa sidlakan hangtod
sa sinugdanan sa kamingawan nga paingon sa
Suba sa Eufrates. Tungod kini sa kadaghan sa
ilang mga baka sa yuta sa Gilead. 10 Sa mga
adlaw ni Saulo, gisulong sa tribo ni Ruben ang
mga Hagarnon ug gipildi sila. Nagpuyo sila sa
mga tolda sa mga Hagarnon sa tibuok yuta sa
sidlakan sa Gilead. 11 Ang mga membro sa tribo
sa Gad nagpuyo duol kanila, sa yuta sa Bashan
ngadto sa Saleca. 12 Ang ilang pangulo mao si
Joel, nga labaw sa maong banay, ug si Shafam
mao usab ang labaw sa laing banay, ug sila Janai
ug si Shafat sa Bashan. 13Ang ilang mga kadugo,
sumala sa pamilya sa ilang mga amahan, mao
sila Micael, Meshulam, Sheba, Jorai, Jacan, Zia,
ug si Eber—pito silang tanan. 14 Kining mga
tawo nga ginganlan sa ibabaw mao ang mga
kaliwat ni Abihail, ug si Abihail mao ang anak
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nga lalaki ni Huri. Si Huri mao ang anak nga
lalaki ni Jaroa. Si Jaroa mao ang anak nga lalaki
ni Gilead. Si Gilead mao ang anak nga lalaki ni
Micael. Si Micael mao ang anak nga lalaki ni
Jeshishai. Si Jeshishai mao ang anak nga lalaki
ni Jado. Si Jado mao ang anak nga lalaki ni Buz.
15 Si Ahi mao ang anak nga lalaki ni Abdiel nga
anak nga lalaki ni Guni, nga labaw sa pamilya
sa ilang mga amahan. 16 Nagpuyo sila sa Gilead,
sa Bashan, sa mga lungsod niini, ug sa tibuok
pasabsabang dapit sa Sharon ngadto sa kina-
tumyan sa mga utlanan niini. 17 Kining tanan
nalista sa talaan sa mga kagikan sa panahon ni
Jotam ang hari sa Juda ug kang Jeroboam ang
hari sa Israel. 18 Ang mga Rubenhon, ang mga
Gadhanon, ug ang katunga sa tribo sa Manases
adunay 44, 000 ka mga sundalo nga gibansay sa
pagpakiggubat, sa pagdala ug taming ug espada,
ug pana. 19 Gisulong nila ang kaliwat ni Hagar,
Jetur, Nafis, ug Nodab. 20 Nakadawat sila ug
langitnong tabang batok kanila. Niini nga paagi,
napildi ang mga taga-Hagar ug ang tanan nga
miuban kanila. Tungod kini sa pagtuaw sa
mga Israelita ngadto sa Dios diha sa gubat, ug
mitubag siya kanila, tungod kay misalig man sila
kaniya. 21Gikuha nila ang ilang mga kahayopan,
lakip na ang 50, 000 ka mga kamelyo, 250, 000 ka
mga karnero, 2, 000 ka mga asno, ug 100, 000 ka
mga kalalakin-an. 22 Daghan ang ilang napatay
nga mga kaaway, tungod kay nakig-away man
ang Dios alang kanila. Nagpuyo sila sa ilang
yuta hangtod sa panahon sa pagkabihag. 23 Ang
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katunga sa tribo ni Manases nagpuyo sa yuta
sa Bashan ngadto sa Baal Hermon ug sa Senir
(Bukid kini sa Hermon). 24 Mao kini ang mga
pangulo sa ilang mga pamilya: Si Efer, Ishi, Eliel,
Azriel, Jeremias, Hodavia, ug si Jadiel. Kusgan
ug mga maisog sila nga mga tawo, inila nga
mga tawo, mga pangulo sa ilang mga pamilya.
25 Apan dili sila matinud-anon sa Dios sa ilang
katigulangan. Hinuon, misimba sila sa mga dios
sa katawhan niadtong yutaa, nga gigun-ob sa
Dios sa wala pa sila. 26Ang Dios sa Israel nagsugo
kang Pul ang hari sa Asiria (gitawag usab ug
Tilgat Pileser, ang hari sa Asiria). Gibihag niya
ang mga Rubenhon, Gadhanon, ug ang katunga
sa tribo sa Manases. Gikuha niya ug gidala
ngadto sa Hala, Habor, Hara, ug ngadto sa suba
sa Gozan, diin nagpabilin sila hangtod karong
adlawa.

6
1 Ang mga anak nga lalaki ni Levi mao sila

Gershom, Kohat, ug si Merari. 2 Ang mga anak
nga lalaki ni Kohat mao sila Amram, Izhar,
Hebron, ug Uziel. 3 Ang mga anak nga lalaki ni
Amram mao sila Aaron, Moises, ug si Miriam.
Ang mga anak nga lalaki ni Aaron mao si Nadab,
Abihu, Eleazar, ug si Itamar. 4 Si Eleazar mao ang
amahan ni Finehas, ug si Finehas mao ang ama-
han ni Abishua. 5 Si Abishua mao ang amahan
ni Buki, ug si Buki mao ang amahan ni Uzi. 6 Si
Uzi mao ang amahan ni Zerahia, ug si Zerahia
mao ang amahan ni Merayot. 7 Si Merayot
mao ang amahan ni Amaria, ug si Amaria mao
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ang amahan ni Ahitub. 8 Si Ahitub mao ang
amahan ni Zadok, ug si Zadok mao ang amahan
ni Ahimaaz. 9 Si Ahimaaz mao ang amahan ni
Azaria, ug si Azaria mao ang amahan ni Johanan.
10 Si Johanan mao ang amahan ni Azaria, nga
nag-alagad sa templo ni Solomon nga gitukod
sa Jerusalem. 11 Si Azaria mao ang amahan
ni Amaria, ug si Amaria mao ang amahan ni
Ahitub. 12 Si Ahitub mao ang amahan ni Zadok,
ug si Zadok mao ang amahan ni Shalum. 13 Si
Shalum mao ang amahan ni Hilkia, ug si Hilkia
mao ang amahan ni Azaria. 14 Si Azaria mao
ang amahan ni Seraya, ug si Seraya mao ang
amahan ni Jehozadak. 15 Nabihag si Jehozadak
sa dihang gipabihag ni Yahweh ang Juda ug ang
Jerusalem pinaagi kang Nebucadnezar. 16 Ang
mga anak nga lalaki ni Levi mao sila Gershom,
Kohat, ug si Merari. 17 Ang mga anak nga lalaki
ni Gershom mao sila Libni ug si Shimei. 18 Ang
mga anak nga lalaki ni Kohat mao sila Amram,
Izhar, Hebron, ug si Uziel. 19 Ang mga anak
nga lalaki ni Merari mao sila Mali ug si Mushi.
Sila ang mga banay sa mga levita nga nalista
sumala sa pamilya sa ilang mga katigulangan.
20 Nagsugod ang mga kaliwat ni Gershom sa
iyang anak nga lalaki nga si Libni. Ang anak
nga lalaki ni Libni mao si Jahat. Ang iyang anak
nga lalaki mao si Zima. 21 Ang iyang anak nga
lalaki mao si Joa. Ang iyang anak nga lalaki mao
si Ido. Ang iyang anak nga lalaki mao si Zera.
Ang iyang anak nga lalaki mao si Jeaterai. 22Ang
mga kaliwat ni Kohat nagsugod sa iyang anak
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nga lalaki nga si Aminadab. Ang iyang anak nga
lalaki mao si Kora. Ang iyang anak nga lalaki
mao si Asir. 23 Ang iyang anak nga lalaki mao
si Elkana. Ang iyang anak nga lalaki mao si
Ebiasaf. Ang iyang anak nga lalaki mao si Asir.
24 Ang iyang anak nga lalaki mao si Tahat. Ang
iyang anak nga lalaki mao si Uriel. Ang iyang
iyang anak nga lalaki mao si Uzia. Ang iyang
anak nga lalaki mao Shaul. 25Ang mga anak nga
lalaki ni Elkana mao sila Amasai, Ahimot, ug si
Elkana. 26 Ang anak niining ikaduhang Elkana
mao si Zofai. Ang iyang anak nga lalaki mao si
Nahat. 27Ang iyang anak nga lalaki mao si Eliab.
Ang anak nga lalaki ni Eliab mao si Jeroham.
Ang iyang anak nga lalaki mao si Elkana. 28 Ang
kamagulangang anak ni Samuel mao si Joel, ug
ang ikaduhang anak mao si Abija. 29 Anak nga
lalaki ni Merari mao si Mali. Ang iyang anak nga
lalaki mao si Libni. Ang iyang anak nga lalaki
mao si Shimei. Ang anak nga lalaki ni Shimei
mao si Uza. 30 Ang iyang anak nga lalaki mao
si Shimea. Ang iyang anak nga lalaki mao si
Hagia. Ang iyang anak nga lalaki mao si Asaya.
31 Mao kini ang mga ngalan sa mga kalalakin-
an nga gitugyanan ni David sa mga pag-awit sa
sulod sa templo ni Yahweh, human nga nabalhin
didto ang sudlanan sa kasabotan. 32 Nag-alagad
sila pinaagi sa pag-awit didto sa tabernakulo,
ang tolda nga tagboanan, hangtod nga natukod
ni Solomon ang balay ni Yahweh sa Jerusalem.
Gituman nila ang ilang mga bulohaton sumala
sa mga sugo nga gihatag kanila. 33 Mao kini
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kadtong ang nag-alagad uban sa ilang mga anak
nga lalaki. Gikan sa banay ni Kohat mao si
Heman nga manunugtog. Ania ang iyang mga
katigulangan, balik ngadto sa nanglabay nga
panahon: Si Heman mao ang anak nga lalaki ni
Joel. Si Joel mao ang anak nga lalaki ni Samuel.
34 Si Samuel mao ang anak nga lalaki ni Elkana.
Si Elkana mao ang anak nga lalaki ni Jeroham. Si
Jerohammao ang anak nga lalaki ni Eliel. Si Eliel
mao ang anak nga lalaki ni Toa. 35 Si Toa mao
ang anak nga lalaki ni Zuf. Si Zuf mao ang anak
nga lalaki ni Elkana. Si Elkana mao ang anak
nga lalaki ni Mahat. Si Mahat mao ang anak nga
lalaki ni Amasai. Si Amasai mao ang anak nga
lalaki ni Elkana. 36 Si Elkana mao ang anak nga
lalaki ni Joel. Si Joel mao ang anak nga lalaki
ni Azaria. Si Azaria mao ang anak nga lalaki ni
Zefania. 37 Si Zefania mao ang anak nga lalaki
ni Tahat. Si Tahat mao ang anak lalaki ni Asir.
Si Asir mao ang anak nga lalaki ni Ebiasap. Si
Ebiasap mao ang anak lalaki ni Kora. 38 Si Kora
mao ang anak nga lalaki ni Izar. Si Izar mao
ang anak nga lalaki ni Kohat. Si Kohat mao ang
anak nga lalaki ni Levi. Si Levi ang anak nga
lalaki ni Israel. 39 Ang mga kaubanan ni Heman
mao si Asaf, nga mitindog sa iyang tuong bahin.
Si Asaf mao ang anak nga lalaki ni Berekia. Si
Berekia mao ang anak nga lalaki ni Shimea. 40 Si
Shimea mao ang anak nga lalaki ni Micael. Si
Micael mao ang anak nga lalaki ni Baaseya. Si
Baaseya mao ang anak nga lalaki ni Malkia. 41 Si
Malkia mao ang anak nga lalaki ni Etni. Si Etni
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ang anak nga lalaki ni Zera. Si Zera mao ang
anak nga lalaki ni Adaya. 42 Si Adaya mao ang
anak nga lalaki ni Etan. Si Etan mao ang anak
nga lalaki ni Zima. Si Zima mao ang anak nga
lalaki ni Shimei. 43 Si Shimei mao ang anak nga
lalaki ni Jahat. Si Jahat mao ang anak nga lalaki
ni Gershom. Si Gershommao ang anak nga lalaki
ni Levi. 44Ang anaa sa walang bahin sa kamot ni
Heman mao ang iyang mga kaubanan nga mga
anak nga lalaki ni Merari. Gilakip nila si Ethan
ang anak nga lalaki ni Kishi. Si Kishi ang anak
nga lalaki ni Abdi. Si Abdi ang anak nga lalaki
ni Maluc. 45 Si Maluc ang anak nga lalaki ni
Hashabia. Si Hashabia ang anak nga lalaki ni
Amazia. Si Amazia ang anak nga lalaki ni Hilkia.
46 Si Hilkia ang anak nga lalaki ni Amzi. Si Amzi
ang anak nga lalaki ni Bani. Si Bani ang anak
nga lalaki ni Shemer. 47 Si Shemer ang anak nga
lalaki ni Mali. Si Mali ang anak nga lalaki ni
Mushi. Si Mushi ang anak nga lalaki ni Merari.
Si Merari ang anak nga lalaki ni Levi. 48 Ang
ilang mga kaubanan, nga mga Levita, gisaligan
sa pagbuhat sa tanang buluhaton sa tabernakulo,
ang balay sa Dios. 49 Si Aaron ug ang iyang mga
anak nga lalaki ang nagahalad sa halad sinunog
ngadto sa halaran; ug ang halad diha sa halaran
sa insenso alang sa tanang buluhaton sa labing
balaang dapit. Kini nga mga halad gihimo alang
sa pagpasaylo sa sala sa Israel, sumala sa tanang
gimando ni Moises nga alagad sa Dios. 50 Ang
gituohan nga mga kaliwat ni Aaron mao ang
mga mosunod: Ang anak nga lalaki ni Aaron
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mao si Eleazar. Ang anak nga lalaki ni Eleazar
mao si Finehas. Ang anak nga lalaki ni Finehas
mao si Abishua. 51 Ang anak nga lalaki ni
Abishua mao si Buki. Ang anak nga lalaki ni
Buki mao si Uzi. Ang anak nga lalaki ni Uzi mao
si Zerahia. 52 Ang anak nga lalaki ni Zerahia
mao si Merayot. Ang anak nga lalaki ni Merayot
mao si Amaria. Ang anak nga lalaki ni Amaria
mao si Ahitub. 53 Ang anak nga lalaki ni Ahitub
mao si Zadok. Ang anak nga lalaki ni Zadok
mao si Ahimaaz. 54 Mao kini ang mga dapit nga
gipapuy-an sa mga kaliwat ni Aaron, alang kini
sa mga kaliwat ni Aaron nga gikan sa mga banay
ni Kohat (ilaha ang unang luna). 55 Gihatag
kanila ang Hebron sa yuta sa Juda ug ang mga
sabsabanang dapit, 56 apan ang kaumahan sa
siyudad ug ang mga baryo niini gihatag ngadto
kang Caleb nga anak ni Jefune. 57 Gihatag nila
ngadto sa mga kaliwat ni Aaron: ang Hebron
(ang siyudad nga dalangpanan), ug ang Libna
lakip ang mga sabsabanang dapit niini, Jatir, Es-
htemoa lakip ang mga sabsabanang dapit niini,
58 ang Hilen lakip ang mga sabsabanang dapit
niini, ug ang Debir lakip ang mga sabsabanang
dapit niini. 59 Gihatag nila sa mga kaliwat ni
Aaron: ang Ashan lakip ang mga sabsabanang
dapit niini ug ang Bet shemes lakip ang mga
sabsabanang dapit niini; 60 ug ang gikan sa tribo
ni Benjamin gihatag nila ang Geba lakip ang mga
sabsabanang dapit niini, ang Alemet lakip ang
mga sabsabanang dapit niini, ug ang Anatot lakip
ang mga sabsabanang dapit niini. Napulo ug tulo
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ang gidaghanon sa ilang mga siyudad. 61Gihatag
nila ngadto sa mga nahibilin nga mga kaliwat
ni Kohat ang napulo ka luna sa mga siyudad
gikan sa katunga sa tribo ni Manases. 62 Alang
sa mga kaliwat ni Gershom sa nagkalainlain
nilang kabanay gihatagan ug napulo ug tulo
ka mga siyudad gikan sa mga tribo ni Isacar,
Asher, Neftali, ug gikan sa katunga sa tribo ni
Manases sa Bashan. 63 Gihatag nila ang napulo
ug duha ka mga siyudad ngadto sa mga kaliwat
ni Merari, sumala sa ilang mga banay, gikan
sa mga tribo ni Ruben, Gad, ug kang Zebulun.
64 Busa gihatag sa katawhan sa Israel kini nga
mga siyudad lakip ang ilang mga sabsabanan
ngadto sa mga Levita. 65 Gihatag nila ang
matag luna sa mga lungsod nga gihisgotan sa
nahiuna gikan sa mga tribo sa Juda, Simeon,
ug sa Benjamin. 66 Alang sa ubang banay sa
mga Kohatihanon gihatag nila ang mga siyudad
gikan sa tribo sa Efraim. 67 Gihatag nila: ang
Shekem (usa ka siyudad nga dalangpanan) lakip
ang mga sabsabanang dapit niini sa bungtod
sa kaumahan sa Efraim, Gezer lakip ang mga
sabsabanang dapit niini, 68 ang Jokmeam lakip
ang mga sabsabanang dapit niini, ang Bet Horon
lakip ang mga sabsabanang dapit niini, 69 ang
Ayalon lakip ang sabsabanang dapit niini, ug ang
Gat Rimon lakip ang mga sabsabanang dapit ni-
ini. 70 Gihatag sa katunga sa tribo ni Manases sa
mga Kohatnon: ang Aner lakip ang sabsabanang
dapit niini ug ang Bileam lakip ang mga sab-
sabanang dapit niini. Nahimo kining gipanag-
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iya sa ubang banay ni Kohat. 71 Alang sa mga
kaliwat ni Gershom gikan sa banay sa katunga
sa tribo ni Manases, gihatag nila: ang Golan sa
Bashan lakip ang mga sabsabanang dapit niini
ug ang Ashtarot lakip ang mga sabsabanang
dapit niini. 72 Gihatag sa tribo ni Isacar ngadto
sa mga kaliwat ni Gershom: ang Kedes lakip ang
mga sabsabanang dapit niini, ang Daberat lakip
ang mga sabsabanang dapit niini, 73 ang Ramot
lakip ang mga sabsabanang dapit niini, ug ang
Anem lakip ang mga sabsabanang dapit niini.
74Nadawat ni Isacar gikan sa tribo ni Asher: ang
Mashal lakip ang mga sabsabanang dapit niini,
Abdon lakip ang mga sabsabanang dapit niini,
75 ang Hukok lakip ang mga sabsabanang dapit
niini, ug ang Rehob lakip ang mga sabsabanang
dapit niini. 76 Nadawat nila gikan sa tribo ni
Neftali: ang Kedes sa Galilea lakip ang mga
sabsabanang dapit niini, ang Hamon lakip ang
mga sabsabanang dapit niini, ug ang Kiriataim
lakip ang mga sabsabanang dapit niini. 77 Alang
sa nahibiling mga Levita, ang mga kaliwat ni
Merari, gihatagan gikan sa tribo ni Zebulun: ang
Rimono lakip ang mga sabsabanang dapit niini
ug ang Tabor lakip ang mga sabsabanang dapit
niini. 78 - 79 Gihatag usab alang kanila, ang laing
bahin sa Jordan ug sa Jerico, sa sidlakang bahin
sa suba: ang Bezer sa kamingawan lakip ang
mga sabsabanang dapit niini, ang Jaza lakip ang
mga sabsabanang dapit niini, ang Kedemot lakip
ang mga sabsabanang dapit niini, ug ang Mefaat
lakip ang mga sabsabanang dapit niini. Gihatag
kini gikan sa tribo ni Ruben. 80 Nadawat sa mga
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Levita ang gikan sa tribo ni Gad: ang Ramot sa
Gilead lakip ang mga sabsabanang dapit niini,
ang Mahanaim lakip ang mga sabsabanang dapit
niini, 81ang Heshbon lakip angmga sabsabanang
dapit niini, ug ang Jazer lakip ang mga sabsa-
banang dapit niini.

7
1 Ang upat ka mga anak nga lalaki si Isacar

mao sila si Tola, Pua, Jashub, ug si Shimron.
2 Ang mga anak nga lalaki ni Tola mao sila si
Uzi, Refaya, Jeriel, Jamai, Ibsam, ug si Samuel.
Sila mao ang mga pangulo sa panimalay sa ilang
amahan, gikan sa mga kaliwat ni Tola ug sila
mao ang mga nalista ingon nga maisog nga mga
manggugubat taliwala sa ilang kaliwat. Mikabat
sila ug 22, 600 sa mga adlaw ni David. 3 Ang
anak nga lalaki ni Uzi mao si Izrahia. Ang mga
anak ni Izrahia mao sila si Micael, Obadia, Joel,
ug si Ishia, silang lima mao ang mga pangulo
sa ilang banay. 4 Diha kanila aduna silay 36,
000 ka kasundalohan alang sa gubat, sumala
sa mga listahan nga natala sa mga kaliwat sa
ilang mga katigulangan, kay daghan man silag
mga asawa ug mga anak nga lalaki. 5 Ang ilang
kaigsoonan, ang tribo ni Isacar, adunay 87, 000
ka manggugubat, sumala sa listahan nga natala
sa banay sa ilang mga katigulangan. 6 Ang tulo
ka mga anak nga lalaki ni Benjamin mao sila
si Bela, Beker, and Jediel. 7 Ang lima ka mga
anak nga lalaki ni Bela mao sila si Ezbon, Uzi,
Uziel, Jerimot, ug si Iri. Sila mao ang mga
sundalo ug mga pangulo sa mga banay. Mikabat
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ang ilang katawhan ug 22, 034 ka manggugubat,
sumala sa nalista nga natala sa mga banay sa
ilang mga katigulangan. 8 Ang mga anak nga
lalaki ni Beker mao sila si Zemira, si Joas, si
Eliezer, si Elyoenai, si Omri, si Jeremot, si Abija,
si Anatot, ug si Alemet. Kining tanan mao ang
iyang mga anak nga lalaki. 9 Ang nalista sa
ilang mga banay mikabat ug 20, 200 nga mga
pangulo sa panimalay ug mga manggugubat.
10 Ang anak nga lalaki ni Jediel mao si Bilhan.
Ang mga anak nga lalaki ni Bilhan mao sila
si Jeus, si Benjamin, si Ehud, si Kenaana, si
Zetan, si Tarshis, ug si Ahishahar. 11 Kining
tanan mao ang mga anak nga lalaki ni Jediel.
Ang nalista sa talaan sa ilang banay 17, 200 ka
mga pangulo ug mga manggugubat nga angay
moalagad sa kasundalohan. 12 (Sila si Shupim
ug si Hupim mao ang mga anak nga lalaki ni
Ir, ug si Hushim mao ang anak ni Aher.) 13 Ang
mga anak nga lalaki ni Neftali mao sila si Jaziel,
si Guni, si Jezer, ug si Shalum. Mao kini ang
mga apo ni Bilha. 14 Adunay usa ka lalaki nga
anak si Manases nga ginganlan ug Asriel, nga
gipanamkon sa iyang puyopuyo nga taga-Aram.
Nanganak usab siya kang Makir ang amahan
ni Gilead. 15 Naminyo si Makir gikan sa mga
Hufanon ug mga Shufanon. Ang ngalan sa iyang
igsoong babaye mao si Maaca. Ang laing kaliwat
ni Manases mao si Zelofehad, nga may mga anak
nga babaye lamang. 16 Si Maaca ang asawa ni
Makir, nanganak ug usa ka lalaki ug ginganlan
niya siya ug Peres. Ang ngalan sa iyang igsoong
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lalaki mao si Sheres, ug ang iyang mga anak
nga lalaki mao sila si Ulam ug si Rakem. 17 Ang
anak nga lalaki ni Ulam mao si Bedan. Mao
kini ang mga kaliwat ni Gilead ang anak ni
Makir nga anak ni Manases. 18 Ang igsoon nga
babaye ni Gilead nga si Hamoleket nanganak
kang Ishod, kang Abiezer, ug kang Mala. 19 Ang
mga anak nga lalaki ni Shemida mao sila si
Ahian, si Shekem, si Likhi, ug si Aniam. 20 Ang
mga mosunod mao ang mga kaliwat ni Efraim:
Si Shutela mao ang anak nga lalaki ni Efraim.
Ang anak ni Shutela mao si Bered. Ang anak
ni Bered mao si Tahat. 21 Ang anak ni Tahat
mao si Zabad. Ang anak ni Zabad mao si
Shutela. (Si Ezer ug si Elead gipatay sa mga lalaki
sa Gat, nga mga lumulupyo nianang yutaa, sa
dihang gikawat nila ang ilang mga kahayopan.
22 Nagsubo ang ilang amahan nga si Efraim
alang kanila sulod sa daghang mga adlaw, ug
nangadto kaniya ang iyang mga igsoong lalaki
aron hupayon siya. 23Nakighilawas siya sa iyang
asawa. Nanamkon siya ug nanganak ug usa ka
batang lalaki. Ginganlan siya ni Efraim ug Beria,
tungod kay ang katalagman midangat man sa
iyang pamilya. 24 Ang iyang anak nga babaye
mao si Sheera, nga nagtukod sa Ubos ug sa Taas
nga bahin sa Bet Horon ug sa Uzen Sheera.)
25 Ang iyang anak nga lalaki mao si Refa. Ang
anak ni Refa mao si Resep. Ang anak ni Resep
mao si Tela. Ang anak ni Tela mao si Tahan.
26 Ang anak ni Tahan mao si Ladan. Ang anak
ni Ladan mao si Amihud. Ang anak ni Amihud
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mao si Elishama. 27 Ang anak ni Elishama mao
si Nun. Ang anak ni Nun mao si Josue. 28 Ang
ilang gipanag-iyahan ug mga gipuy-an mao ang
Betel ug ang kasikbit nga mga baryo. Gipalapdan
pa nila dapit sa silangan nga bahin hangtod sa
Naaran ug sa kasadpan nga dapit hangtod sa
Gezer ug sa mga baryo niini, ug hangtod sa
Shekem ug sa mga baryo sa Aya ug sa mga baryo
niini. 29Didto sa utlanan ni Manases mao ang Bet
Shan ug ang baryo niini, ang Taanac ug ang mga
baryo niini, ang Megido ug ang mga baryo niini,
ug ang Dor ug ang mga baryo niini. Nagpuyo
dinhi nga mga lungsod ang mga kaliwat ni Jose
nga anak ni Israel. 30 Ang mga anak nga lalaki
ni Asher mao sila si Imna, Ishva, Ishvi, ug si
Beria. Si Sera mao ang ilang igsoong babaye.
31 Ang mga anak nga lalaki ni Beria mao sila si
Heber ug si Malkiel, nga maoy amahan ni Birzait.
32 Ang mga anak nga lalaki ni Heber mao sila
si Jaflet, si Shomer, ug si Hotam. Si Shua mao
ang ilang igsoong babaye. 33 Ang mga anak nga
lalaki ni Jaflet mao sila si Pasac, Bimhal ug si
Ashvat. Mao kini sila ang mga anak ni Jaflet. 34 Si
Shomer, ang igsoong lalaki ni Jaflet adunay tulo
ka anak nga mga lalaki: si Roga, si Jehuba, ug
si Aram. 35 Ang igsoon ni Shemer nga si Helem
adunay mga anak nga sila si Zofa, si Imna, si
Sheles, ug si Amal. 36 Ang mga anak nga lalaki
ni Zofa mao sila si Sua, si Harnefer, si Shual, si
Beri, si Imra, 37 si Bezer, si Hod, si Shama, si
Shilsha, si Itran, ug si Beera. 38 Ang mga anak
nga lalaki ni Jeter mao sila si Jefune, si Pispa,
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ug si Ara. 39 Ang mga anak nga lalaki ni Ula
mao sila si Ara, si Haniel, ug si Rizia. 40 Kining
tanan mao ang mga kaliwat ni Asher. Sila
mao ang mga katigulangan sa banay, pangulo
sa ilang mga panimalay, mga mahinungdanong
mga tawo, mga manggugubat, ug mga pangulo
taliwala sa mga pangulo. Adunay nalista nga
26, 000 ka mga lalaki nga angay moalagad sa
kasundalohan, sumala sa ilang gidaghanon nga
nalista.

8
1Ang lima ka mga anak nga lalaki ni Benjamin

mao sila si Bela ang iyang kamagulangan, si
Ashbel, si Ahara, 2 si Noha, ug si Rafa. 3 Ang mga
anak ni Bela mao sila si Adar, si Gera, si Abihud,
4 si Abishua, si Naaman, si Ahoa, 5 si Gera, si
Shefufan, ug si Huram. 6 Mao kini ang mga
kaliwat ni Ehud nga mao ang mga pangulo usab
sa banay alang sa mga lumolupyo sa Geba, nga
gipapahawa ngadto sa Manahat: 7 si Naaman,
si Ahija, ug si Gera. Sa kataposan, si Gera ang
nangulo sa ilang pagbiya. Siya mao ang amahan
ni Uza ug ni Ahihud. 8 Si Shaharaim ang nahi-
mong amahan sa mga kabataan sa yuta sa Moab,
human siya makigbulag sa iyang mga asawa
nga si Hushim ug si Baara. 9 Sa iyang asawa
nga si Hodes, nahimong amahan si Shaharaim
ni Jobab, ni Zibia, ni Mesha, ni Malcam, 10 ni
Jeuz, ni Sakia, ug ni Mirma. Mao kini ang iyang
mga anak nga maoy mga pangulo sa ilang mga
banay. 11 Nahimo na siyang amahan daan ni
Abitub ug ni Elpaal pinaagi kang Hushim. 12Ang



1 Cronicas 8:13 xxx 1 Cronicas 8:33

mga anak nga lalaki ni Elpaal mao sila si Eber,
Misham, ug si Shemed (nga nagtukod sa Ono ug
sa Lod uban ang mga kasikbit nga mga baryo).
13 Anaa usab si Beria ug si Shema. Sila mao
ang mga pangulo sa mga banay nga lumulupyo
sa Ayalon, nga nagpapahawa sa mga lumulupyo
sa Gat. 14 Mao kini ang mga anak nga lalaki
ni Beria: si Ahio, si Sashak, si Jeremot, 15 si
Zebadia, si Arad, si Eder, 16 si Micael, si Ishpa, ug
si Joha. 17 _ 18Mao kini ang mga anak nga lalaki
ni Elpaal: si Zebadia, si Meshulam, si Hizki, si
Heber, si Ishmerai, si Izlia, ug si Jobab. 19 _ 20 _
21 Mao kini ang mga anak nga lalaki ni Shimei:
si Jakim, si Zicri, si Zabdi, si Elienai, si Ziletai,
si Eliel, si Adaya, si Beraia, ug si Shimrat. 22 _
23 _ 24 _ 25 Mao kini ang mga anak nga lalaki ni
Sashak: si Ishpan, si Eber, si Eliel, si Abdon, si
Zicri, si Hanan, si Hanania, si Elam, si Antotia,
si Ifdeia, ug si Penuel. 26 _ 27 _ Mao kini ang
mga anak nga lalaki ni Jeroham: si Shamsherai,
si Sheharia, si Atalia, si Jaareshia, si Elija, ug
si Zicri. 28 Mao kini ang mga pangulo sa mga
banay nga nagpuyo sa Jerusalem. 29Ang amahan
ni Gibeon mao si Jeil kansang ngalan sa asawa
mao si Maaca nga nagpuyo sa Gibeon. 30 Ang
iyang kamagulangan mao si Abdon, gisundan ni
Zur, ni Kis, ni Baal, ni Nadab, 31 ni Gedor, ni
Ahio ug ni Zeker. 32 Ang laing anak nga lalaki ni
Jeil mao si Meklot nga maoy amahan ni Shimea.
Nagpuyo usab sila duol sa ilang mga kabanay sa
Jerusalem. 33 Si Ner mao ang amahan ni Kis. Si
Kis mao ang amahan ni Saul. Si Saul mao ang
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amahan ni Jonathan, ni Malkisua, ni Abinadab,
ug ni Ishbaal. 34 Ang anak ni Jonathan mao si
Merib Baal. Si Merib Baal mao ang amahan ni
Mica. 35 Ang mga anak nga lalaki ni Mica mao
sila si Piton, si Melec, si Tarea, ug si Ahaz. 36 Si
Ahaz mao ang amahan ni Jehoada. Si Jehoada
mao ang amahan ni Alemet, ni Azmavet, ug ni
Zimri. Si Zimri mao ang amahan ni Moza. 37 Si
Moza mao ang amahan ni Binea. Si Binea mao
ang amahan ni Rafa. Si Rafa mao ang amahan
ni Eleasa. Si Eleasa mao ang amahan ni Azel.
38 Adunay unom ka mga anak nga lalaki si Azel:
si Azrikam, si Bokeru, si Ishmael, si Searia, si
Obadia, ug si Hanan. Kining tanan mao ang mga
anak ni Azel. 39 Ang mga anak nga lalaki sa
iyang igsoon nga si Eshek mao sila si Ulam ang
iyang kamagulangan, si Jeus ang ikaduha, ug ang
ikatulo si Elifelet. 40 Ang mga anak ni Ulam mga
manggugubat ug mga mamamana. Daghan silag
mga anak ug mga apo nga lalaki, mga 150 ang
gidaghanon. Kining tanan sakop sa mga kaliwat
ni Benjamin.

9
1 Busa nalista ang kagikan sa tibuok Israel.

Gisulat nila kini sa libro sa mga hari sa Israel.
Mahitungod sa Juda, gibihag sila padulong sa
Babilonia tungod sa ilang sala. 2 Ang unang
mopuyo pag-usab sa ilang mga siyudad mao ang
pipila sa mga Israelita, mga pari, mga Levita,
ug nag-alagad sa templo. 3 Ang pipila sa mga
kaliwat ni Juda, ni Benjamin, ni Efraim, ug ni
Manases anaa nagpuyo sa Jerusalem. 4 Ang
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mga lumolupyo naglakip kang Utai ang anak ni
Amihud nga anak ni Omri nga anak ni Imri nga
anak ni Bani, nga usa sa mga kaliwat ni Perez
nga anak ni Juda. 5 Taliwala sa mga taga-Shilon
mao si Asaya ang kamagulangan ug ang iyang
mga anak nga lalaki. 6 Taliwala sa mga kaliwat
ni Zera mao si Jeuel. May gidaghanon nga 690
ang ilang mga kaliwat. 7 Taliwala sa mga kaliwat
ni Benjamin mao si Salu ang anak nga lalaki
ni Meshulam nga anak ni Hodavia nga anak ni
Hasenua. 8 Lakip usab si Ibnea ang anak ni
Jeroham; si Ela ang anak ni Uzi nga anak ni
Micri; ug si Meshulam ang anak ni Shefatia nga
anak ni Reuel nga anak ni Ibnija. 9 Nahisulat
ang ilang mga kabanay nga sa talaan sa mga
kagikan nga mikabat ug 956 tanan. Kining tanan
nga mga lalaki mao ang mga pangulo sa banay
sa ilang mga katigulangan. 10 Ang mga pari
mao sila si Jedaya, si Jehoyarib, ug si Jakin.
11 Lakip usab si Azaria ang anak nga lalaki ni
Hilkia nga anak ni Meshulam nga anak ni Zadok
nga anak ni Merayot nga anak ni Ahitub, ang
tigdumala sa balay sa Dios. 12 Lakip usab si
Adaya nga anak ni Jeroham nga anak ni Pashur
nga anak ni Malkia. Lakip usab si Maasai ang
anak ni Adiel nga anak ni Jazera nga anak ni
Meshulam nga anak ni Meshilemit nga anak ni
Imer. 13 Ang ilang mga kabanay, kinsa mga
pangulo sa mga banay sa ilang katigulangan,
mikabat ug 1, 760 tanan. Sila mao ang kalalaki-
an nga labing angayan sa buluhaton sa balay
sa Dios. 14 Taliwala sa mga Levita, anaa sila



1 Cronicas 9:15 xxxiii 1 Cronicas 9:22

si Shemaya ang anak nga lalaki ni Hashub nga
anak ni Azrikam nga anak ni Hashabia, nga mga
kaliwat ni Merari. 15 Lakip usab sila si Bakbakar,
si Heres, si Galal, ug si Matania nga anak nga
lalaki ni Mica nga anak ni Zicri nga anak ni Asaf.
16 Lakip usab si Obadia ang anak nga lalaki ni
Shemaya nga anak ni Galal nga anak ni Jedutun;
ug si Berekia ang anak nga lalaki ni Asa nga
anak ni Elkana, nga nagpuyo sa mga baryo sa
mga taga-Netofat. 17 Ang mga magbalantay sa
pultahan mao sila si Shalum, si Akub, si Talmon,
si Ahiman, ug ang ilang mga kaliwat. Si Shalum
mao ang ilang pangulo. 18 Kaniadto nagbantay
sila sa ganghaan sa hari nga atua sa kasadpan
nga bahin alang sa kampo sa mga kaliwat ni
Levi. 19 Si Shalum ang anak nga lalaki ni Kore
nga anak ni Ebiasaf nga mao ang anak ni Kora,
ug ang iyang kabanay nga gikan sa panimalay sa
iyang amahan nga mao ang mga taga-Kora, mao
ang tigdumala sa buluhaton, nagbantay sila sa
pultahan paingon sa tolda, ingon nga gibantayan
sa ilangmga katigulangan ang kampo ni Yahweh,
ug gibantayan usab nila ang agianan. 20 Si
Finehas nga anak ni Eleazar mao ang tigdumala
kanila kaniadto, ug si Yahweh nag-uban kaniya.
21 Si Zacarias ang anak nga lalaki ni Meshelemia
mao ang tigbantay sa pultahan paingon sa tem-
plo, ang “tolda nga tagboanan.” 22 Kadtong
tanan nga napili ingon nga tigbantay sa mga
pultahan mikabat ug 212. Nalista ang ilang mga
ngalan sa talaan sa katawhan sa ilangmga baryo.
Ang mananagna nga si David ug si Samuel ang
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mananagna maoy nagpili kanila sa ilang mga
katungdanan nga sinaligan. 23 Busa sila ug
ang ilang mga kaanakan nga tigbantay sa mga
pultahan sa balay ni Yahweh, ang tabernakulo.
24Nagbantay sa upat ka mga bahin ang tigbantay
sa pultahan, padulong sa sidlakan, sa kasadpan,
sa amihanan, ug sa habagatan. 25 Mangadto
ang ilang mga kaigsoonan nga namuyo sa ilang
mga baryo aron mopulipuli kanila sulod sa pito
ka adlaw. 26 Apan ang upat ka mga pangulo
nga tigbantay sa ganghaan nga mga Levita mao
ang gipabantay sa mga lawak ug sa mga lawak
nga tipiganan sa balay sa Dios. 27 Tibuok gabii
bantayan nila ang ilang mga dapit palibot sa
balay ni Yahweh, kay sila man ang gitugahan sa
pagbantay niini. Unya ablihan nila kini matag
buntag. 28 Ang pipila kanila mao ang tigdumala
sa mga kasangkapan sa templo; ihapon nila ang
mga butang sa dihang ipasulod kini ug ipagawas.
29 Pipila usab kanila ang gitugyanan nga maoy
mag-atiman sa balaang mga butang, sa mga
kasangkapan, ug mga kagamitan, lakip na ang
labing maayong harina, mga bino, mga lana,
mga insenso, ug mga panakot. 30 Ang pipila
sa mga anak nga lalaki sa mga pari mao ang
mosagol sa mga panakot. 31 Si Matitia ang usa
sa mga Levita nga kamagulangan ni Shalum nga
taga-Kora, mao ang tigdumala sa pag-andam sa
tinapay alang sa paghalad. 32 Pipila sa ilang
mga igsoon, nga kaliwat ni Kohat, mao ang
tigdumala sa tinapay diha sa presensya, aron
andamon kini sa matag Adlaw nga Igpapahulay.
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33 Nagpuyo ang mga mang-aawit ug ang mga
pangulo sa panimalay sa Levita sa mga lawak
sa balay alampoanan sa dihang wala na silay
buhaton, tungod kay kinhanglan nilang buhaton
ang gisangon kanila nga buluhaton adlaw ug
gabii. 34 Mao kini ang mga pangulo taliwala
sa panimalay sa mga Levita, ingon nga nalista
diha sa listahan sa kagikan. Nagpuyo sila sa
Jerusalem. 35 Ang amahan ni Gibeon nga si
Jeil kansang ngalan sa asawa mao si Maaca,
nga nagpuyo didto sa Gibeon. 36 Ang iyang
kamagulangang anak mao si Abdon, 37 unya sila
si Zur, si Kis, si Baal, si Ner, si Nadab, si Gedor,
si Ahio, si Zacarias, ug si Miklot. 38 Si Miklot mao
ang amahan ni Shimeam. Nagpuyo usab sila
duol sa ilang kaigsoonan sa Jerusalem. 39 Si Ner
mao ang amahan ni Kis. Si Kis mao ang amahan
ni Saul. Si Saul mao ang amahan ni Jonathan, ni
Malki Shua, ni Abinadab, ug ni Eshbaal. 40 Ang
mga anak nga lalaki ni Jonathan mao si Merib
Baal. Si Merib Baal mao ang amahan ni Mica.
41 Ang mga anak nga lalaki ni Mica mao sila
si Piton, si Melec, si Tarea, ug si Ahaz. 42 Si
Ahaz mao ang amahan ni Jara. Si Jara mao ang
amahan ni Alemet, ni Azmavet, ug ni Zimri. Si
Zimri mao ang amahan ni Moza. 43 Si Moza
mao ang amahan ni Binea. Si Binea mao ang
amahan ni Refaya. Si Refaya mao ang amahan
ni Eleasah. Si Eleasa mao ang amahan ni Azel.
44Ang unom ka mga anak nga lalaki ni Azel mao
sila si Azrikam, si Bokeru, si Ishmael, si Searia,
si Obadia, ug si Hanan. Mao kini ang mga anak
nga lalaki ni Azel.
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10
1Karon nakiggubat ang mga Filistihanon batok

sa Israel. Ang matag tawo sa Israel miikyas
gikan sa Filistihanon ug nangamatay sa Bukid sa
Gilboa. 2 Hapit na maapsan sa mga Filistihanon
si Saul ug ang iyang anak nga lalaki. Gipatay
sa mga Filistihanon si Jonathan, si Abinadab, ug
si Malkishua, ang iyang mga anak nga lalaki.
3Misamot na pag-ayo ang gubat batok kang Saul,
ug naigo siya sa mga tigpana. Hilabihan ang
iyang gibating kasakit tungod sa pana. 4 Unya
miingon si Saul sa iyang tigdala sa hinagiban,
“Hulbota ang imong espada ug duslaka ako
gamit niini. Kay kung dili, moabot kining
mga walay tuli ug magpasipala kanako.” Apan
midumili ang iyang tigdala sa hinagiban, kay
nahadlok man siya pag-ayo. Busa gihulbot ni
Saul ang iyang kaugalingong espada ug miubo
niini. 5 Sa pagkakita sa iyang tigdala sa hi-
nagiban nga namatay na si Saul, siya usab
miubo sa iyang espada ug namatay. 6 Busa
namatay si Saul, ug ang iyang tulo ka mga
anak nga lalaki, busa nangamatay ang tibuok
sakop sa iyang panimalay. 7 Sa pagkakita sa
matag tawo sa Israel nga atua didto sa walog
nga nangikyas sila, ug namatay na si Saul ug
ang iyang mga anak, gibiyaan nila ang ilang
mga siyudad ug nangikyas. Unya nangabot ang
mga Filistihanon ug namuyo niini. 8 Nahitabo
nga sa pagkasunod adlaw, sa pagpangabot sa
mga Filistihanon aron sa pagkuha sa mga butang
sa mga patay, nakaplagan nila si Saul ug ang
iyang mga anak nga nagbuy-od didto sa Bukid
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sa Gilboa. 9 Gihuboan nila siya ug gidala ang
iyang ulo ug ang iyang hinagiban. Nagpadala
sila ug mga mensahero sa tibuok Filistia aron sa
pagbalita sa ilang mga diosdios ug sa katawhan.
10 Gibutang nila ang iyang hinagiban sulod sa
templo sa ilang mga diosdios, ug gibitay ang
iyang ulo sa templo ni Dagon. 11 Sa pagkadungog
sa tibuok Jabes Gilead sa tanang gibuhat sa mga
Filistihanon ngadto kang Saul, 12 nangadto ang
tanangmga lalakingmanggugubat ug gikuha ang
lawas ni Saul ug sa iyang mga anak nga lalaki, ug
gidala sila sa Jabes. Gisunog nila ang ilang mga
bukog ilalom sa kahoy nga tugas ug nagpuasa
sulod sa pito ka adlaw. 13 Busa namatay si
Saul tungod sa iyang pagkamasinupakon kang
Yahweh. Wala niya tumana ang mga gitudlo
ni Yahweh, apan nagpakisayod hinuon gikan
sa tawo nga makasulti sa mga patay. 14 Wala
niya pangitaa ang giya nga gikan kang Yahweh,
busa gipatay siya ni Yahweh ug gitugyan ang
gingharian ngadto kang David nga anak ni Jesse.

11
1 Unya miadto ang tibuok Israel ngadto kang

David didto sa Hebron ug miingon, “Paminaw,
kami ang imong unod ug ang imong bukog. 2 Sa
milabay nga panahon, sa dihang si Saul pa ang
naghari kanamo, ikaw na ang nagdumala sa
kasundalohan nga mga Israelita. Si Yahweh nga
imong Dios miingon kanimo, 'Pagabantayan mo
ang akong katawhan sa Israel, ug mahimo kang
magmamando sa akong katawhan sa Israel.”'
3 Busa miadto ang tanang pangulo sa Israel
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ngadto sa hari didto sa Hebron, ug naghimo ug
kasabotan si David tali kanila sa atubangan ni
Yahweh. Gidihogan nila si David ingon nga hari
sa Israel. Niini nga paagi, ang pulong ni Yahweh
nga gipadayag pinaagi kang Samuel natinuod.
4 Miadto si David ug ang tanang Israelita sa
Jerusalem (nga mao ang, Jebus). Karon anaa
didto ang mga kaliwat ni Jebus, nga lumolupyo
sa yuta. 5 Ang mga lumolupyo sa Jebus miingon
ngadto kang David, “Dili ka makasulod dinhi.”
Apan gikuha ni David ang lig-ong salipdanan sa
Zion, nga mao ang, siyudad ni David. 6 Miingon
si David, “Si Bisan kinsa nga mouna ug sulong
sa mga Jebusehanon mahimong kumandante.”
Busa misulong ug una si Joab ang anak nga lalaki
ni Zeruya, busa nahimo siyang kumandante.
7 Unya nagpuyo si David sa lig-ong salipdanan.
8 Busa gitawag nila kini nga siyudad ni David.
Gikutaan niya palibot ang siyudad gikan sa Milo
ug ang likod palibot sa pader. Gikutaan ni Joab
ang ubang siyudad. 9 Nahimo si David nga
mas labaw tungod kay nagauban man kaniya
si Yahweh. 10 Mao kini ang mga pangulo ni
David, nga nagpakita sa ilang pagkakusgan uban
kaniya sa iyang gingharian, uban sa tibuok
Israel, aron mahimo siyang hari, nga nagatuman
sa pulong ni Yahweh mahitungod sa Israel.
11 Mao kini ang listahan sa bantogang mga
sundalo ni David: Si Jashobeam, ang anak nga
lalaki sa usa ka Hakmonihanon, ang kuman-
dante sa 30. Gipatay niya ang 300 ka mga
kalalakin-an sa iyang bangkaw sa usa lamang
ka higayon. 12 Sunod kaniya mao si Eleazer,
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ang anak nga lalaki ni Dodo, ang Ahotihanon,
nga usa sa tulo ka bantogang mga kalalakin-
an. 13 Kauban siya ni David didto sa Pasdamim,
ug didto nagtigom ang mga Filistihanon alang
sa gubat, diin didto adunay umahan sa sebada
ug mikalagiw ang kasundalohan gikan sa mga
Filistihanon. 14 Nagbarog sila taliwala sa maong
uma. Gipanalipdan nila kini ug gipamatay ang
mga Filistihanon ug giluwas sila ni Yahweh uban
ang dakong kadaogan. 15 Unya ang tulo sa 30
ka mga pangulo milugsong paingon kang David
ngadto sa kabatohan, sa langub sa Adulam.
Nagkampo ang kasundalohan sa Filistihanon
didto sa walog sa Refaim. 16 Niana nga panahon
anaa si David sa iyang salipdanan nga usa ka
langub, samtang ang mga Filistihanon nagtigom
sa ilang kampo didto sa Betlehem. 17 Giuhaw
si David ug miingon, “Kung aduna untay tawo
nga makahatag kanako ug tubig aron imnon nga
gikan sa atabay didto sa Betlehem, ang atabay
nga anaa duol sa ganghaan!” 18 Busa mingsulod
kining tulo ka bantogang mga sundalo taliwala
sa kasundalohan sa Filistihanon ug nagkabo ug
tubig sa atabay sa Betlehem, ang atabay nga anaa
tupad sa ganghaan. Nagkuha sila ug tubig ug
gidala kini ngadto kang David, apan nagdumili
siya sa pag-inom niini. Hinuon, gibubo niya kini
ngadto kang Yahweh. 19 Unya miingon siya, “o
Yahweh, ipalayo kini kanako, nga ako kining im-
non. Kinahanglan ko ba nga imnon ang dugo sa
mga tawo nga nagbutang sa ilang mga kinabuhi
sa kakuyaw?” Tungod kay gibutang man nila sa
kakuyaw ang ilang kinabuhi, nagdumili siya sa
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pag-inom niini. Mao kini ang mga butang nga
gibuhat sa tulo ka bantogang mga sundalo. 20 Si
Abisai ang igsoong lalaki ni Joab, ang kapitan
sa tulo. Gibangkaw niya sa usa ka higayon ang
300 ka tawo ug gipamatay sila. Gipasidunggan
siya taliwala sa tulo. 21 Taliwala sa Tulo, siya
ang labing gipasidunggan ug nahimong ilang
kapitan. Bisan paman ug dili siya sakop sa tulo.
22 Si Benaya ang anak nga lalaki ni Jehoyada
ang kusgan nga tawo nga nakabuhat sa dagkong
mga butang. Gipatay niya ang duha ka anak
nga lalaki ni Ariel sa Moab. Mikanaog usab siya
ngadto sa bangag ug gipatay ang usa ka liyon
samtang panahon sa tingtugnaw. 23 Gipatay
usab niya ang usa ka Ehiptohanon, ang tawo
nga adunay lima ka cubit ang gitas-on. Adunay
usa ka bangkaw ang Ehiptohanon nga sama sa
likisan sa manghahabol, apan milugsong siya
paingon kaniya dala lamang ang usa ka sungkod.
Giilog niya ang bangkaw nga anaa sa kamot sa
Ehiptohanon ug gipatay siya pinaagi sa iyang
kaugalingong bangkaw. 24 Si Benaya ang anak
nga lalaki ni Jehoyada ang nagbuhat sa dagkong
butang, ug gipasidunggan siya taliwala sa tulo
ka bantogang mga sundalo. 25 Sa kinatibuk-an
mas labaw gayod siya kay sa 30 ka mga sundalo,
apan wala niya makab-ot ang sama ka labing
labaw sa tulo ka mas labing bantogang mga
sundalo. Apan gihimo siya ni David nga pangulo
sa iyang mga tigbantay. 26 Ang bantogang mga
sundalo mao si Asahel nga igsoong lalaki ni
Joab, si Elhanan nga anak nga lalaki ni Dodo sa
Betlehem, 27 si Shamot nga taga-Haror, si Helez
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nga taga-Pelon, 28 si Ira nga anak nga lalaki ni
Ikes nga taga-Tekoa, si Abiezer nga taga-Anatot,
29 si Sibecai nga taga-Husha, si Ilai nga taga-Aho,
30 Si Maharai nga taga-Netofa, si Heled anak nga
lalaki ni Baana nga taga-Netofa, 31 si Itai anak
nga lalaki ni Ribai nga taga-Gibea sa kaliwatan ni
Benjamin, si Benaya nga taga-Piraton, 32 si Hurai
nga nagpuyo sa mga walog sa Gaas, si Abiel nga
taga-Araba 33 si Azmavet nga taga-Baharum, si
Eliaba nga taga-Shaalbon, 34 ang mga anak nga
lalaki ni Hasem nga taga-Gizon, si Jonathan nga
anak nga lalaki ni Shagee nga taga-Harar, 35 si
Ahiam nga anak nga lalaki ni Sacar nga taga-
Harar, si Elifal nga anak nga lalaki ni Ur, 36 si
Hefer nga taga-Mekerat, si Ahia nga taga-Pelon,
37 si Hezro nga taga-Carmel, si Naarai nga anak
ni Ezbai, 38 Si Joel ang igsoong lalaki ni Natan, si
Mibhar nga anak nga lalaki ni Hagri, 39 si Zelek
nga taga-Amon, si Naharai nga taga-Berot (ang
tigdala sa hinagiban ni Joab nga anak nga lalaki
ni Zeruya), 40 si Ira ug si Gareb nga taga-Jatir,
41 si Uria nga Hitihanon, si Zabad nga anak nga
lalaki ni Alai, 42 Si Adina nga anak nga lalaki
ni Shiza nga kaliwat ni Ruben (usa ka pangulo
sa mga tribo ni Ruben) ug uban ang 30 ka mga
sakop, 43 si Hanan nga anak nga lalaki ni Maaca,
ug si Joshafat nga taga-Mitna, 44 si Uzia nga
taga-Ashterat, si Shama ug si Jeil nga mga anak
nga lalaki ni Hotam nga taga-Aroer, 45 si Jediel
nga anak nga lalaki ni Shimri sa Juda (igsoon
niya nga taga-Tiz), 46 si Eliel nga taga-Mahav, si
Jeribai ug si Joshovia nga mga anak nga lalaki
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ni Elnaam, si Itma nga taga-Moab, 47 si Eliel, si
Obed, ug si Jaasiel nga taga-Zoba.

12
1 Mao kini ang kalalakin-an nga miadto kang

David sa Ziklag, samtang gihinginlan pa siya sa
presensya ni Saul nga anak nga lalaki ni Kis.
Uban sila sa mga kasundalohan, nga iyang mga
kaubanan sa gubat. 2 Aduna silay mga pana ug
makahimo sila sa pagpana ug paglambuyog ug
mga bato gamit ang ilang tuo ug wala nga kamot.
Mga kaliwat sila ni Benjamin, nga katribo ni
Saul. 3 Ang pangulo mao si Ahi Ezer, unya si
Joas, nga mga anak nga lalaki ni Shemaa nga
taga-Gibea. Anaa usab si Jeziel ug si Pelet, nga
anak nga lalaki ni Azmavet. Anaa usab si Beraca.
Si Jehu nga taga-Anatot, 4 si Ismaya nga taga-
Gibeon, ang sundalo uban sa 30 (ug nagmando
sa 30); si Jeremias, si Jahaziel, si Johanan, si
Jozabad nga taga-Gedera, 5 Si Eluzai, si Jerimot,
si Bealia, si Shemaria, si Shefatia nga taga-Haruf,
6 ang taga-Kora nga si Elkana, si Isia, si Azarel, si
Joezer, si Jashobeam, ug 7 si Joela ug si Zebadia,
nga mga anak nga lalaki ni Jeroham sa Gedor.
8 Nakighiusa ang pipila ka mga kaliwat ni Gad
kang David sa tagoanan didto sa kamingawan.
Manggugubat sila nga mga lalaki nga gibansay
sa gubat, nga hanas sa taming ug bangkaw; nga
adunay isog nga mga panagway nga sama sa
panagway sa mga liyon. Paspas silang managan
sama sa mga binaw nga anaa sa kabukiran. 9 Si
Eser mao ang pangulo, si Obadia ang ikaduha,
si Eliab ang ikatulo, 10 si Mismanna ang ikaupat,



1 Cronicas 12:11 xliii 1 Cronicas 12:19

si Jeremias ang ikalima, 11 si Atai ang ikaunom,
si Eliel ang ikapito, 12 si Johanan ang ikawalo,
si Elzabad ang ikasiyam, 13 si Jeremias ang
ikanapulo, si Macbanai ang ika-onse. 14 Mao
kini ang mga anak nga lalaki ni Gad nga mga
pangulo sa kasundalohan. Ang labing ubos
nangulo sa gatosan, ug ang labing bantogan
nangulo sa liboan. 15 Nanabok sila sa Jordan sa
unang bulan, sa dihang mibaha kini, ug giabog
nila ang tanan nga nagpuyo didto sa walog,
gikan sa sidlakang bahin paingon sa kasadpang
bahin. 16 Miadto ang pipila ka kalalakin-an nga
naggikan sa banay ni Benjamin ug ni Juda sa
tagoanan ni David. 17 Migawas si David aron
sa paghimamat kanila ug miingon kanila, “Kung
mianhi kamo sa kalinaw aron sa pagtabang
kanako, mahimo kamong makig-abin kanako.
Apan kung mianhi kamo aron sa pagbudhi
kanako alang sa akong mga kaaway, hinaot nga
makita sa Dios sa atong mga katigulangan ug
badlongon kamo, sanglit wala man akoy nabuhat
nga daotan.” 18 Unya mikunsad ang Espiritu
kang Amasai, nga pangulo sa 30. Miingon si
Amasai, “Imo kami, David. Dapig kami kanimo,
anak ni Jesse. Kalinaw, hinaot nga ang kalinaw
maanaa kang bisan kinsa nga motabang kanimo.
Maanaa unta ang kalinaw sa mga nagtabang
kanimo, kay nagtabang man kanimo ang imong
Dios.” Unya gidawat sila ni David ug gihimo
silang mga pangulo sa tibuok niyang katawhan.
19 Mikuyog usab ang pipila nga gikan sa mga
kaliwat ni Manases kang David sa dihang miabot
siya uban ang mga Filistihanon aron makiggubat
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batok kang Saul. Apan wala sila mitabang sa
mga Filistihanon, tungod kay nagsultihanay ang
mga pangulo sa Filistihanon ug gipapahawa si
David. Miingon sila, “Mibiya siya sa iyang
agalon nga si Saul alang sa kadaot sa atong mga
kinabuhi.” 20 Sa dihang miadto siya sa Ziklag,
nakig-abin kaniya ang katawhan ni Manases nga
sila si Adna, si Jozabad, si Jediel, si Micael, si
Jozabad, si Elihu, ug si Ziletai, nga mga kapitan
sa liboan nga kaliwat ni Manases. 21 Gitabangan
nila si David sa pagpakig-away batok sa mga
pundok sa kawatan, kay isog sila nga mga tawo.
Sa wala madugay nahimo silang mga pangulo sa
kasundalohan. 22 Sa matag adlaw, miadto kang
David ang mga kasundalohan aron sa pagtabang
kaniya, hangtod nga midaghan ang kasundalo-
han, sama sa kasundalohan sa Dios. 23 Mao kini
ang talaan sa kasundalohan nga sinangkapan
alang sa gubat ngamiadto kang David sa Hebron,
aron sa pagbalhin sa gingharian ni Saul ngadto
kaniya, nga katumanan sa pulong ni Yahweh.
24 6, 800 kadtong gikan sa banay ni Juda nga
nagdala ug taming ug bangkaw nga gisangkapan
alang sa gubat. 25 Gikan sa banay ni Simeon
adunay 7, 100 ka mga manggugubat. 26 Gikan
sa banay sa mga Liveta adunay 4, 600 ka mga
manggugubat. 27 Si Jehoyada mao ang pangulo
sa mga kaliwat ni Aaron, ug adunay 3, 700
ang uban kaniya. 28 Uban kang Zadok, ang
batan-on, kusgan ug isog nga tawo, nga adunay
22 ka pangulo gikan sa panimalay sa iyang
amahan. 29 Gikan sa banay ni Benjamin, nga
tribo ni Saul, adunay 3, 000. Nagpabilin nga
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matinud-anon ang kadaghanan kanila kang Saul
hangtod niining panahona. 30 Gikan sa banay
ni Efraim adunay 20, 800 ka mga manggugubat,
nga bantogan sa panimalay sa ilang amahan.
31 Gikan sa katunga sa tribo ni Manases adunay
18, 000 ka bantogan nga mga lalaki ang miadto
aron nga himoon nga hari si David. 32 Gikan sa
banay ni Isacar, adunay 200 ka mga pangulo nga
may salabotan sa mga panahon ug nasayod kung
unsa ang angayang buhaton sa Israel. Ubos sa
ilang pagmando ang tanan nilang mga kadugo.
33 Gikan sa banay ni Zebulun adunay 50, 000
ka isog nga mga lalaki, nga andam sa gubat,
uban ang tanang mga hinagiban sa gubat, ug
andam sa paghatag sa ilang pagsalig sa walay
pagduhaduha. 34 Gikan sa banay ni Neftali
adunay 1, 000 ka opisyal, ug uban kanila ang
37, 000 ka lalaki nga may mga taming ug mga
bangkaw. 35 Gikan sa banay ni Dan adunay 28,
600 ka lalaki nga andam sa gubat. 36 Gikan
sa banay ni Aser adunay 40, 000 ka lalaki nga
andam sa gubat. 37 Gikan sa laing bahin sa
Jordan, gikan sa banay ni Ruben, ni Gad, ug
sa katungang banay ni Manases, adunay 120,
000 ka isog nga kalalakin-an uban ang tanang
matang sa hinagiban sa gubat. 38 Kining tanan
nga kasundalohan, gisangkapan alang sa gubat,
miadto sa Hebron uban ang ligdong nga mga
tinguha aron himoon nga hari si David sa tibuok
Israel. Nagkauyon usab ang tibuok Israel nga
himoong hari si David. 39 Sulod sa tulo ka
adlaw atoa sila didto sa pakigsalo sa pagkaon
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ug pag-inom uban kang David, kay gipadad-an
sila ug mga pagkaon sa ilang mga kadugo. 40 Ug
dugang pa, kadtong anaa duol kanila, ingon man
ang anaa sa layo sama sa kaliwat ni Isacar, ni
Zebulun, ug ni Neftali, nagdala ug mga tinapay,
mga mamon, minasa nga mga pasas, bino, lana,
nating baka, ug karnero, nga gikarga sa mga
asno, sa mga kamelyo, sa mga mula, ug sa mga
baka, kay nagsaulog ang Israel.

13
1 Nagpakisayod si David sa mga komandante

sa liboan ug sa gatosan, uban sa matag pangulo.
2 Miingon si David ngadto sa tibuok katilingban
sa Israel, “Kung maayo kini alang kaninyo, ug
kung gikan kini kang Yahweh nga atong Dios,
magpadala kita ug mga mensahero sa bisan asa
ngadto sa atong mga kaigsoonan nga nagpabilin
sa tibuok rehiyon sa Israel, ug ngadto samga pari
ug mga Levita nga anaa sa ilang mga siyudad.
Kinahanglan masultihan sila aron makighiusa
kanato. 3 Dad-on nato ang sudlanan sa kasab-
otan sa atong Dios balik ngadto sa atong dapit,
kay wala nato gisusi ang iyang kabubot-on sa
mga panahon sa paghari ni Saul.” 4 Miuyon
ang tibuok pundok nga buhaton kini nga mga
butang, tungod kay daw husto kini sa panan-
aw sa tanang katawhan. 5 Busa gitigom ni
David ang tanang katawhan sa Israel, gikan sa
Suba sa Sihor sa Ehipto hangtod sa Lebo Hamat,
aron dad-on ang sudlanan sa kasabotan sa Dios
gikan sa Kiriat Jearim. 6 Miadto si David ug
ang tibuok Israel sa Baala, mao kini, ang Kiriat
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Jearim, nga nahisakop sa Juda, aron dad-on
gikan didto ang sudlanan sa kasabotan sa Dios,
kinsa gitawag sa ngalan ni Yahweh, si Yahweh,
nga naglingkod sa trono ibabaw sa mga kerubin.
7 Busa gibutang nila ang sudlanan sa kasabotan
sa Dios sa bag-ong karomata. Gidala nila kini
sa gawas sa balay ni Abinadab. Gigiyahan ni
Uzza ug ni Ahio ang karomata. 8 Nagsaulog
si David ug ang tibuok Israel sa atubangan sa
Dios sa tibuok nilang kusog. Nag-awit sila uban
ang kinuwerdasan nga mga tulonggon, mga
tamborin, mga piyangpiyang, ug mga trumpeta.
9 Pag-abot nila sa giokanan sa Kidon, gigunitan
ni Uzza ang sudlanan sa kasabotan, tungod kay
natumba ang torong baka. 10 Unya misilaob ang
kasuko ni Yahweh batok kang Uzza, ug gipatay
ni Yahweh si Uzza tungod kay gigunitan man
niya ang sudlanan sa kasabotan. Namatay siya
didto sa atubangan sa Dios. 11 Nasuko si David
tungod kay gipatay ni Yahweh si Uzza. Kadto
nga dapit gitawag ug Perez Uzza hangtod niining
adlawa. 12 Nahadlok si David sa Dios nianang
adlawa. Miingon siya, “Unsaon ko man pagdala
ang sudlanan sa kasabotan sa Dios ngadto sa
akong panimalay?” 13 Busa wala gidala ni David
ang sudlanan sa kasabotan ngadto sa siyudad ni
David, apan gibutang kini sa balay ni Oben Edom
nga kaliwat ni Gite. 14 Nagpabilin ang sudlanan
sa kasabotan sa Dios sa balay ni Obed Edom
sulod sa tulo ka bulan. Busa gipanalanginan
ni Yahweh ang iyang panimalay ug ang tanan
niyang gipanag-iya.
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14
1 Unya nagpadala si Haring Hiram sa Tyre

ug mga mensahero ngadto kang David, lakip
ang mga kahoy nga sedro, mga panday, ug
mga mason. Nagtukod sila ug balay alang
kaniya. 2 Nahibaloan ni David nga gipili siya
ni Yahweh isip hari sa tibuok Israel, ug tungod
niana gibayaw ang iyang gingharian alang sa
kaayohan sa iyang katawhan sa Israel. 3 Sa
Jerusalem, nangasawa ug daghan si David, ug
nahimong amahan sa daghang mga anak nga
lalaki ug mga anak nga babaye. 4 Mao kini ang
mga ngalan sa iyang mga anak nga natawo sa
Jerusalem: si Shamua, si Shobab, si Natan, si
Solomon, 5 si Ibhar, si Elishua, si Elpelet, 6 si
Noga, si Nefeg, si Jafia, 7 si Elishama, si Beeliada,
ug si Elifelet. 8 Karon sa dihang nahibaloan sa
mga Filistihanon nga gidihogan si David ingon
nga hari sa tibuok Israel, migawas silang tanan
ug gipangita siya. Apan nahibaloan kini ni David
ug migawas aron makigbatok kanila. 9 Karon
miabot ang mga Filistihanon ug misulong sa
Walog sa Refaim. 10Unya nangayo ug pakitabang
si David ngadto sa Dios. Miingon siya, “Kina-
hanglan bang sulongon ko ang mga Filistihanon?
Ihatag mo ba ang kadaogan batok kanila?” Ug
miingon si Yahweh ngadto kaniya, “Sulonga,
tungod kay itugyan ko sila diha kanimo.” 11Busa
miadto sila sa Baal Perazim, ug didto gibuntog
niya sila. Unya nagpahayag siya, “Gibanlas ni
Yahweh ang akong mga kaaway pinaagi sa akong
kamot sama sa haguros nga baha sa tubig.” Busa
nahimong Baal Perazim ang ngalan nianang
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dapita. 12 Gisalikway sa mga Filistihanon ang
ilang mga diosdios didto, ug naghatag ug mando
si David nga kinahanglan pagasunogon kini.
13 Unya gisulong na usab sa mga Filistihanon
ang maong walog. 14 Busa nangayo pag-usab ug
pakitabang si David ngadto sa Dios. Miingon
ang Dios ngadto kaniya, “Kinahanglan dili mo
sila sulongon sa ilang atubangan, apan paliboti
hinuon sila ug adto kanila taliwala sa mga
kahoy nga balsamo. 15 Sa dihang madunggan
ninyo ang tingog nga nagmartsa pinaagi sa
hangin nga mohuyop taliwala sa mga kahoy
nga balsamo, unya sulonga dayon sila uban sa
puwersa. Buhata kini tungod kay ang Dios ang
nag-una kaninyo sa pagsulong sa kasundalohan
sa mga Filistihanon.” 16 Busa gibuhat ni David
kung unsa ang gisugo sa Dios kaniya. Gibuntog
niya ang kasundalohan sa Filistihanon gikan sa
Gibeon hangtod sa Gezer. 17 Unya mikaylap sa
tibuok kayutaan ang pagkabantogan ni David,
ug gihimo ni Yahweh nga mahadlok kaniya ang
tibuok kanasoran.

15
1 Nagtukod ug mga balay si David alang sa

iyang kaugalingon didto sa siyudad ni David.
Nag-andam usab siya ug usa ka dapit alang sa
sudlanan sa kasabotan sa Dios ug nagpatindog
usab ug tolda alang niini. 2 Unya miingon si
David, “Ang mga Levita lamang ang makahimo
sa pagdala sa sudlanan sa kasabotan sa Dios, kay
gipili sila ni Yahweh aron pagdala sa sudlanan
sa kasabotan ni Yahweh, ug aron pag-alagad
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kaniya hangtod sa kahangtoran.” 3Unya gitigom
ni David ang tanang Israel sa Jerusalem, aron
dad-on ang sudlanan sa kasabotan ni Yahweh
ngadto sa dapit nga iyang giandam alang niini.
4 Gitigom ni David ang mga kaliwat ni Aaron ug
ang mga Levita. 5Gikan sa mga kaliwat ni Kohat,
adunay 120 ka kalalakin-an nga gipangulohan ni
Uriel ug sa iyang mga kaparyentihan. 6 Gikan sa
mga kaliwat ni Merari, adunay 220 ka kalalakin-
an nga gipangulohan ni Asaya ug sa iyang mga
kaparyentihan. 7 Gikan sa mga kaliwat ni
Gershom, adunay 130 ka kalalakin-an nga gipan-
gulohan ni Joel ug sa iyang mga kaparyentihan.
8 Gikan sa mga kaliwat ni Elizafan, adunay 200
ka kalalakin-an nga gipangulohan ni Shemaya
ug sa iyang mga kaparyentihan. 9 Gikan sa
mga kaliwat ni Hebron, adunay 80 ka kalalakin-
an nga gipangulohan ni Eliel ug sa iyang mga
kaparyentihan. 10Gikan sa mga kaliwat ni Uziel,
adunay 112 ka kalalakin-an nga gipangulohan
ni Aminadab ug sa iyang mga kaparyentihan.
11 Gipatawag ni David sila Zadok ug si Abiatar
nga mga pari, uban ang mga Levita nga sila
si Uriel, si Asaya, si Joel, si Shemaya, si Eliel,
ug si Aminadab. 12 Miingon siya ngadto kanila,
“Kamo ang mga pangulo sa mga pamilya sa
Levita. Balaana ang inyong kaugalingon, kamo
ug ang inyong mga igsoong lalaki, aron madala
ninyo ang sudlanan sa kasabotan ni Yahweh,
ang Dios sa Israel, ngadto sa dapit nga akong
giandam alang niini. 13 Wala ninyo kini dad-
a sa unang higayon. Mao kana ang hinungdan
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nga si Yahweh nga atong Dios nakigbatok kanato,
kay wala nato siya pangitaa o tumana ang iyang
mando.” 14 Busa gibalaan sa mga pari ug sa mga
Levita ang ilang kaugalingon aron madala nila
ang sudlanan sa kasabotan ni Yahweh, ang Dios
sa Israel. 15 Busa gidayongan sa mga Levita ang
sudlanan sa kasabotan sa Dios, sama sa gimando
ni Moises—ang pagsunod sa mga sugo nga gi-
hatag sa pulong ni Yahweh. 16Nakigsulti si David
ngadto sa mga pangulo sa mga Levita nga mopili
sa ilang mga igsoong lalaki aron mahimong ma-
nunugtog uban sa mga tulonggon, mga lira, mga
harpa ug mga piyangpiyang, sa makusog nga
pagtugtog ug malipayong mopasibaw sa ilang
mga tingog. 17Busa gipili sa mga Levita si Heman
ang anak nga lalaki ni Joel ug usa sa iyang mga
igsoon, si Asaf ang anak nga lalaki ni Berekia.
Gipili usab nila si Etan ang anak nga lalaki ni
Kusaya ang kadugo nga gikan sa mga kaliwat
ni Merari. 18 Uban kanila ang ilang kadugo sa
ikaduhang ranggo: nga mao sila si Zacarias, si
Jaaziel, si Shemiramot, si Jehiel, si Uni, si Eliab,
si Benaya, si Maasea, si Matitia, si Elifelehu, si
Miknea, si Obed Edom ug Jeil, ang mga tigbantay
sa ganghaan. 19 Ang mga manunugtog nga sila
Heman, si Asaf, ug si Etan maoy gipili aron
mopatugtog ug makusog sa bronse nga mga
piyangpiyang. 20 Ang mopatugtog sa mga lira
mao sila si Zacarias, si Aziel, si Shemiramot, si
Uni, si Eliab, si Maasea, ug si Benaya. 21 Ang
nanguna sa dalan uban sa mga harpa mao sila
si Matitia, si Elifelehu, si Miknea, si Obed Edom,
si Jeil, ug si Azazia. 22 Si Kenania, ang pangulo sa
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mga Levita, siya mao ang nagdumala sa panag-
awit tungod kay usa man siya ka magtutudlo
sa musika. 23 Si Berekia ug si Elkana mao ang
tigbantay sa sudlanan sa kasabotan. 24 Sila si
Shebania, si Joshafat, si Netanel, si Amasai, si
Zacarias, si Benaya ug Eliezer, nga mga pari mao
ang nagpatingog sa mga trumpeta atubangan sa
sudlanan sa kasabotan sa Dios. Sila Obed Edom
ug si Jehia mao ang tigbantay sa sudlanan sa
kasabotan. 25 Busa miadto si David, ang mga
kadagkoan sa Israel, ug ang mga komandante sa
liboan aron pagdala sa sudlanan sa kasabotan ni
Yahweh pagawas sa balay ni Obed Edom uban sa
kalipay. 26 Samtang gitabangan sa Dios ang mga
Levita nga nagpas-an sa sudlanan sa kasabotan
ni Yahweh, naghalad sila ug pito ka mga torong
baka ug pito usab ka mga torong karnero.
27 Nagbisti si David ug maanindot nga kupo nga
lino, lakip ang mga Levita nga nagpas-an sa
sudlanan sa kasabotan, ang mga mag-aawit, ug
si Kenania, ang nangulo sa pagkanta uban sa
mga mag-aawit. Nagsul-ob usab si David ug efod
nga lino. 28 Busa gidala sa tanang Israelita ang
maong sudlanan sa kasabotan ni Yahweh uban
sa malipayong panagsinggit, ug uban sa tingog
sa mga budyong, uban sa mga piyangpiyang, ug
uban usab sa mga lira ug mga harpa. 29 Apan sa
dihang miabot ngadto sa siyudad ni David ang
sudlanan sa kasabotan ni Yahweh, midungaw sa
bintana si Michal ang anak nga babaye ni Saulo.
Nakit-an niya nga nagsayaw-sayaw ug nagsaulog
si Haring David. Ug unya gitamay niya siya sulod
sa iyang kasingkasing.
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16
1 Gidala nila sa sulod ang sudlanan sa kasab-

otan sa Dios ug gibutang taliwala sa tolda nga
giandam ni David alang niini. Unya naghalad
sila ug mga halad sinunog ug halad sa pakigdait
sa atubangan sa Dios. 2 Sa dihang nahuman
ni David ang paghalad ug mga halad sinunog
ug halad sa pakigdait, gipanalanginan niya ang
katawhan sa ngalan ni Yahweh. 3 Giapod-apod
niya ang usa kabuok nga tinapay ngadto sa
matag Israelita, sa mga kalalakin-an ug mga
kababayen-an, usa ka bahin sa karne, ug usa ka
torta nga may mga pasas. 4 Nagpili si David ug
pipila ka mga Levita aron moalagad atubangan
sa sudlanan sa kasabotan ni Yahweh, ug aron
pagsaulog, ug pagpasalamat ug pagsimba diha
kang Yahweh, ang Dios sa Israel. 5 Kini nga mga
Levita mao sila si Asaf ang nangulo, ug ikaduha
sila Zacarias, si Jeil, si Shemiramot, si Jehiel, si
Matitia, si Eliab, si Benaya, si Obed Edom, ug
si Jeil. Mao kini sila ang nagpatugtog sa mga
lira ug uban sa mga harpa. Ang nagpatingog ug
kusog sa mga piyangpiyang mao si Asaf. 6 Ang
nagpatingog sa mga budyong kada adlaw diha
sa atubangan sa sudlanan sa kasabotan sa Dios
mao sila Benaya ug si Jahaziel nga mga pari.
7 Unya nianang adlawa unang gipili ni David si
Asaf ug ang iyang mga kaigsoonan aron moawit
sa awit sa pagpasalamat ngadto kang Yahweh.
8 Pasalamati si Yahweh, sangpit sa iyang ngalan;
ipasundayag ang iyang mga binuhatan sa tibuok
kanasoran. 9 Awiti siya, pag-awit ug mga pag-
dayeg ngadto kaniya; imantala ang tanan niyang
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kahibulongang mga buhat. 10 Ipasigarbo ang
iyang balaang ngalan; magmaya ang kasingkas-
ing niadtong nangita kang Yahweh. 11 Pangitaa
si Yahweh ug ang iyang kusog; pangitaa ka-
nunay ang iyang presensya. 12 Hinumdomi ang
kahibulongang mga butang nga iyang nahimo,
ang iyang mga milagro ug ang mga mando nga
gikan sa iyang baba, 13 kamong mga kaliwat sa
Israel nga iyang sulugoon, kamong katawhan ni
Jacob, nga iyang mga pinili. 14 Siya si Yahweh,
nga atong Dios. Ang iyang mga mando anaa sa
tibuok kalibotan. 15 Tipigi sa imong hunahuna
ang iyang kasabotan hangtod sa kahangtoran,
ang pulong nga iyang gisugo alang sa liboan
ka mga kaliwatan. 16 Gihinumdoman niya ang
kasabotan nga iyang gihimo tali kang Abraham,
ug ang iyang saad ngadto kang Isaac. 17 Mao
kini ang iyang gipamatuod kang Jacob isip usa
ka kasabotan, ug ngadto sa Israel isip usa ka
walay kataposan nga kasabotan. 18Miingon siya,
“Ihatag ko diha kanimo ang yuta sa Canaan isip
imong bahin sa imong panulundon.” 19 Gisulti
ko kini sa dihang diyutay pa lamang kamo,
diyutay lamang kaayo, ug mga langyaw lamang
niining yutaa. 20 Miadto sila sa matag nasod,
gikan sa usa ka gingharian paingon ngadto sa
uban. 21Wala niya tugoti ang si bisan kinsa nga
modaogdaog kanila; gisilotan niya ang mga hari
alang sa ilang mga kaayohan. 22Ug miingon siya,
“Ayaw hilabti ang akong mga gipangdihogan, ug
ayaw usab dagmali ang akong mga propeta.”
23 Awiti si Yahweh, tibuok kalibotan; imantala
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ang iyang kaluwasan matag adlaw. 24 Ipahayag
ang iyang himaya sa tibuok kanasoran, ang iyang
kahibulongang mga buhat sa tibuok kanasoran.
25 Tungod kay bantogan si Yahweh ug angayan
nga dayegon ug angayan nga kahadlokan labaw
sa ubang mga dios. 26 Kay ang tanang mga dios
sa kanasoran mga diosdios, apan si Yahweh nga
nagbuhat sa kalangitan. 27Anaa sa iyang presen-
sya ang katahom ug kahalangdon. Ang kusog ug
kalipay anaa sa iyang dapit. 28Dayega si Yahweh,
kamong mga banay sa katawhan, dayega ang
himaya ug kusog ni Yahweh; 29 Dayega ang
himaya ni Yahweh tungod sa iyang ngalan.
Pagdala ug halad ug duol diha kaniya. Pagyukbo
diha kang Yahweh tungod sa iyang pagkabalaan.
30 Kahadloki siya, tibuok kalibotan. Natukod
usab ang kalibotan; ug dili gayod kini matay-
og. 31 Pagmaya kalangitan, ug pagmalipayon
kalibotan; pasultia sila sa tibuok kanasoran
nga, “Maghari si Yahweh.” 32 Modahunog ang
kadagatan, ug malukop kini sa mga singgit uban
sa kalipay. Magsadya ang kaumahan, ug ang
tanan nga anaa niini. 33 Unya mosinggit sa
kalipay ang mga kahoy didto sa kalasangan sa
atubangan ni Yahweh, tungod kay moabot siya
aron paghukom sa kalibotan. 34 Pasalamati si
Yahweh, tungod kay maayo siya, kay ang iyang
matinud-anong kasabotanmolungtad hangtod sa
kahangtoran. 35 Unya pag-ingon, “Luwasa kami,
Dios sa among kaluwasan. Tigoma ug luwasa
kami gikan sa ubang kanasoran, aronmagahatag
kami ug pagpasalamat diha sa imong balaang
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ngalan ug himaya sa imong mga pagdayeg.”
36 Pagadayegon si Yahweh, ang Dios sa Israel,
hangtod sa walay kataposan. Moingon ang
tanang katawhan, “Amen” ug pagadayegon si
Yahweh. 37Busa gibiyaan ni David si Asaf ug ang
iyang mga igsoon didto atubangan sa sudalanan
sa kasabotan ni Yahweh, aron padayon nga mag-
alagad sa maong sudalanan sa kasabotan, ingon
nga matag adlaw nga buluhaton. 38 Lakip si
Obed Edom uban ang iyang 68 ka mga kaliwat.
Ang mga magbalantay sa ganghaan mao sila
Obed Edom ang anak nga lalaki ni Jedutun ug
si Hosa. 39 Ang moalagad sa tabernakulo ni
Yahweh sa hataas nga dapit sa Gibeon mao sila
si Zadok ug ang iyang kaubanang mga pari.
40 Maghalad sila ug mga halad sinunog ngadto
kang Yahweh sa halaran alang sa mga halad
sinunog matag buntag ug matag gabii, sumala sa
tanang nahisulat sa balaod ni Yahweh, nga iyang
gihatag isip usa ka sugo ngadto sa Israel. 41Uban
usab kanila mao si Heman ug si Jedutun, lakip
ang nahibilin nga gipili pinaagi sa ilang ngalan,
aron magpasalamat kang Yahweh, tungod sa
iyang matinud-anong kasabotan nga molungtad
hangtod sa kahangtoran. 42 Sila Heman ug
si Jedutun ang gitahasan nga magpatugtog sa
mga budyong, sa mga piyangpiyang, ug sa laing
mga tulonggon alang sa balaang musika. Ang
nagbantay sa ganghaan mao ang mga anak nga
lalaki ni Jedutun. 43 Ug unya mipauli ang
katawhan sa ilang mga panimalay, ug mipauli
usab si David aron panalanginan ang iyang
kaugalingong panimalay.
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17
1 Nahitabo kini human nga nakapahimutang

na ang hari sa iyang puluy-anan, miingon siya
kang Natan nga propeta, “Tan-awa, nagpuyo ako
sa puluy-anan nga sedro, apan ang sudlanan
sa kasabotan ni Yahweh anaa nahimutang su-
lod sa tolda.” 2 Unya miingon si Natan kang
David, “Lakaw, buhata kung unsa ang anaa sa
imong kasingkasing, kay nag-uban man ang Dios
kanimo.” 3 Apan sa samang kagabhion ang
pulong sa Dios miabot kang Natan, nga nag-
ingon, 4 “Lakaw ug sultihi si David nga akong
alagad, 'Mao kini ang gisulti ni Yahweh: Dili ikaw
ang magtukod ug puluy-anan nga akong kapuy-
an. 5Kay wala ako nagpuyo sa puluy-anan sukad
sa panahon nga niabot ako sa Israel hangtod
niining mga adlawa. Hinuon, nagpuyo ako sa
tolda, sa tabernakulo, sa nagkalainlaing mga
dapit. 6 Sa tanang mga dapit nga akong gibal-
hinan uban ang tanang Israelita, aduna ba akoy
gisulti sa bisan kinsa sa mga pangulo sa Israelita
nga akong gipili nga mahimong magbalantay
sa akong katawhan, nga nag-ingon, “Nganong
wala man ninyo ako tukori ug puluy-anan nga
sedro?''''' 7 “Busa karon, sultihi ang akong
alagad nga si David, 'Mao kini ang gisulti ni
Yahweh nga labaw nga makagagahom: Gikuha
ko ikaw gikan sa sibsibanan, gikan sa pagsunod
sa mga karnero, aron mahimo ka nga tigdumala
sa akong katawhan sa Israel. 8 Nag-uban ako
kanimo bisan asa ka miadto ug gibuntog ang
tanan mong mga kaaway, ug himoan ko ikaw
ug ngalan, sama sa ngalan sa mga bantogan
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nga anaa sa kalibotan. 9 Magpili ako ug dapit
alang sa akong katawhan sa Israel ug itanom
sila didto, aron nga makapuyo na sila sa ilang
kaugalingong dapit ug dili na samokon. Wala
nay daotang katawhan ang magdaogdaog kanila,
sama sa ilang gibuhat kaniadto, 10 sama sa ilang
gibuhat sa mga panahon nga nagsugo ako ug
mga paghukom nga maoy magmando sa tanan
kong katawhan sa Israel. Unya buntogon ko
ang tanan nimo nga mga kaaway. Labaw pa
niini sultihan ko ikaw nga ako, si Yahweh,
ang motukod sa imong puluy-anan. 11 Moabot
kini nga higayon nga sa dihang matuman na
ang imong mga adlaw nga moadto na ikaw sa
imong mga amahan, padaghanon ko ang imong
mga kaliwat sunod kanimo, ug alang sa usa sa
imong mga kaliwat, pagatukoron ko ang iyang
gingharian. 12 Tukoran niya ako ug puluy-
anan, ug tukoron ko ang iyang trono hangtod sa
kahangtoran. 13 Mahimo akong amahan ngadto
kaniya, ug mahimo siyang akong anak nga lalaki.
Dili ko ipahilayo ang akong matinud-anon nga
kasabotan tali kaniya, sama nga gikuha ko kini
gikan kang Saul, nga nagmando una kanimo.
14 Ipahimutang ko siya sa akong puluy-anan ug
sa akong gingharian hangtod sa kahangtoran, ug
ang iyang trono molungtad hangtod sa kahang-
toran.”” 15 Nakigsulti si Natan kang David ug
gisugilon kaniya kining tanan nga mga pulong,
ug gisulti niya kaniya ang mahitungod sa tibuok
panan-awon. 16 Unya misulod si David nga hari
ug milingkod sa atubangan ni Yahweh, miingon
siya, “Kinsa man ako, Yahweh nga Dios, ug unsa
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man ang akong panimalay, nga miabot man ako
niini nga punto? 17 Kay kining butanga gamay
lamang sa imong panan-aw, O Dios. Nakigsulti
ka sa banay sa imong alagad nga mahimong
bantogan sa umaabot, ug gipakita kanako ang
umaabot nga mga kaliwatan, Yahweh nga Dios.
18 Unsa pa man ang akong ikasulti kanimo?
Gipasidunggan mo ang imong alagad. Gihatagan
mo ug pinasahi nga pagtagad ang imong alagad.
19O Yahweh, alang sa kaayohan sa imong alagad,
ug aron sa pagtuman sa imong kaugalingong
katuyoan, nabuhat mo kining dagkong butang
aron mapadayag nimo ang tanang dakong mga
buhat. 20 O Yahweh, wala gayoy sama kanimo,
ug walay laing Dios gawas lamang kanimo, sama
sa kanunay namong madungog. 21 Kay unsa
man nga nasod sa kalibotan ang sama sa imong
katawhan sa Israel, diin imong giluwas, O Dios,
gikan sa Ehipto ingon nga imong katawhan,
aron paganganlan sa imong kaugalingon pinaagi
sa bantogan ug maayong mga buhat? Gipa-
pahawa mo ang kanasoran gikan sa imong
katawhan, nga imong giluwas gikan sa Ehipto.
22 Gihimo mong kaugalingong katawhan ang
Israelita hangtod sa kahangtoran, ug ikaw, Yah-
weh, nahimong ilang Dios. 23 Busa karon, Yah-
weh, hinaot unta nga molungtad hangtod sa ka-
hangtoran ang imong saad nga gihimo kabahin
sa imong alagad ug sa iyang banay. Buhata
ang imong gisulti. 24Molungtad unta ang imong
ngalan hangtod sa kahangtoran ug mahimong
bantogan, aron mosulti ang katawhan nga, 'si
Yahweh nga labawng makagagahom ang Dios
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sa Israel,' samtang sa akong panimalay ako si
David, nga imong alagad molungtad sa imong
atubangan. 25Kay ikaw, akong Dios, nagpadayag
sa imong alagad nga tukoran mo siya ug puluy-
anan. Mao kana ang hinungdan, nga ang imong
alagad, nakakaplag ug kadasig sa pag-ampo
kanimo. 26 Karon, O Yahweh, ikaw ang Dios, ug
gihimo kining maayong saad sa imong alagad:
27Karon nahimuot ka sa pagpanalangin sa banay
sa imong alagad, nga unta mopadayon kini
hangtod sa kahangtoran sa imong atubangan.
Ikaw, O Yahweh, ang nagpanalangin niini, ug
panalanginan kini hangtod sa kahangtoran.”

18
1 Human niini miabot ang higayon nga gisu-

long ni David ang mga Filistihanon ug gibuntog
sila. Nailog niya gikan sa pagdumala sa mga Fil-
istihanon ang Gat ug ang mga baryo niini. 2Unya
nabuntog niya ang Moab, ug nahimong mga
sulugoon ni David ang mga Moabihanon ug nag-
bayad ug buhis kaniya. 3Unya gibuntog ni David
si Hadadezer, ang hari sa Zoba didto sa Hamat,
samtang nagpanaw si Hadadezer aron sa pagpa-
tuman sa iyang balaod duol sa Suba sa Eufrates.
4Giilog ni David gikan kaniya ang liboan ka mga
karwahe, 7, 000 ka mangangabayo, ug 20, 000
ka mga sundalo. Gipiangan ni David ang tanang
kabayo nga adunay mga karwahe, apan nagbilin
ug igo kanila alang sa gatosan ka mga karwahe.
5 Sa dihang miabot ang mga Aramihanon gikan
sa Damascus aron pagtabang kang Hadadezer
nga hari sa Zoba, gipatay ni David ang 22, 000
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ka mga kalalakin-an nga Aramihanon. 6 Unya
nagbutang si David ug mga kampo sa Aram
didto sa Damascus, ug iyang nahimong mga
sulugoon ang mga Aramihanon ug nagdala ug
buhis kaniya. Gihatagan ni Yahweh ug kadaogan
si David bisan asa siya moadto. 7 Gikuha ni
David ang bulawang mga taming nga anaa sa
mga sulugoon ni Hadadezer ug gidala kini sa
Jerusalem. 8 Gikuha ni David ang daghang mga
bronse gikan sa Teba ug sa Cun, ang mga siyudad
ni Hadadezer. Mao kini ang bronse nga gigamit
ni Solomon sa wala madugay sa pagbuhat ug
dagat nga bronse, sa mga haligi, ug sa mga
kagamitan nga bronse. 9 Sa dihang nadungog
ni Toi, nga hari sa Hamat, nga nabuntog ni
David ang tanang kasundalohan ni Hadadezer
nga hari sa Zoba, 10 gipadala ni Toi si Hadoram
ang iyang anak nga lalaki ngadto kang Haring
David aron sa pagtimbaya ug pagpanalangin
kaniya, tungod kay nakig-away ug nabuntog ni
David si Hadadezer, ug tungod kay nakigbatok
si Hadadezer kang Toi. Nagdala si Hadoram
ug mga gasa nga hinimo sa plata, sa bulawan,
ug sa bronse. 11 Gilain kini nga mga butang
ni Haring David ngadto kang Yahweh, uban sa
mga plata ug sa mga bulawan nga iyang gikuha
gikan sa tanang kanasoran: Sa Edom, sa Moab,
sa katawhan sa Amon, sa mga Filistihanon, ug sa
Amalek. 12 Nakapatay si Abishai ang anak nga
lalaki ni Zeruya ug 18, 000 ka mga Edomihanon
didto sa Walog sa Asin. 13 Nagbutang siya ug
mga kampo didto sa Edom, ug nahimong mga
sulugoon ni David ang tanang mga Edomihanon.
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Gihatagan ni Yahweh si David ug kadaogan bisan
asa siya moadto. 14 Naghari si David sa tibuok
Israel, ug nagdumala siya nga adunay hustisya
ug pagkamatarong sa tanan niyang katawhan.
15Ang komandante sa kasundalohan mao si Joab
ang anak nga lalaki ni Zeruya, ug ang tigsulat
mao si Jehoshafat ang anak nga lalaki ni Ahilud.
16 Ang mga pari mao si Zadok ang anak nga
lalaki ni Ahitub ug si Ahimelek ang anak nga
lalaki ni Abiatar, ug ang eskriba mao si Shavsha.
17 Ang nangulo sa mga Keretihanon ug sa mga
Peletihanon mao si Benaya ang anak nga lalaki
ni Jehoyada, ug ang mga anak nga lalaki ni David
mao ang nangulo sa iyang mga magtatambag.

19
1 Human nga namatay si Nahas, ang hari

sa katawhan sa Amon, ug nahimong hari ang
iyang anak nga lalaki puli kaniya. 2 Miingon
si David, “Ipakita ko ang akong kaluoy kang
Hanun ang anak nga lalaki ni Nahas, tungod
kay nagpakita man usab ug kaluoy ang iyang
amahan nganhi kanako.” Busa nagpadala si
David ug mga mensahero aron makig-unong
kabahin sa iyang amahan. Misulod sa yuta sa
mga Amonihanon ang mga sulugoon ni David
ug miadto kang Hanun, aron mounong kaniya.
3 Apan ang mga prinsipe sa Amonihanon mi-
ingon kang Hanun, “Sa imong hunahuna gi-
pasidunggan ba ni David ang imong amahan
tungod kay nagpadala siya ug mga kalalakin-an
aron maghupay kanimo? Wala ba kaha mianhi
ang iyang mga sulugoon aron sa pagpangispiya
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ug pagsusi sa yuta aron laglagon kini?” 4 Busa
gidakop ni Hanun ang mga sulugoon ni David,
gipangbalbasan sila, gigisi ang ilang mga bisti
gikan sa hawak hangtod sa ilang mga sampot,
ug gipahilayo sila. 5 Samtang gisaysay nila
kini ngadto kang David, nagpadala siya aron
makigkita kanila, kay naulaw gayod pag-ayo ang
kalalakin-an. Miingon ang hari, “Pagpuyo una
sa Jerico hangtod nga motubo ang inyong mga
bungot, ug unya balik.” 6 Sa dihang nakaamgo
ang mga Amonihanon nga nakapabaho lamang
sila kang David, nagpadala si Hanun ug ang mga
Amonihanon ug liboan ka talent nga plata aron
mag-abang ug mga karwahe sa mga Aramihanon
ug mangangabayo gikan sa Naharaim, sa Maaca,
ug sa Zoba. 7 Nag-abang sila ngadto kanila
ug 32, 000 ka mga karwahe uban ang hari sa
Maaca ug ang iyang katawhan, nga miabot ug
nagkampo duol sa Medeba. Nagtigom ang mga
Amonihanon gikan sa ilang mga siyudad, ug
migawas aron sa pagpakiggubat. 8 Sa dihang
nadungog kini ni David, gipadala niya si Joab
uban ang tibuok niyang kasundalohan aron
pagsugat kanila. 9 Migawas ang katawhan sa
Amon ug naglinya alang sa pakiggubat didto sa
ganghaan sa siyudad, samtang nag-uban usab
kanila ang ilang mga hari sa hawanan. 10 Sa
dihang nakita ni Joab ang posisyon sa gubat nga
anaa sa iyang atubangan ug luyo, nagpili siya
ug pipila ka maayong manggugubat sa Israel ug
gihan-ay sila batok sa mga Aramihanon. 11 Ang
nahibilin nga kasundalohan, gihatag niya kini sa
pagmando ni Abishai nga iyang igsoong lalaki, ug
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gibutang niya sila ngadto sa posisyon sa gubat
batok sa kasundalohan sa Amon. 12 Miingon si
Joab, “Kung mas kusgan pa kay kanako ang mga
Aramihanon, unya kinahanglan ikaw Abishai,
ang moluwas kanako. Apan kung mas kusgan
pa kay kanimo ang Amonihanon, moabot ako
ug lawason ka. 13 Pagmalig-on, ug atong ipakita
sa atong kaugalingon nga magmalig-on alang sa
atong katawhan ug sa mga siyudad sa atong
Dios, kay buhaton ni Yahweh ang maayo alang
sa iyang katuyoan.” 14 Busa nag-una si Joab
ug ang iyang kasundalohan sa pagpakiggubat
batok sa mga Aramihanon, nga napugos sa
pagkagiw sa kasundalohan sa Israel. 15 Sa
dihang nakita sa kasundalohan sa Amon nga
mikalagiw na ang mga Aramihanon, mikalagiw
na usab sila gikan sa igsoong lalaki ni Joab nga
si Abishai ug mipauli didto sa siyudad. Unya
mibalik si Joab gikan sa katawhan sa Amon ug
mipauli sa Jerusalem. 16 Sa dihang nakita sa
mga Aramihanon nga mabuntog na sila sa mga
Israelita, nagpadala sila ug daghangmga sundalo
gikan sa halayo pa sa Suba sa Eufrates, uban
si Shofac ang komandante sa kasundalohan ni
Hadadezer. 17 Sa dihang gisultihan si David niini,
gitigom niya ang tanang mga Israelita, mitabok
sa Jordan, ug misulong kanila. Gihan-ay niya
ang kasundalohan aron makiggubat batok sa
mga Aramihanon, ug nakig-away sila kaniya.
18 Mikalagiw ang mga Aramihanon gikan sa
Israel, ug gipatay ni David ang 7, 000 ka mga
tigmaneho sa karwahe nga Aramihanon ug 40,
000 ka mga sundalo. Gipatay usab niya si
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Shofac, ang komandante sa kasundalohan. 19 Sa
dihang nakita sa tanangmga hari nga nag-alagad
kang Hadadezer nga nabuntog na sila sa mga
Israelita, nagpasig-uli sila kang David ug nag-
alagad kanila. Busa wala na gitabangan sa
katawhan sa Aram ang mga Amonihanon.

20
1 Miabot kini sa panahon sa tingpamulak, ang

kasagarang higayon nga makig-away ang mga
hari, nga gipangulohan ni Joab ang kasundalo-
han sa pagpakiggubat ug gilaglag ang kayutaan
sa mga Amonihanon. Miadto siya ug gipalibotan
ang Raba. Nagpabilin si David sa Jerusalem.
Gisulong ni Joab ang Raba ug gibuntog kini.
2Gikuha ni David ang korona sa ilang hari gikan
sa iyang ulo, ug nakaplagan niya nga motimbang
kini ug talent nga bulawan, ug adunay matahom
nga mga bato niini. Gibutang ang korona sa ulo
ni David, ug labihan ka daghan ang nakuha niya
nga mga kinawat sa siyudad. 3 Gipagawas niya
ang katawhan nga anaa sa siyudad ug gipugos
sila sa pagtrabaho uban sa mga gabas ug mga
piko ug mga atsa. Gipabuhat kini nga buluhaton
ni David sa tanang mga siyudad sa katawhan sa
Amon. Unya mibalik si David ug ang tanang
kasundalohan sa Jerusalem. 4 Human niini
adunay gubat nga nahitabo didto sa Gezer uban
sa mga Filistihanon. Gipatay ni Sibecai nga taga-
Husha si Sipai, usa sa mga kaliwat sa Refaimnon,
ug nabuntog ang mga Filistihanon. 5 Miabot na
usab ang gubat uban sa mga Filistihanon didto
sa Gob, nga gipatay ni Elhanan ang anak nga
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lalaki ni Jair nga taga-Bethlehem nga si Lami ang
igsoong lalaki ni Goliat nga taga-Gat, diin ang
iyang bangkaw sama sa kahoy sa manghahabol.
6 Miabot ang higayon nga adunay laing gubat
sa Gat nga adunay usa ka tawo nga taas kaayo
nga adunay unom ka tudlo sa matag kamot ug
tiil. Kaliwat usab siya gikan sa Refaimnon. 7 Sa
dihang gibugalbugalan niya ang kasundalohan
sa Israel, gipatay siya ni Jehonadab ang anak
nga lalaki ni Shimea, ang igsoong lalaki ni David.
8Mao kini ang mga kaliwat sa Refaimnon sa Gat,
ug gipatay sila pinaagi sa mga kamot ni David ug
pinaagi sa mga kamot sa iyang kasundalohan.

21
1 Miabot ang kaaway batok sa Israel ug

nag-aghat kang David nga ihapon ang Israel.
2 Miingon si David kang Joab ug sa mga koman-
dante sa kasundalohan, “Lakaw ug ihapa ang
katawhan sa Israel gikan sa Barsheba hangtod
sa Dan ug sultihi ako sa imong pagbalik, aron
masayran ko ang ilang gidaghanon.” 3 Miingon
si Joab, “Himoon unta ni Yahweh ang iyang
mga kasundalohan sa gatosan ka pilo labaw pa
niini. Apan agalon kong hari, dili ba nag-alagad
man silang tanan kanimo? Nganong buot man
sa akong agalon nga ipabuhat kini? Nganong
pakasad-on man ang Israel?” 4 Apan hingpit na
ang hukom sa hari batok kang Joab. Busa mibiya
si Joab ug miadto sa tibuok Israel. Unya mibalik
siya sa Jerusalem. 5 Unya gisugilon ni Joab ang
tibuok gidaghanon sa manggugubat nga mga
kalalakin-an ngadto kang David. Adunay 1, 100,
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000 ka mga kalalakin-an nga batid sa paggamit
sa espada sa Israel. Adunay 470, 000 lamang ka
mga sundalo sa Juda. 6 Apan wala mahiapil sa
ihap ang banay ni Levi ug ni Benjamin, kay wala
nakauyon si Joab sa gisugo sa hari. 7 tungod niini
nga buhat wala nahimuot ang Dios, busa gisu-
long niya ang Israel. 8 Miingon si David ngadto
sa Dios, “Nakasala ako sa paghimo niini. Busa
karon pasayloa ang mga sala sa imong alagad,
kay naghimo ako ug binuang.” 9 Gisutihan ni
Yahweh si Gad, ang propeta ni David. 10 “Lakaw
ug sultihi si David, 'Mao kini ang giingon ni
Yahweh: Hatagan ko ikaw niining tulo ka butang
nga imong pilian. Pagpili ug usa kanila.''' 11 Busa
miadto si Gad kang David ug miingon kaniya,
“Miingon si Yahweh niini, 12 'Pagpili ug usa niini:
ang kagutom ba sulod sa tulo ka tuig, o tulo ba
ka bulan nga gukdon ka sa imong mga kaaway
ug madakpan pinaagi sa ilang espada, o tulo
ba ka adlaw diha sa espada ni Yahweh, nga
mao ang katalagman sa yuta, pinaagi sa anghel
ni Yahweh nga maoy moguba sa tibuok yuta
sa Israel.' Busa karon, paghukom kung unsa
ang imong tubag nga akong isulti sa nagpadala
kanako.” 13 Unya miingon si David kang Gad,
“Nahasol ako pag-ayo. Itugyan ako sa kamot ni
Yahweh kaysa mapukan ako sa kamot sa tawo,
kay hilabihan kaayo ang iyang pagkamaluluy-
on.” 14Busa nagpadala si Yahweh ug katalagman
sa Israel, ug namatay ang 70, 000 ka tawo.
15 Nagpadala ang Dios ug anghel sa Jerusalem
aron sa paglaglag niini. Sa dihang laglagon na
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unta niya kini, mitan-aw si Yahweh ug nausab
ang iyang panghunahuna mahitungod sa kadaot.
Miingon siya sa angel nga tiglaglag, “Husto na!
Bakwia ang imong kamot.” Nianang higayona
nagtindog ang anghel ni Yahweh sa giokanan ni
Ornan nga Jebusihanon. 16Mihangad si David ug
nakita niya ang anghel ni Yahweh nga nagtindog
taliwala sa yuta ug langit, nga adunay espada sa
iyang kamot nga gipataas ibabaw sa Jerusalem.
Unya nagsul-ob si David ug ang mga pangulo ug
bisti nga sako ug nanghapa sa yuta. 17 Miingon
si David sa Dios, “Dili ba ako man ang nagsugo
nga iphon ang kasundalohan? Gihimo ko kining
daotang butang. Apan kining mga karnero,
unsa may ilang nahimo? Yahweh nga akong
Dios! Tugoti ang imong kamot nga moham-
pak kanako ug sa akong pamilya, apan ayaw
tugoti nga magpabilin ang mga katalagman sa
imong katawhan.” 18 Busa gimandoan sa anghel
ni Yahweh si Gad nga sultihan si David, nga
kinahanglan motungas ug magtukod si David
ug halaran alang kang Yahweh sa giokanan ni
Ornan ang Jebusihanon. 19 Busa miadto si David
sumala sa gimando kaniya ni Gad nga himoon sa
ngalan ni Yahweh. 20 Samtang naggiok si Ornan
ug trigo, milingi siya ug nakita niya ang anghel.
Mitago siya uban ang iyang upat ka mga anak
nga lalaki. 21 Sa pag-abot ni David kang Ornan,
mitan-aw siya ug nakita niya si David. Gibiyaan
niya ang giokanan ug mihapa siya sa atubangan
ni David. 22 Unya miingon si David kang
Ornan, “Ibaligya kanako kining giokanan, aron
makatukod ako ug halaran alang kang Yahweh.
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Bayran ko kini sa tibuok kantidad, aron mawala
ang katalagman gikan sa katawhan.” 23Miingon
si Ornan kang David, “Ikaw na ang manag-iya
niini, akong agalong hari. Buhata kung unsa ang
maayo sa imong panan-aw. Tan-awa, ihatag ko
kanimo ang mga baka alang sa mga halad nga
sinunog, ang giokanan aron himoong sugnod,
ug ang trigo alang sa halad nga trigo; Ihatag
ko kining tanan kanimo.” 24 Miingon si Haring
David kang Ornan, “Dili, buot ko gayod nga
paliton kini sa tibuok kantidad. Dili ko kuhaon
kung unsa ang anaa kanimo ug ihalad kini ingon
nga halad sinunog ngadto kang Yahweh, nga kini
walay bili kanako.” 25 Busa mibayad si David
ug 600 ka shekel nga bulawan alang sa maong
dapit. 26 Nagtukod si David ug halaran didto
alang kang Yahweh ug naghalad niini ug mga
halad nga sinunog ug halad sa pakigdait. Nag-
ampo siya kang Yahweh, ug gitubag siya pinaagi
sa kalayo gikan sa langit ngadto sa halaran alang
sa mga halad sinunog. 27 Unya gimandoan ni
Yahweh ang anghel, ug gibalik sa anghel ang
iyang espada sa sakuban niini. 28 Sa dihang
nakita ni David nga gitubag siya ni Yahweh
didto sa giokanan ni Ornan nga Jebusihanon, sa
samang higayon naghimo siya ug paghalad nga
sakripisyo didto. 29Niadtong tungora, ang Taber-
nakulo ni Yahweh nga gihimo ni Moises didto
sa kamingawan, ug ang halaran alang sa mga
halad nga sinunog didto mahimutang sa habog
nga dapit sa Gibeon. 30 Bisan paman niana, dili
makaadto didto si David aron sa pagpangayo ug
giya sa Dios, tungod kay nahadlok man siya sa
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espada sa anghel ni Yahweh.

22
1 Unya miingon si David: “Mao kini ang dapit

sa puluy-anan ni Yahweh nga akong Dios, uban
ang halaran alang sa mga halad nga sinunog
sa Israel.” 2 Busa gimandoan ni David ang
iyang mga alagad nga tigomon ang nagpuyo nga
mga langyaw sa yuta sa Israel. Gitahasan niya
sila nga mahimong tigtiltil sa mga bato, aron
sa pagtabas sa mga bato, alang sa pagtukod
sa templo sa Dios. 3 Naghatag si David ug
dakong kantidad sa puthaw aron himoon ug mga
lansang ug alang sa mga bisagra sa mga pultahan
sa ganghaan. Naghatag usab siya ug dugang mga
bronse nga dili matimbang, 4 ug dugang mga
kahoy nga sedro nga dili maihap. (Daghan kaayo
ang gipadala sa mga taga-Sidon ug taga-Tiro nga
dili maihap ni David. 5Miingon si David, “Batan-
on pa ang akong anak nga lalaki nga si Solomon
ug wala pa siyay kasinatian, ug kinahanglan nga
pinasahi ang katahom sa templo nga tukoron
alang kang Yahweh, aron nga mahimo kining
bantogan ug mahimayaon sa ubang kayutaan.
Busa pangandaman ko gayod ang pagtukod ni-
ini.” Busa gipangandaman gayod ni David sa
wala pa siya mamatay. 6 Unya gipatawag niya
ang iyang anak nga si Solomon ug gimandoan
nga tukoron niya ang templo ni Yahweh, ang
Dios sa Israel. 7Miingon si David kang Solomon,
“Akong anak, akong gitinguha nga ako ang
magtukod sa puluy-anan alang sa ngalan ni
Yahweh nga akong Dios. 8 Apan miabot si
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Yahweh kanako ug miingon, 'Daghang naula nga
dugo tungod kanimo ug nakig-away sa daghang
mga gubat. Dili ikaw ang motukod sa templo
alang sa akong ngalan, tungod kay daghang mga
dugo ang naula sa kalibotan sa akong panan-
aw. 9 Bisan pa man niana, aduna kay anak nga
lalaki nga malinawong tawo. Hatagan ko siya ug
kapahulayan gikan sa tanan niyang mga kaaway
sa palibot. Kay ang iyang ngalanmao si Solomon,
ug hatagan ko ug kalinaw ang Israel sa iyang
mga adlaw. 10 Tukoron niya ang templo alang sa
akong ngalan. Mamahimo siyang akong anak, ug
mamahimo niya akong amahan. Ug ipatunhay
ko ang trono sa iyang gingharian sa tibuok
Israel hangtod sa kahangtoran.' 11 Karon, akong
anak, manghinaot ako nga mag-uban si Yahweh
kanimo ug himoon ka niyang magmalampuson.
Manghinaot ako nga tukoron mo ang templo ni
Yahweh nga imong Dios, sama sa iyang gisulti
nga imong buhaton. 12Hinaot nga hatagan ka ni
Yahweh ug kaalam ug panabot, aron nga matu-
man mo ang balaod ni Yahweh nga imong Dios,
sa dihang ipadumala niya kanimo ang tibuok
Israel. 13 Unya magmalampuson ka, kung imong
tumanon ang mga kasugoan ug mga balaod nga
gihatag ni Yahweh kang Moises mahitungod sa
Israel. Pagmalig-on ug pagmaisogon. Ayaw
kahadlok o kaluya. 14Karon, Tan-awa, gipangan-
daman ko uban sa dakong paghago ang pagtukod
sa templo ni Yahweh ug 100, 000 ka talent nga
bulawan, 1, 000, 000 ka talent nga plata, ug
bronsi ug puthaw nga daghan kaayo. Naghatag
usab ako ug kahoy ug bato. Kinahanglan
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dugangan mo pa kining tanan. 15 Aduna kay
daghang mga trabahante: mga tigtiltil ug bato,
mga mason, mga panday, ug daghan nga mga
tawong hanas nga trabahante nga makabuhat
sa bisan unsang butang 16 nga makatrabaho sa
bulawan, sa plata, sa bronsi, ug sa puthaw. Busa
sugdi sa pagtrabaho, ug hinaot nga mag-uban
kanimo si Yahweh.” 17Gimandoan usab ni David
ang tanang mga pangulo sa Israel nga tabangan
ang iyang anak nga si Solomon nga miingon,
18 “Nag-uban kaninyo si Yahweh nga inyong
Dios ug gihatagan kamo ug kalinaw sa inyong
palibot. Gihatag niya sa akong mga kamot ang
mga lumulupyo niini nga rehiyon. Naulipon ang
rehiyon sa atubangan ni Yahweh ug sa iyang
katawhan. 19 Karon pangitaa si Yahweh nga
inyong Dios sa tibuok ninyong kasingkasing ug
kalag. Barog ug tukora ang balaang dapit sa Dios
nga si Yahweh. Unyamadala ninyo ang sudlanan
sa Kasabotan ni Yahweh ug ang mga butang nga
gipanag-iyahan sa Dios ngadto sa templo nga
gitukod alang sa ngalan ni Yahweh.”

23
1 Sa dihang tigulang na si David, ug hapit na

siya mamatay, gihimo niyang hari ang iyang
anak nga si Solomon sa tibuok Israel. 2 Gitigom
niya ang tanang mga pangulo sa Israel, lakip
ang mga pari ug mga Levita. 3 Giihap ang
mga Levita nga nagpangidaron ug 30 ka tuig
pataas. Ang ilang gidaghanon mokabat ug 38,
000. 4 Miingon si David niining 24, 000 nga
mao ang magdumala sa tibuok buluhaton sa
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templo ni Yahweh, ug ang 6, 000 mao ang mga
opisyal ug mga maghuhukom. 5 Ang 4, 000
mao ang magbalantay sa mga ganghaan ug ang
laing 4, 000 mao ang magdayeg kang Yahweh
uban ang mga tulunggon nga akong gibuhat
aron sa pagdayeg,” 6 Gibahin niya sila sa mga
pundok sumala sa mga anak nga lalaki ni Levi:
si Gershon, si Kohat ug si Merari. 7Gikan sa mga
banay nga kaliwat ni Gershon, anaa si Ladan ug
si Shemei. 8 Adunay tulo ka mga anak nga lalaki
si Ladan: nga mao sila si Jeheil ang pangulo, si
Zetam ug si Joel. 9 Adunay tulo ka mga anak
nga lalaki ni Shimei: nga mao sila si Selomot, si
Haziel, ug si Haran. Mao kini ang mga pangulo
sa banay ni Ladan. 10 Adunay upat ka mga anak
nga lalaki si Shimei: nga mao sila si Jahath, si
Ziza, si Jeush, ug si Beriah. 11 Si Jahat mao ang
kamagulangan, ug ang ikaduhamao si Ziza, apan
si Jeush ug si Beria walay mga anak nga lalaki,
busa giisip sila nga usa lamang ka banay nga
adunay samang mga buluhaton. 12 Adunay upat
ka mga anak nga lalaki si Kohat nga mao sila si
Amram, si Izhar, si Hebron, ug si Uzziel. 13 Mao
kini ang mga anak nga lalaki ni Amram: sila
mao si Aaron ug si Moises. Gipili si Aaron aron
igahin ang labing balaang mga butang, nga siya
ug ang iyang mga kaliwat mohalad ug insenso sa
atubangan ni Yahweh, aron mag-alagad kaniya
ug magpanalangin diha sa iyang ngalan hangtod
sa kahangtoran. 14 Apan alang kang Moises
ang alagad sa Dios, ang iyang mga anak nga
lalaki giisip nga mga Levita. 15 Ang mga anak
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ni Moises mao sila si Gershom ug si Eliezer.
16 Ang kaliwat ni Gershom mao sila si Shebuel
ang kamagulangan. 17 Ang kaliwat ni Eliezer
mao si Rehabia. Walay laing mga anak nga lalaki
si Eliezer apan si Rehabia adunay daghang mga
kaliwat. 18 Ang anak nga lalaki ni Izhar mao
si Shelomit ang pangulo. 19 Ang mga kaliwat
ni Hebron mao si Jeria ang kamagulangan, si
Amaria ang ikaduha, si Jahaziel ang ikatulo, ug
si Jekameam ang ika-upat. 20 Ang mga anak nga
lalaki ni Uziel mao si Mica ang kamagulangan,
ug si Ishia ang ikaduha. 21 Ang mga anak nga
lalaki ni Merari mao si Mali ug si Mushi. Ang
mga anak nga lalaki ni Mali mao si Eleazar ug si
Kis. 22 Namatay si Eleazar nga wala gayoy mga
anak nga lalaki. Aduna lamang siyay mga anak
nga babaye. Gipangasawa sila sa mga anak nga
lalaki ni Kis. 23 Ang tulo ka mga anak nga lalaki
ni Mushi mao sila si Mali, si Eder, ug si Jeremot
24 Mao kini ang mga kaliwat ni Levi sumala sa
ilang mga banay. Sila mao ang mga pangulo,
nga giihap ug gilista sumala sa ilang ngalan, sa
mga banay nga nagbuhat sa buluhaton sa pag-
alagad sa templo ni Yahweh, gikan sa nagpangi-
daron ug 20 ka tuig pataas. 25 Kay miingon si
David, “Yahweh, ang Dios sa Israel, naghatag
ug kalinaw sa iyang katawhan. Gihimo niya
nga iyang pinuy-anan ang Jerusalem hangtod
sa kahangtoran. 26 Dili na kinahanglan nga
dad-on sa mga Levita ang tabernakulo ug ang
tanang butang nga gamiton niining buluhaton.”
27 Kay pinaagi sa kataposang mga pulong ni
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David giihap ang mga Levita gikan sa 20 ka tuig
ang pangidaron pataas. 28 Ang ilang buluhaton
mao ang pagtabang sa mga kaliwat ni Aaron sa
mga buluhaton sa templo ni Yahweh. Sila ang
mag-atiman sa hawanan, sa mga lawak, ug sa
tanang butang sa seremonyas sa pagputli nga
alang ni Yahweh, ug sa laing buluhaton sa templo
sa Dios. 29 Atimanon usab nila ang tinapay sa
presensya, ang lunlon nga harina alang sa mga
halad nga trigo, sa pan nga walay igpatubo,
sa torta ug sa ubang halad nga gisagolan ug
lana, ug sa tanang timbangan ug sudlanan sa
mga butang. 30 Nagtindog usab sila matag
buntag alang sa pagpasalamat ug pagdayeg kang
Yahweh. Gihimo usab nila kini matag gabii
31 ug sa matag higayon nga maghalad ug halad
sinunog nga ihalad ngadto kang Yahweh, sa
Adlaw nga Igpapahulay ug sa Kasaulogan sa
Pagsubang sa bag-ong Bulan, ug sa adlaw sa mga
pista. Kanunay nga moatubang kang Yahweh
ang insaktong gidaghanon sumala sa kasugoan.
32 Sila ang tigdumala sa tolda nga tagboanan, ang
balaang dapit, ug ginatabangan ang ilang mga
kaubanan nga kaliwat ni Aaron sa pag-alagad sa
templo ni Yahweh.

24
1 Mao kini ang pundok sa mga magbubuhat

gikan sa mga kaliwat ni Aaron: si Nadab, si
Abihu, si Eleazar ug si Itamar. 2 Namatay si
Nadab ug si Abihu sa wala pa namatay ang
ilang amahan. Wala silay mga anak, busa nag-
alagad si Eleazar ug si Itamar ingon nga mga
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pari. 3 Si David, uban kang Zadok, nga kaliwat
ni Eleazar ug ni Ahimelec, nga kaliwat ni Itamar,
gibahin sila ngadto sa mga pundok alang sa ilang
mga gimbuhaton ingon nga mga pari. 4 Daghan
ang nangulo nga kalalakin-an sa mga kaliwat
ni Eleazar kaysa mga kaliwat ni Itamar, busa
gibahin nila ang mga kaliwat ni Eleazar ngadto
sa 16 ka pundok. Gibuhat nila kini pinaagi
sa mga pangulo sa mga banay ug pinaagi sa
mga kaliwat ni Itamar. Walo ka bahin kining
pundok sumala sa ilang banay. 5 Gibahin nila
sila nga walay pinalabi pinaagi sa pagripa, kay
sila ang mga balaang opisyal ug mga opisyal
sa Dios, gikan sa mga kaliwat ni Eleazar ug sa
mga kaliwat ni Itamar. 6 Si Shemaya ang anak
nga lalaki ni Natanel ang sekretaryo, ang Levita,
ang nagsulat sa ilang mga ngalan sa presensya
sa hari, ang mga opisyal, si Zadok ang pari, si
Ahemelec ang anak nga lalaki ni Abiatar, ug ang
mga pangulo sa mga pari ug ang mga pamilya
sa Levita. Ang usa ka banay nga napili pinaagi
sa pagripa gikan sa mga kaliwat ni Eleazar, ug
ang sunod nga napili pinaagi sa pagripa gikan
sa mga kaliwat ni Itamar. 7 Ang unang napilian
sa pagripa mao si Jehoyarib, ang ikaduha mao si
Jedaya, 8 Ang ikatulo mao si Harim, ang ikaupat
mao si Seorim, 9 ang ikalima mao si Malkia, ang
ikaunom mao si Miamin, 10 ang ikapito mao si
Hakoz, ang ikawalo mao si Abija, 11Ang ikasiyam
mao si Josue, ang ikapulo mao si Shecania,
12 ang ika-napulo ug usa mao si Eliashib, ang ika-
napulo ug duha mao si Jakim, 13 ang ika-napulo
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ug tulo mao si Hupa, Ang ika-napulo ugupat mao
si Jeshebead, 14 ang ika-15 mao si Bilga, ang ika-
16 mao si Imer, 15 Ang ika-17 mao si Hazir, ang
ika-18 mao si Happizez, 16 ang ika-19 mao si
Petahia, ang ika-20 mao si Jehezkel, 17 ang ika-21
mao si Jakin, ang ika-22 mao si Gamul, 18 ang ika-
23 mao si Delaya, ug ang ika-24 mao si Maazia.
19 Mao kini ang paagi sa ilang pag-alagad, sa
dihang moadto sila sa balay ni Yahweh, subay
sa paagi nga gihatag kanila pinaagi ni Aaron nga
ilang katigulangan, sumala sa gisulti ni Yahweh
kaniya ang Dios sa Israel. 20Mao kini ang kaliwat
ni Levi: ang mga anak nga lalaki ni Amram, ni
Shebuel; mga anak nga lalaki Shebael, si Jedea.
21 Ang mga anak nga lalaki ni Rehabia, 22 mga
anak nga lalaki ni Rehabia, ni Ishia ang pangulo.
Si Izhar, si Shelomot; ang mga anak nga lalaki
ni Shelomot, Jahar. 23 Ang mga anak nga lalaki
ni Hebron: si Jeria ang pangulo, ang ikaduha
mao si Amaria, ang ikatulo mao si Jahaziel, ug
ang ikaupat mao si Jekameam. 24 Ang mga anak
nga lalaki sa mga kaliwat ni Uziel lakip na si
Mica. Ang mga kaliwat ni Mica lakip si Shamir.
25Ang igsoon nga lalaki ni Mica mao si Ishia. Ang
iyang mga anak nga lalaki lakip na si Zacarias
26 Ang anak nga lalaki ni Merari: si Mali ug si
Mushi. Ang anak nga lalaki ni Jaazia, si Beno.
27 Ang anak nga lalaki ni Merari: si Jaazia, si
Beno, si Shoham, si Zacur, ug si Ibri. 28 Ang anak
nga lalaki ni Mahil: si Eleazar, nga walay mga
anak nga lalaki. 29 Ang anak nga lalaki ni Kis,
mao si Jerameel 30 ang mga anak nga lalaki ni
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Mushi: mao si Mali, si Eder, ug si Jerimot. Kini
sila ang mga Levita, nga nalista pinaagi sa ilang
mga pamilya. 31 Mao kini ang kalalakin-an nga
pangulo sa balay sa ilang mga amahan ug sa
matag usa sa ilang kamanghorang lalaki, mao
ang napili pinaagi sa pagripa sa presensya ni
Haring David, ug ni Zadok ug ni Ahimelec, uban
sa mga pangulo sa mga pamilya sa mga pari ug
sa mga Levita. Nagripa sila sama sa gibuhat sa
mga kaliwat ni Aaron.

25
1 Si David ug ang mga pangulo sa tabernakulo

gigahin alang sa buluhaton sa pipila kamga anak
nga lalaki ni Asaf, ni Heman, ug ni Jedutun. Kin-
ing kalalakin-an nagpropesiya pinaagi sa harpa,
lira, ug mga piyangpiyang. Mao kini ang listahan
sa kalalakin-an nga nagbuhat sa buluhaton:
2 Gikan sa mga anak nga lalaki ni Asaf, ni Zacur,
ni Jose, ni Netania, ug ni Asarela, ang mga anak
nga lalaki ni Asaf, ubos sa pagmando ni Asaf, nga
nagpropesiya ubos sa pagmando sa hari. 3Gikan
sa mga anak nga lalaki ni Jedutun: ni Gedalia,
ni Zeri, ni Jeshaya, ni Shimei, ni Hashabia, ug ni
Matitia, unom silang tanan, ubos sa pagmando
sa ilang amahan nga si Jedutun, nga nagtugtog
sa harpa alang sa paghatag sa mga pagpasalamat
ug pagdayeg kang Yahweh. 4 Gikan sa mga anak
nga lalaki ni Heman: mao si Bukia, si Matania,
si Uziel, si Shebuel, ug si Jerimot, si Hanania, si
Hanani, si Eliata, si Gidalti, si Romanti Ezer, ug
si Joshbekasha, si Maloti, si Hotir ug si Mahaziot.
5 Silang tanan mga anak nga lalaki ni Heman nga
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propeta sa hari. Gihatagan sa Dios si Heman
ug 14 ka mga anak nga lalaki ug tulo ka mga
anak nga babaye aron pagpasidungog kaniya.
6 Kining tanan ubos sa pagmando sa ilang mga
amahan. Sila ang nagtugtog sa balay ni Yahweh,
inubanan sa mga piyangpiyang ug sa mga lira
samtang moalagad sila sa balay sa Dios. Si Asaf,
si Jedutun, ug si Heman ubos sa pagmando sa
hari. 7 Sila ug ang ilang mga igsoong lalaki nga
adunay kahibalo ug gibansay sa pagtugtog alang
kang Yahweh nga adunay gidaghanon nga 288 ka
manunugtog. 8 Nagripa sila alang sa ilang mga
katungdanan, managsama ang tanan, susama
sa mga batan-on ingon man sa mga tigulang,
ang magtutudlo ingon man ang mga tinun-an.
9 Karon mahitungod sa anak nga lalaki ni Asaf:
ang unang napilian pinaagi sa pagripa mao ang
pamilya ni Jose; ang ikaduha mao ang pamilya
ni Gedalia, napulo ug duha silang tanan; 10 ang
ikatulo mao si Zacur, ang iyang mga anak nga
lalaki ang iyang mga paryente, napulo ug duha
silang tanan 11 ang ikaupat mao si Izri, ang iyang
mga anak nga lalaki ug ang iyangmga pareyente,
napulo ug duha silang tanan; 12 ang ikalima mao
si Netania, ang iyang mga anak nga lalaki ug
ang iyang mga paryente, napulo ug duha silang
tanan; 13 ang ikaunom mao si Bukia, ang iyang
mga anak nga lalaki ug ang iyang mga paryente,
napulo ug duha silang tanan; 14 ang ikapito mao
si Jesarela, ang iyang mga anak nga lalaki ug
ang iyang mga paryente, napulo ug duha silang
tanan 15 ang ikawalo mao si Jeshaya, ang iyang
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mga anak nga lalaki ug ang iyang napulo ug
duha ka mga paryente; 16 ang ikasiyam mao
si Matania, ang iyang mga anak nga lalaki ug
ang iyang mga paryente, napulo ug duha silang
tanan; 17 ang ikanapulo mao si Shimei, ang iyang
mga anak nga lalaki ug ang iyang mga paryente,
napulo ug duha silang tanan; 18 ang ika-napulo
ug usa mao si Azarel, ang iyang mga anak nga
lalaki ug ang iyang mga paryente, napulo ug
duha silang tanan; 19 ang ika-napulo ug duha
mao si Hashabia, ang iyang mga anak nga lalaki
ug ang iyang mga paryente, napulo ug duha
silang tanan; 20 ang ika-napulo ug tulo mao
si Shubael, ang iyang mga anak nga lalaki ug
ang iyang mga paryente, napulo ug duha silang
tanan; 21 Ang ika-napulo ug upat mao si Matitia,
ang iyang mga anak nga lalaki ug ang iyang mga
paryente, napulo ug upat silang tanan; 22 ang
ika-15 mao si Jerimot, ang iyang mga anak nga
lalaki ug ang iyangmga paryente, napulo ug upat
silang tanan; 23 ang ika-16 mao si Hanania, ang
iyang mga anak nga lalaki ug ang iyang mga
paryente, dose silang tanan; 24 ang ika-17 mao
si Joshbekasha, ang iyang mga anak nga lalaki
ug ang iyang mga paryente, dose silang tanan;
25 ang ika-18 mao si Hanani, ang iyang mga anak
nga lalaki ug ang iyang mga paryente dose silang
tanan; 26 ang ika-19 mao si Maloti, ang iyang
mga anak mga lalaki ug ang iyang mga paryente,
dose silang tanan; 27 ang ika-20 mao si Eliata,
ang iyang mga anak nga lalaki ug ang iyang mga
paryente, dose silang tanan; 28 ang ika-21 mao
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si Hotir, ang iyang mga anak nga lalaki ug ang
iyang mga paryente, dose silang tanan; 29 ang
ika-22 mao si Gidalti, ang iyang mga anak nga
lalaki ug ang iyang mga paryente, dose silang
tanan; 30 ang ika-23 mao si Mahaziot, ang iyang
mga anak nga lalaki ug ang iyang mga paryente,
dose silang tanan; 31 ang ika-24 mao si Romamti
Ezer, ang iyang mga anak nga lalaki ug ang iyang
mga paryente, dose silang tanan.

26
1 Mao kini ang mga pundok sa tigbantay sa

ganghaan: Gikan kang Kora, si Meshelemia nga
anak nga lalaki ni Kore, ang mga kaliwat ni Asaf.
2 Adunay mga anak nga lalaki ni Meshelemia:
Si Zacarias mao ang kamagulangan, si Jedial
mao ang ikaduha, si Zebadia mao ang ikatulo,
3 si Jatniel mao ang ikaupat, si Elam mao ang
ikalima, si Jehohanan mao ang ikaunom, si
Eleihoenai mao ang ikapito. 4 Adunay mga anak
nga lalaki ni Obed Edom: Si Shemaya mao ang
kamagulangan, si Jehozabad mao ang ikaduha,
ang ikatulo mao si Joa, ug ang ikaupat mao
si Sacar, ug ang ikalima mao si Netanel, 5 ang
ikaunom mao si Amiel, ang ikapito mao si Isacar,
ang ikawalo mao si Peulethai. Gipanalanginan
sa Dios si Obed Edom. 6 Ang iyang anak
nga lalaki nga mao si Shemaya adunay mga
anak nga lalaki nga nagdumala sa ilang mga
pamilya; sila ang kalalakin-an nga daghan ug
mga abilidad. 7 Ang mga anak nga lalaki ni
Shemaya mao sila Otni, si Refail, si Obed, ug si
Elzabad. Ang iyang mga paryente nga si Elihu ug
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si Semakia mga kalalakin-an usab nga adunay
daghang mga abilidad. 8 Mga kaliwat kining
tanan ni Obed Edom. Sila ug ang ilang mga anak
nga lalaki ug ang ilang mga paryente nga mga
lalaki nga adunay katakos nga mobuhat sa ilang
mga katungdanan sulod didto sa tabernakulo.
Adunay 62 kanila nga paryente ni Obed Edom.
9 Si Meshelemia adunay mga anak nga mga lalaki
ug mga paryente, 18 silang tanan. 10 Si Hosa,
nga kaliwat ni Merari, adunay mga anak nga
lalaki: si Shimri ang pangulo ( bisan tuod dili
siya ang kamagulangan, gihimo siya nga pangulo
sa iyang amahan), 11 ang ikaduha mao si Hilkia,
ang ikatulo mao si Tebalia, ang ikaupat mao si
Zacarias. Adunay napulo ug tulo ang gidaghanon
sa mga anak nga lalaki ni Hosa ug mga paryente.
12 Mao kini ang mga grupo sa tigbantay sa
ganghaan, uban sa ilang mga pangulo, nga
adunay mga katungdanan, sama sa ilang mga
paryente, aron sa pag-alagad sa balay ni Yahweh.
13Nagripa sila, ang managsamang mga batan-on
ug mga tigulang, sa ilang mga pamilya, alang
sa matag ganghaan. 14 Sa dihang magripa na
alang sa sidlakan nga ganghaan, natunong kini
kang Shelemia. Unya nagripa sila alang sa anak
nga lalaki ni Zacarias, ang maalamon nga mag-
tatambag, ug ang iyang napili pinaagi sa pagripa
mao ang amihanang ganghaan. 15Gipahimutang
si Obed Edom sa habagatang ganghaan, ug ang
iyang mga anak nga lalaki gipahimutang sa mga
balay tipiganan. 16 Si Shupim ug Hosa gipahimu-
tang sa ganghaan nga kasadpan nga duol sa
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ganghaan sa Shalechet, ibabaw sa dalan. Ang
pagbantay gibahinbahin sa matag pamilya. 17 Sa
sidlakang bahin adunay unom ka mga Levita,
upat ang anaa sa amihanan sa matag adlaw, ug
sa habagatan upat sa matag adlaw, ug duha ka
paris ang anaa sa bodega. 18 Didto sa hawanan
sa kasadpan adunay upat nga nagbantay, ug
upat ang anaa sa dalan, ug duha ang anaa sa
hawanan. 19Mao kini ang mga gibahin nga mga
magbalantay sa mga ganghaan. Puno sila sa mga
kaliwat ni Kora ug ni Merari. 20 Diha sa mga
Levita, si Ahija ang gitugyanan sa panudlanan sa
balay sa Dios, ug sa panudlanan sa mga butang
nga gipanag-iya ni Yahweh. 21 Ang mga kaliwat
ni Ladan, gikan kang Gershon pinaagi kaniya ug
sa mga pangulo sa mga pamilya ni Ladan ang
taga-Gershon, mao si Jehieli ug sa iyang mga
anak nga lalaki, 22 mao si Zetam, ug si Joel nga
iyang igsoong lalaki, nga mao ang magbalantay
sa bodega ni Yahweh. 23 Adunay magbalantay
usab nga gikuha gikan sa mga banay ni Amram,
ni Izhar, ni Hebron, ug ni Uziel. 24 Si Shebuel ang
anak nga lalaki ni Geshom ang anak nga lalaki
ni Moises, mao ang labaw nga nagdumala sa
mga balay tipiganan. 25 Ang iyang mga paryente
gikan sa banay ni Eliezer ang iyang mga anak
nga lalaki nga si Rehabia, ang anak nga lalaki
ni Rehabia mao si Jeshaia, ang iyang anak nga
lalaki nga si Joram, ang iyang anak nga lalaki
nga si Zicri, ug ang iyang anak nga lalaki nga
si Shelomit. 26 Si Shelomit ug ang iyang mga
paryente mao ang gitugyanan sa balay tipiganan
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nga gitigoman sa mga butang nga gipanag-iya
ni Yahweh, nga si David nga hari, ang mga
pangulo sa mga pamilya, ang mga komandante
sa liboan ug gatosan, ug sa mga komandante
sa mga sundalo. 27 Gilain nila ang kinawat nga
nadaogan nila sa mga gubat aron tipigan alang
sa puluy-anan ni Yahweh. 28 Gitugyanan usab
sila sa tanang butang nga gilain ngadto kang
Yahweh pinaagi kang Samuel nga propeta, si
Saul ang anak ni Kis, si Abner ang anak nga
lalaki ni Ner, ug si Joab ang anak nga lalaki
ni Zeruya. Ang tanang butang nga gilain alang
kang Yahweh nga ubos sa pagbantay ni Shelomit
ug sa iyang mga paryente. 29 Ang mga kaliwat
ni Izhar, ni Kenania ug ang iyang mga anak
nga lalaki mao ang gitugyanan sa mga butang
nga pangkatawhan nga kalihokan sa Israel. Sila
ang mga opisyal ug mga maghuhukom. 30 Gikan
sa mga kaliwat ni Hebron, ni Hashabia ug ang
iyang igsoong lalaki, 1, 700 ang adunay katakos
nga kalalakin-an ang gitugyanan sa buluhaton
ni Yahweh ug sa buluhaton sa hari. Anaa sila
sa kasadpang bahin sa Jordan. 31 Gikan sa
mga kaliwat ni Hebron, ni Jeria nga mao ang
pangulo sa iyang mga kaliwat, giihap gikan sa
ilang listahan sa ilang mga pamilya. Sa ika-
40 ka tuig sa paghari ni David gisusi ang mga
talaan ug nakaplagan gikan kanila ang mga tawo
nga maabilidad sa Jazer sa Gilead. 32 Si Jeria
adunay 2, 700 ka mga paryente, nga mga takos
nga pangulo sa pamilya. Gihimo siya ni David
nga tigdumala sa mga tribo ni Ruben ug ni Gad,
ug ang katunga sa tribo ni Manases, alang sa
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matag butang nga alang lamang sa Dios, ug alang
sa mga buluhaton sa hari.

27
1 Mao kini ang talaan sa mga pangulo sa

banay sa mga Israelita, nga mga komandante
sa liboan ug gatosan, ingon man usab ang mga
opisyal sa kasundalohan nga nag-alagad sa hari
sa nagkalainlaing mga paagi. Nag-alagad ug usa
ka bulan sa tibuok tuig ang matag pundok sa
kasundalohan. Adunay 24, 000 ka kalalakin-an
ang matag pundok. 2 Ang nangulo sa pundok
alang sa unang bulan mao si Jashobeam ang
anak nga lalaki ni Zabdiel. Adunay 24, 000 ka
kalalakin-an sa iyang pundok. 3 Kaliwat siya ni
Perez ug gitugyanan sa tanang mga opisyal sa
kasundalohan alang sa unang bulan. 4 Ang nan-
gulo sa pundok alang sa ikaduhang bulan mao
si Dodai, nga gikan sa banay ni Ahohi. Si Miklot
mao ang ikaduha sa ranggo. Adunay 24, 000 ka
kalalakin-an sa iyang pundok. 5Ang komandante
sa kasundalohan alang sa ikatulong bulan mao
si Benaya ang anak nga lalaki ni Jehoyada, nga
usa ka pari ug pangulo. Adunay 24, 000 ka
kalalakin-an sa iyang pundok. 6 Si Benaya mao
ang pangulo sa 30 ug lapas sa 30 ka kalalakin-
an. Nahisakop sa iyang pundok si Amizabad
ang iyang anak nga lalaki. 7 Ang komandante
sa ikaupat nga bulan mao si Asahel nga igsoong
lalaki ni Joab. Nahimong komandante sunod
kaniya si Zebadia ang iyang anak nga lalaki.
Adunay 24, 000 ka kalalakin-an sa iyang pundok.
8 Ang komandante sa ikalimang bulan mao si
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Shamhut, ang kaliwat ni Izra. Adunay 24, 000 ka
kalalakin-an sa iyang pundok. 9Ang komandante
alang sa ika-unom nga bulan mao si Ira ang
anak nga lalaki ni Ikkes, nga gikan sa Tekoa.
Adunay 24, 000 ka kalalakin-an sa iyang pundok.
10 Ang komandante alang sa ikapito nga bulan
mao si Helez nga taga-Pelon, gikan sa katawhan
ni Efraim. Adunay 24, 000 ka kalalakin-an sa
iyang pundok. 11 Ang komandante sa ikawalo
nga bulan mao si Sibecai nga taga-Husha, gikan
sa banay ni Zera. Adunay 24, 000 ka kalalakin-
an sa iyang pundok. 12 Ang komandante sa
ikasiyam nga bulan mao si Abiezer nga taga-
Anatot, nga gikan sa tribo ni Benjamin. Adunay
24, 000 ka kalalakin-an sa iyang pundok. 13 Ang
komandante sa ikanapulo nga bulan mao si
Maharai nga gikan sa siyudad sa Netofa, ug gikan
sa banay ni Zera. Adunay 24, 000 ka kalalakin-
an sa iyang pundok. 14 Ang komandante alang
sa ikanapulo ug usa ka bulan mao si Benaya nga
gikan sa siyudad sa Piraton, ug gikan sa tribo
ni Efraim. Adunay 24, 000 ka kalalakin-an sa
iyang pundok. 15 Ang komandante sa ikanapulo
ug duha ka bulan mao si Heldai nga gikan sa
siyudad sa Netofa, ug gikan sa banay ni Otniel.
Adunay 24, 000 ka kalalakin-an sa iyang pundok.
16 Mao kini ang mga pangulo sa mga tribo sa
Israel: Alang sa tribo ni Ruben, ang pangulo mao
si Eliezer ang anak nga lalaki ni Zicri. Alang sa
tribo ni Simeon, ang pangulo mao si Shefatia ang
anak nga lalaki ni Maaca. 17 Alang sa tribo ni
Levi, ang pangulo mao si Hashabia ang anak nga
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lalaki ni Kemuel, ug si Zadok mao ang nangulo
sa mga kaliwat ni Aaron. 18 Alang sa tribo ni
Juda, ang pangulo mao si Elihu, ang usa sa mga
igsoong lalaki ni David. Alang sa tribo ni Isacar,
ang pangulo mao si Omri ang anak nga lalaki ni
Micael. 19Alang sa tribo ni Zebulun, ang pangulo
mao si Ishmaya ang anak nga lalaki ni Obadia.
Alang sa tribo ni Naftali, ang pangulo mao si
Jeremoth ang anak nga lalaki ni Azriel. 20 Alang
sa tribo ni Efraim, ang pangulo mao si Hoshea
ang anak nga lalaki ni Azazia. Alang sa katunga
sa tribo ni Manases, ang pangulo mao si Joel ang
anak nga lalaki ni Pedaya. 21 Alang sa katunga
nga tribo ni Manases sa Gilead, ang pangulo
mao si Ido ang anak nga lalaki ni Zacarias.
Alang sa tribo ni Benjamin, ang pangulo mao si
Jaasiel ang anak nga lalaki ni Abner. 22 Alang
sa tribo ni Dan, ang pangulo mao si Azarel ang
anak nga lalaki ni Jeroham. Mao kini ang mga
pangulo sa mga tribo sa Israel. 23 Wala giihap
ni David kadtong nagpangidaron ug 20 hangtod
paubos, tungod kay nagsaad man si Yahweh nga
padaghanon ang Israel sama sa mga bituon sa
langit. 24 Nagsugod sa pag-ihap sa kalalakin-
an si Joab ang anak nga lalaki ni Zeruya, apan
wala kini nahuman. Gipahamtang sa Israel
ang kapungot tungod niini. Wala nahisulat
sa basahon ni Haring David ang gidaghanon
niini. 25 Si Azmavet ang anak nga lalaki ni
Adiel mao ang gitugyanan sa mga bahandi sa
hari. Si Jonathan ang anak nga lalaki ni Uzia
mao ang nagdumala sa mga balay tipiganan sa
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kaumahan, sa mga siyudad, ug sa mga baryo,
ug sa lig-ong mga tore. 26 Si Ezri ang anak nga
lalaki ni Kelub mao ang nagdumala sa mga mag-
uuma, nga maoy nag-ugmad sa yuta. 27 Si Shimei
nga gikan sa Rama mao ang nagdumala sa mga
parasan, ug si Zabdi nga gikan sa Sefam mao ang
nagdumala sa ubasan ug sa mga bodega sa bino.
28 Si Baal Hanan nga gikan sa Geder mao ang
nagdumala sa mga kahoy nga olibo ug sa mga
kahoy nga sikamoro diha sa patag nga mga dapit,
ug si Joas mao ang nagdumala sa mga balay
tipiganan sa lana. 29 Ang nagdumala sa panon
sa kahayopan nga nagpasibsib sa Sharon mao si
Shitrai nga gikan sa Sharon, ug ang nagdumala
sa panon sa kahayopan sa mga walog mao si
Shafat ang anak nga lalaki ni Adlai. 30 Ang
nagdumala sa mga kamelyo mao si Obil ang
Ismaelinhon, ug ang nagdumala sa mga bayeng
asno mao si Jedea nga gikan sa Meronot. Ang
nagdumala sa panon sa mga karnero mao si
Jaziz nga taga-Hagrite. 31 Silang tanan mao
ang gitugyanan sa kabtangan ni Haring David.
32 Ang uyoan ni David, nga si Jonathan, mao ang
magtatambag, sanglit usa man siya ka tawong
maalamon ug usa ka eskriba. Si Jehiel ang anak
nga lalaki ni Hacmoni maoy nag-atiman sa mga
anak nga lalaki sa hari. 33 Si Ahitofel mao ang
magtatambag sa hari, ug si Hushai nga gikan
sa katawhan sa Arkanhon mao ang suod nga
magtatambag sa hari. 34 Gipulihan ni Jehoyada
ang anak nga lalaki ni Benaya ug ni Abiatar,
ang katungdanan ni Ahitofel. Si Joab mao ang
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komandante sa kasundalohan sa hari.

28
1 Gitigom ni David sa Jerusalem ang tanang

mga opisyal sa Israel: ang mga opisyal sa mga
tribo, ang mga opisyal sa mga pundok nga nag-
alagad sa hari sa ilang gitakda nga buluhaton,
ang mga komandante sa liboan ug gatosan,
ang mga tigdumala sa tanang kabtangan ug sa
mga gipanag-iyahan sa hari ug sa iyang mga
anak nga lalaki, ug ang mga opisyal ug ang
mga manggugubat, lakip ang mga labing hanas
kanila. 2 Unya mitindog si David ug miingon,
“Patalinghogi ako, akong mga kaigsoonan ug
akong katawhan. Ako kining katuyoan nga mag-
tukod ug templo alang sa sudlanan sa kasabotan
ni Yahweh; usa ka tumbanan alang sa atong
Dios, ug naghimo ako ug pagpangandam aron
matukod kini. 3 Apan miingon ang Dios kanako,
'Dili ikaw ang magtukod sa templo alang sa
akong ngalan, tungod kay usa ka man ka tawong
manggugubat ug nakaula ug dugo.' 4 Apan si
Yahweh, ang Dios sa Israel, nagpili kanako gikan
sa banay sa akong amahan nga mahimong hari
sa tibuok Israel hangtod sa kahangtoran. Gipili
niya ang tribo sa Juda ingon nga pangulo. Sa
tribo sa Juda, ug sa panimalay sa akong amahan,
sa tanang mga anak nga lalaki sa akong amahan,
gipili niya ako nga mahimong hari sa tibuok
Israel. 5 Gikan sa daghang mga anak nga mga
lalaki nga gihatag kanako ni Yahweh, gipili niya
si Solomon, ang akong anak nga lalaki, aron
molingkod sa trono sa gingharian ni Yahweh, sa
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tibuok Israel. 6Miingon siya kanako, 'Si Solomon
nga imong anak nga lalaki mao ang magtukod
sa puluy-anan ug sa akong mga hawanan, kay
gipili ko siya nga mahimong akong anak, ug
mahimo niya akong amahan. 7 Ipatunhay ko
ang akong gingharian hangtod sa kahangtoran,
kung magpabilin siya sa pagtuman sa akong
mga mando ug mga kasugoan, sama kanimo
niining adlawa.' 8 Busa karon, sa atubangan
sa tanan sa Israel, niining panagtigom alang
kang Yahweh, ug sa presensya sa atong Dios,
kinahanglan nga tipigan ninyong tanan ug tu-
manon ang tanang mga mando ni Yahweh nga
inyong Dios. Buhata kini aron nga mapanag-
iya ninyo kining maayong yuta ug ibilin kini
ingon nga panulondon sa mosunod ninyong mga
anak hangtod sa kahangtoran. 9 Alang kanimo,
Solomon nga akong anak, tumana ang Dios
sa imong amahan, ug alagari siya sa tibuok
mong kasingkasing ug sa masinugtanong espir-
itu. Buhata kini tungod kay nagasusi si Yahweh
sa tanangmga kasingkasing ug nasayod samatag
tinguha nga gihunahuna sa matag usa. Kung
mangita ka kaniya, mahikaplagan mo siya, apan
kung mobiya ka kaniya, isalikway ka gayod niya
sa dayon. 10 Hinunoa nga gipili ka ni Yahweh
aron sa pagtukod niini nga templo ingon nga
iyang balaang dapit. Pagmalig-on ug buhata
kini.” 11 Unya gihatag ni David ngadto kang
Solomon nga iyang anak nga lalaki, ang mga
plano alang sa pagbuhat sa portico sa templo,
ang mga gambalay sa templo, ang mga lawak
nga tipiganan, angmga lawak sa hataas, angmga
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lawak sa sulod, ug ang lawak diin nahimutang
ang balaang sudlanan sa kasabotan. 12 Gihatag
niya kang Solomon ang mga plano nga iyang
gihimo alang sa mga hawanan sa puluy-anan ni
Yahweh, ang tanang nakapalibot nga mga lawak,
ang mga lawak nga mga tipiganan sa puluy-anan
sa Dios, ug sa mga bahandi alang sa mga butang
nga gipanag-iyahan ni Yahweh. 13 Gihatagan
niya siya ug mga lagda alang sa mga pundok
sa mga pari ug sa mga Levita, alang sa mga
gisangon nga mga katungdanan alang sa pag-
alagad sa puluy-anan ni Yahweh, ug alang sa
tanang mga butang sa pag-alagad sa puluy-anan
ni Yahweh. 14Gihatagan niya siya sa gidaghanon
sa tanang bulawan nga mga sudlanan sa kada
matang sa mga buluhaton ug sa tanang mga
plata nga mga sudlanan, alang sa tanang mga
butang sa matag matang sa buluhaton. 15 Kini
nga mga detalye gihatag pinaagi sa kabug-aton,
lakip ang mga detalye sa patunganan sa lampara
nga bulawan ug sa mga lampara nga bulawan,
ang mga detalye pinaagi sa kabug-aton sa matag
patunganan sa lampara, alang sa mga lampara,
alang sa mga patunganan sa mga lampara nga
plata, ug mga detalye alang sa galamiton sa
matag patunganan sa lampara. 16 Naghatag siya
sumala sa kabug-aton sa bulawan alang sa mga
lamesa sa tinapay sa presensya, alang sa matag
lamesa, ug sumala sa kabug-aton sa plata alang
sa mga lamesa nga plata. 17 Naghatag siya
sumala sa kabug-aton sa lunsay nga bulawan
alang sa mga tinidor sa karne, sa mga planggana,
ug sa mga kopa. Naghatag siya sumala sa
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kabug-aton sa matag panaksan nga bulawan, ug
sumala sa kabug-aton sa matag panaksan nga
plata. 18 Naghatag siya sumala sa kabug-aton sa
lunsay nga bulawan alang sa halaran sa insenso,
ug bulawan alang sa desinyo sa kerubim nga
nagbukhad sa ilang mga pako ug nagtabon sa
sudlanan sa kasabotan ni Yahweh. 19Miingon si
David, “Gisulat ko kini sama sa gidikta ni Yahweh
kanako ug gipasabot niya ako mahitungod sa
desinyo.” 20 Miingon si David kang Solomon
nga iyang anak nga lalaki, “Pagmalig-on ug
pagmaisogon. Buhata ang buluhaton. Ayaw
kahadlok o kabalaka, kay si Yahweh nga Dios,
nga akong Dios, mag-uban kanimo. Dili siya
mobiya kanimo ni magpasagad kanimo hangtod
nga matapos ang tanang buluhaton sa templo ni
Yahweh. 21 Tan-awa, ania ang mga pundok sa
mga pari ug sa mga Levita alang sa buluhaton sa
templo sa Dios. Magauban sila kanimo, uban sa
mga masinugtanon ug hanas nga kalalakin-an,
aron sa pagtabang sa buluhaton ug sa pagbuhat
sa pag-alagad. Andam sa pagsunod sa imong
mga mando ang mga opisyal ug ang tanang
katawhan.”

29
1 Miingon si Haring David sa tibuok tigom

sa katawhan, “Solomon akong anak, nga maoy
gipili sa Dios, nga batan-on pa ug walay kasi-
natian, ug dako ang katungdanan. Kay ang
templo dili alang sa katawhan apan alang kang
Yahweh nga Dios. 2Busa gibuhat ko ang kutob sa
akong mahimo aron ipatagbo ang gikinahanglan
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alang sa templo sa akong Dios. Maghatag ako
ug bulawan alang sa mga butang nga himoon
sa bulawan, plata alang sa mga butang nga
himoon sa plata, bronse alang sa mga butang nga
himoon sa bronse, puthaw alang sa mga butang
nga himoon sa puthaw, ug kahoy alang sa mga
butang nga himoon sa kahoy. Maghatag usab
ako ug onyx nga mga bato, mga bato nga idayan-
dayan, mga bato nga adunay nagkalainlaing mga
kolor—tanang matang sa bililhong mga bato—
ug daghan pang marbol nga mga bato. 3 Karon,
tungod kay nahimuot man ako sa puluy-anan
sa akong Dios, ihatag ko ang kaugalingon kong
mga bahandi nga bulawan ug plata alang niini.
Gibuhat ko kini aron idugang sa tanan nga akong
giandam alang niining balaang templo: 4 3, 000
ka talent sa bulawan gikan sa Ophir, ug 7, 000
ka talent sa lunsay nga plata, aron ibutang sa
mga paril sa mga gambalay. 5 Maghatag ako
ug bulawan alang sa mga butang nga himoon
sa bulawan, ug plata alang sa mga butang
nga himoon sa plata, ug mga butang alang
sa tanang matang sa buluhaton nga himoon
sa mga hanas nga trabahante. Kinsa pa man
ang buot maghatag ngadto kang Yahweh ug
ihatag ang iyang kaugalingon ngadto kaniya?”
6 Unya naghimo ug kinabubut-ong mga halad
ang mga pangulo sa ilang mga pamilya nga
katigulangan, ang mga pangulo sa mga tribo
sa Israel, ang mga komandante sa liboan ug
gatosan, ug ang mga opisyal nga nagdumala
sa buluhaton sa hari. 7 Naghatag sila ug 5,
000 ka talent ug 10, 000 ka darics sa bulawan,
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10, 000 ka talent sa plata, 18, 000 ka talent sa
plata, ug 100, 000 ka talent sa puthaw alang
sa buluhaton sa puluy-anan sa Dios. 8 Kadtong
adunay bililhong mga bato ilang gihatag ngadto
sa tipiganan sa puluy-anan ni Yahweh, ilalom
sa pagdumala ni Jehiel, nga kaliwat ni Gershon.
9 Nagmalipayon ang katawhan tungod niining
kinabubut-ong mga halad, tungod kay naghatag
man sila sa tibuok nilang kasingkasing ngadto
kang Yahweh. Nagmalipayon usab pag-ayo si
David. 10 Gidayeg ni David si Yahweh atuban-
gan sa tanang tigom sa katawhan. Miingon
siya, “Hinaot nga pagadayegon ka hangtod sa
kahangtoran, Yahweh, ang Dios sa Israel sa
among katigulangan. 11 Kanimo, Yahweh, ang
kadungganan, ang gahom, ang himaya, ang
kadaogan, ug ang kahalangdon. Kay imo man
ang tanan sa kalangitan ug sa kalibotan. Imo
ang gingharian, Yahweh, ug pasidunggan ka
ingon nga magmamando sa tanan. 12 Ang
kadagaya ug kadungganan naggikan kanimo, ug
nagmando ka sa tanang katawhan. Sa imong
mga kamot adunay gahom ug kusog. Kusgan
ka ug bantogan nga makahimo nga bantogan
sa katawhan ug maghatag ug kusog kang bisan
kinsa. 13 Busa karon, among Dios, nagpasalamat
kami kanimo ug nagdayeg sa mahimayaon ni-
mong ngalan. 14 Apan kinsa man ako, ug kining
akong katawhan, nga makahimo sa kinabubut-
ong paghalad niining mga butanga? Sa pagkat-
inuod, kining tanangmga butanga naggikan kan-
imo, ug gibalik lamang namo paghatag diha kan-
imo kung unsa ang imo. 15 Sanglit mga langyaw
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ug dumuduong lamang kami sa imong atuban-
gan, sama sa tanan namong mga katigulangan.
Ang among mga adlaw sa kalibotan sama sa
anino, ug walay mahibilin nga paglaom dinhi.
16 Yahweh nga among Dios, kining tanang ba-
handi nga among natigom alang sa pagtukod sa
templo aron sa pagpasidungog sa balaan mong
ngalan—naggikan kini kanimo ug imo man kini.
17 Nasayod usab ako, akong Dios, nga gisusi mo
ang kasingkasing ug nahimuot ka sa matarong.
Alang kanako, kinabubut-on kong gihalad kining
tanang mga butanga uban sa matarong kong kas-
ingkasing, ug karon nalipay ako sama sa imong
katawhan nga ania karon nga kinabubut-ong
naghalad ug mga gasa diha kanimo. 18 Yahweh,
ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ug ni Israel—
nga among mga katigulangan—itisok kini sa
mga hunahuna sa imong katawhan hangtod sa
kahangtoran. Giyahi ang ilang mga kasingkasing
nganha kanimo. 19 Hatagi ang akong anak nga
lalaki nga si Solomon ug kinasingkasing nga
magtinguha sa pagtuman sa imong mga mando,
sa imong mga kasugoan sa kasabotan, ug sa
imong mga balaod, ug ipahimutang kining tanan
nga mga plano aron matukod ang palasyo nga
akong gipatagboan.” 20Miingon si David ngadto
sa tanang tigom sa katawhan, “Karon dayega
si Yahweh nga inyong Dios.” Nagdayeg ang
tanang tigom sa katawhan ngadto kang Yahweh,
ang Dios sa ilang mga katigulangan, nangyukbo
ug nagsimba kang Yahweh ug nanghapa sila
atubangan sa hari. 21 Sa pagkasunod adlaw,
naghimo sila ug mga halad sakripisyo ngadto
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kang Yahweh ug naghalad ug halad sinunog
alang kaniya. Naghalad sila ug liboan ka mga
torong baka, liboan ka mga torong karnero, ug
liboan ka mga nating karnero, lakip ang ilang
mga halad ilimnon ug madagayaon nga mga ha-
lad sakripisyo alang sa tibuok Israel. 22 Nianang
adlawa, nagkaon ug nag-inom sila sa atubangan
ni Yahweh uban sa dakong kasaulogan. Gihimo
nilang hari sa ikaduhang higayon si Solomon,
ang anak nga lalaki ni David, ug gidihogan siya
nga mahimong magmamando pinaagi sa katun-
god ni Yahweh. Gidihogan usab nila si Zadok nga
mahimong pari. 23 Unya milingkod si Solomon
sa trono ni Yahweh ingon nga hari imbes nga
si David nga iyang amahan. Nagmauswagon
siya, ug ang tanan sa Israel nagtuman kaniya.
24 Nagmatinud-anon kang Haring Solomon ang
tanang mga pangulo, mga sundalo, ug ang mga
anak nga lalaki ni David. 25 Gipasidunggan pag-
ayo ni Yahweh si Solomon atubangan sa tibuok
Israel ug gigamhan siya labaw pa sa ubang mga
hari sa Israel nga nahauna kaniya. 26 Naghari
si David ang anak nga lalaki ni Jesse sa tibuok
Israel. 27 Nahimong hari si David sulod sa 40 ka
tuig. Nagmando siya sulod sa pito ka tuig sa He-
bron ug 33 ka tuig sa Jerusalem. 28Namatay siya
sa maayong katigulangon, human sa malipayong
taas nga pagkinabuhi, bahandi ug kadungganan.
Si Solomon nga iyang anak maoy nagpanunod
kaniya. 29 Nahisulat sa kasaysayan ni Samuel
nga usa ka propeta ang mga kadaogan ni Haring
David, sa kasaysayan ni Nathan nga usa ka
propeta, ug sa kasaysayan ni Gad nga usa ka
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propeta. 30 Nalista didto ang mga binuhatan sa
iyang pagdumala, ang iyang mga nabuhat ug ang
mga panghitabo nga iyang nasinatian, sa Israel,
ug sa tanang mga gingharian sa ubang kayutaan.
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