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Nehemias
1 Dagiti sasao ni Nehemias a putot ni Ha-

calias: Ita, napasamak nga iti bulan ti Kislev,
iti maika-duapulo a tawen, bayat nga addaak iti
nasarekedkedan a siudad ti Susa, 2 ket immay ti
maysa kadagiti kabsatko a lallaki a ni Hanani,
a kaduana dagiti sumagmamano a tattao ti
Juda, ket sinaludsodko kadakuada ti maipanggep
kadagiti Judio a nakalibas, dagiti nabatbati a
Judio nga adda sadiay, ken maipanggep iti
Jerusalem. 3 Kinunada kaniak, “Dagiti adda iti
probinsia a nakalasat iti pannakaibalud ket kasta
unay ti panagsagaba ken pannakaibabainda
gapu ta narba ti pader ti Jerusalem, ken na-
puoran dagiti ruangan daytoy.” 4 Ket apaman
a nangngegko dagitoy a sasao, nagtugawak ket
nagsangitak, adu nga aldaw a nagladladingi-
tak, nagay-ayunar ken nagkarkararagak iti san-
goanan ti Dios ti langit. 5 Kinunak, “O Yahweh,
sika ti Dios ti langit, ti Dios a naindaklan ken
nakakaskasdaaw, a napudno iti katulaganna
ken kinamanangngaasina kadagiti mangipat-
pateg kenkuana ken mangtungtungpal kadagiti
bilinna. 6 Denggem ti kararagko ken lukatam
dagiti matam tapno mangngegmo ti kararag ti
adipenmo nga ikararagko ita iti sangoanam iti
aldaw ken rabii para kadagiti tattao ti Israel nga
adipenmo. Ak-aklonek dagiti basol dagiti tattao
ti Israel, a nagbasolanmi kenka. Nagbasolak ken
ti balay ti amak. 7 Nagtignaykami a sidadangkes
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kenka, ken saanmi a tinungpal dagiti bilin, dagiti
alagaden ken dagiti paglintegan nga imbilinmo
kenni Moises nga adipenmo. 8 Lagipem ti sao
nga imbilinmo kenni Moises nga adipenmo, 'No
agbalinkayo a saan a napudno, iwaraskayonto
kadagiti nasion, 9 ngem no agsublikayo kaniak
ken surotenyo dagiti bilbilinko ken aramidenyo
dagitoy, uray no naiwaras dagiti tattaoyo agingga
iti kaadaywan a lugar, ummongekto ida ma-
nipud sadiay ket ipankonto ida iti dayta a lugar a
pinilik a pagtalinaedan ti naganko.' 10 Ita, isuda
dagiti adipenmo ken tattaom nga insalakanmo
babaen iti naindaklan a pannakabalinmo ken
iti bileg ti imam. 11 O Yahweh, agpakpakaasiak
kenka, denggem ita ti kararag ti adipenmo,
ken iti kararag dagiti adipenmo a naragsak nga
agdayaw iti naganmo. Pagballigiem ti adipenmo
ita nga aldaw ken ipaayam isuna ti asi iti
imatang daytoy a tao.” Agserserbiak idi a kas
mangimatmaton ti pannakaidasar iti arak ti ari.

2
1 Iti bulan ti Nisan, iti maika-duapulo a tawen

a panagturay ni Artaxerxes nga ari, nangpili
isuna iti arak, innalak ti arak ket intedko daytoy
iti ari. Ita, saanak pay a pulos a nagliday iti
imatang ti ari. 2 Ngem kinuna ti ari kaniak,
“Apay a nagliday ta rupam? Kasla saanka met
a masakit. Mabalin a kinaliday ti puso daytoy.”
Ket kasta unay ti panagbutengko. 3 Kinunak iti
ari, “Agbiag koma ti ari iti agnanayon! Apay
koma a saan nga agliday ti rupak? Ti siudad,
a nakaitaneman dagiti ammak, ket nadadael ken
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napuoran dagiti ruangan daytoy.” 4Ket kinuna ti
ari kaniak, “Ania ti kayatmo nga aramidek?” Isu
a nagkararagak iti Dios ti langit. 5 Ket insung-
batko iti ari, “No kasla nasayaat daytoy iti ari,
ken no makaay-ayo ti inaramid ti adipenmo iti
imatangmo, ibaonnak koma a mapan idiay Juda,
iti siudad a nakaitaneman dagiti ammak, tapno
bangonek manen daytoy.” 6 Insungbat ti ari
kaniak (nakatugaw met idi ti reyna iti abayna),
“Kasano kabayag ti kaawanmo ken kaanoka nga
agsubli?” Naragsakan ti ari a nangibaon kaniak
idi imbagak kenkuana dagiti petsa. 7Ket kinunak
iti ari, “No pakaragsakan ti ari, ikkannak koma
kadagiti surat para kadagiti gobernador iti bal-
lasiw ti Karayan tapno palubosandak a lumabas
kadagiti masakupanda iti panagturongko idiay
Juda. 8 Adda koma pay surat a para kenni
Asaf nga agay-aywan iti kabakiran ti ari, tapno
ikkannak iti tarikayo a maaramid nga awanan
kadagiti ruangan ti sarikedked iti abay ti templo,
para iti pader ti siudad, ken para iti balay
a pagnaedak.” Ket gapu ta adda kaniak ti
ima ti Dios, pinatgan ti ari dagiti kiddawko.
9 Dimtengak kadagiti gobernador iti ballasiw ti
Karayan, ket intedko kadakuada dagiti surat ti
ari. Ita, pinakuyogannak ti ari kadagiti opisial
ti armada ken lallaki a nakakabalio. 10 Idi
nangngeg daytoy da Sanballat a Horonita ken
Tobias nga adipen nga Ammonita, saanda a
naragsakan nga adda immay nga agtarigagay a
tumulong kadagiti tattao ti Israel. 11 Isu a na-
panak idiay Jerusalem ken addaak idiay iti tallo
nga aldaw. 12 Bimmangonak iti rabii, siak ken
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dagiti sumagmamano a lallaki a kaduak. Awan
ti nangibagaak iti inkabil ti Diosko iti pusok nga
aramidek para iti Jerusalem. Awan ti intugotko
nga ayup, ti laeng ayup a pagsaksakayak. 13 Iti
rabii, rimmuarak iti Ruangan ti Tanap, nga
agturong iti Bubon ti Atap nga aso ken iti
Ruangan a Pagiruaran ti Rugit ket sinukimatko
dagiti pader ti Jerusalem a narba ken dagiti
kayo a ruangan a napuoran. 14 Kalpasanna,
napanak iti Ruangan ti Burayok ken iti tangke
ti ari. Nailet unay ti disso a paglasatan ti
ayup a pagsaksakayak. 15 Isu a napankami iti
dayta a rabii iti tanap ket sinukimatmi ti pader,
nagsubliak ket simrekak iti Ruangan ti Tanap ket
nakasubliak ngarud. 16 Saan nga ammo dagiti
mangiturturay ti napanak wenno ti inaramidko
ken saanko pay nga impakaammo kadagiti Judio,
wenno kadagiti padi, wenno kadagiti opisial,
wenno kadagiti mangiturturay, wenno kadagiti
dadduma a nangaramid iti trabaho. 17 Kinunak
kadakuada, “Makitayo ti parikut a sangsangoen-
tayo, no kasano a nadadael ti Jerusalem ken
napuoran dagiti ruangan daytoy. Umaykayo,
ket bangonentayo manen ti pader ti Jerusalem
tapno saantayon a maibabain.” 18 Imbagak
kadakuada nga adda kaniak ti ima ti Dios ken
kasta met dagiti sao ti ari nga imbagana kaniak.
Kinunada, “Tumakdertayo ket bangonentayo.”
Isu a pinapigsada dagiti imada para iti nasayaat
a trabaho. 19 Ngem idi nadamag da Sanballat a
Horonita, Tobias, ti adipen nga Ammonita ken
Gesem nga Arabo ti maipapan iti daytoy, linalais
ken kinatkatawaandakami, ket kinunada, “Ania
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ti ar-aramidenyo? Busbusorenyo kadi ti ari?”
20 Ket insungbatko kadakuada, “Ti Dios ti langit
ti mangted kadakami iti balligi. Adipennakami
ket rugiananmi ti agpatakder. Ngem awan ti
bingayyo, awan ti karbenganyo ken awan ti
pasetyo iti pakasaritaan ti Jerusalem.”

3
1 Ket timmakder ni Eliasib a kangatoan a

padi agraman dagiti kakabsatna a padi ket
binangonda ti Ruangan ti Karnero. Kinon-
sagrarda daytoy ket inkabilda dagiti ruanganna.
Kinonsagrarda daytoy agingga iti Torre dagiti
Sangagasut ken agingga iti Torre ni Hananel.
2 Simmaruno kenkuana a nagtrabaho dagiti lal-
laki ti Jerico ken simmaruno kadakuada a nag-
trabaho ni Zaccur a putot ni Imri. 3 Imbangon
dagiti putot ni Hassenaa ti Ruangan ti Lames.
Inkabilda dagiti awanan iti pakaikabilanda, ink-
abilda dagiti ruanganna, dagiti pagbalunetanna
ken dagiti balunetna. 4 Tinarimaan ni Meremot
ti sumaruno a paset. Isuna ket putot ni Urias
a putot ni Hakkoz. Ket simmaruno kadakuada
a nagtarimaan ni Mesullam. Isuna ket putot
ni Barakias a putot ni Mesezabel. Simmaruno
kadakuada a nagtarimaan ni Zadok. Isuna ket
putot ni Baana. 5 Simmaruno kadakuada a
nagtarimaan dagiti taga-Tekoa, ngem nagkedked
dagiti panguloenda a mangaramid iti imbilin
dagiti mangimatmaton kadakuada. 6Tinarimaan
da Joyada a putot ni Pasea ken Mesullam a putot
ni Besodias ti Daan a Ruangan. Inkabilda dagiti
awanan, dagiti ridawna, dagiti pagbalunetanna
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ken dagiti balunetna. 7 Simmaruno kadakuada a
nagtarimaan ni Melatias a taga-Gabaon, kaduana
ni Jadon a taga-Meronot. Indadauloanda dagiti
lallaki ti Gabaon ken Mizpa. Ti Mizpa ket nag-
naedan ti gobernador iti probinsia iti ballasiw
ti Karayan. 8 Simmaruno kenkuana a nagtari-
maan ni Uzziel, a putot ni Harhaias, a maysa
kadagiti mammanday iti balitok, ken simmaruno
kenkuana ni Hananias nga agar-aramid iti bang-
banglo. Imbangonda manen ti Jerusalem ag-
ingga iti Akaba a Pader. 9 Simmaruno kadakuada
a nagtarimaan ni Refaias a putot ni Hur. Isuna ti
mangiturturay iti kagudua a distrito ti Jerusalem.
10 Simmaruno kadakuada, tinarimaan ni Jedaias
a putot ni Harumaf ti abay ti balayna. Sim-
maruno kenkuana a nagtarimaan ni Hattus a
putot ni Hasabneyas. 11 Tinarimaan da Malkija
a putot ni Harim ken Hassub a putot ni Pahat
Moab ti maysa pay a paset ken ti Torre dagiti
Urno. 12 Simmaruno kadakuada a nagtarimaan
ni Sallum, a putot ni Hallohes, a mangiturturay
iti kagudua a distrito ti Jerusalem, agraman
dagiti annakna a babbai. 13 Tinarimaan ni
Hanun ken dagiti agnanaed iti Zanoa ti Ruangan
ti Tanap. Imbangonda daytoy ken inkabilda
dagiti ruanganna, dagiti pagibalunetanna ken
dagiti balunetna. Tinarimaanda ti pader a
sangaribu a kubiko ti kaatiddogna agingga iti
Ruangan a Pagiruaran iti Rugit. 14 Tinarimaan
ni Malkija, a putot ni Rekab, a mangiturtu-
ray iti distrito ti Bet Hakkerem ti Ruangan a
Pagiruaran iti Rugit. Imbangonna daytoy ket
inkabilna dagiti ridawna, dagiti pagbalunetanna
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ken dagiti balunetna. 15 Imbangon manen ni
Sallum, a putot ni Colhoze, a mangiturturay iti
distrito ti Mizpa ti Ruangan ti Burayok. Imban-
gonna daytoy, inatepanna ken inkabilna dagiti
ruanganna, dagiti pagibalunetanna ken dagiti
balunetna. Imbangonna pay ti pader iti Tangke ti
Siloam iti abay ti hardin ti ari, agingga iti agdan
nga agpababa manipud iti siudad ni David.
16 Tinarimaan ni Nehemias, a putot ni Azbuk, a
mangiturturay iti kagudua a distrito ti Bet-zur, ti
paset a batog dagiti tanem ni David, agingga iti
naaramid a tangke ken agingga iti balay dagiti
mamaingel a lallaki. 17 Simmaruno kenkuana
a nagtarimaan dagiti Levita, pakairamanan ni
Rehum a putot ni Bani ken simmaruno kenkuana
a nagtarimaan iti masakupanna ni Hasabias a
mangiturturay iti kagudua a distrito ti Keila.
18 Simmaruno kenkuana a nagtarimaan dagiti
kailianda, pakairamanan ni Bavvai, a putot ni
Henadad, a mangiturturay iti kagudua a distrito
ti Keila. 19 Simmaruno kenkuana a nagtarimaan
ni Ezer, a putot ni Jesua, a mangiturturay
iti Mizpa. Tinarimaanna ti sabali a paset iti
batog ti sang-atan nga agturong iti pagidulduli-
nan iti armas, iti pagsikkoan. 20 Simmaruno
kenkuana, sireregget a tinarimaan ni Baruc a
putot ni Zabbai ti sabali pay a paset, manipud
iti pagsikkoan agingga iti ruangan iti balay ni
Eliasib a kangatoan a padi. 21 Simmaruno
kenkuana, tinarimaan ni Meremot a putot ni
Urias a putot ni Hakkoz ti sabali pay a paset,
manipud iti ruangan ti balay ni Eliasib agingga
iti pungto ti balay ni Eliasib. 22 Simmaruno
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kenkuana a nagtarimaan dagiti padi, isuda dagiti
lallaki a naggapu iti aglawlaw ti Jerusalem.
23 Simmaruno kadakuada, tinarimaan da Ben-
jamin ken Hassub ti batog ti balayda. Sim-
maruno kadakuada, tinarimaan ni Azarias a
putot ni Maasias a putot ni Ananias ti abay ti
balayna. 24 Simmaruno kenkuana, tinarimaan
ni Binnui a putot ni Henadad ti sabali pay a
paset, manipud iti balay ni Azarias agingga iti
pagsikkoan. 25 Tinarimaan ni Palal a putot ni
Uzai ti sangoanan ti pagsikkoan ken ti torre
nga agpangato manipud iti akin-ngato a balay
ti ari idiay paraangan ti guardia. Simmaruno
kenkuana a nagtarimaan ni Pedaias a putot ni
Paros. 26 Ita, tinarimaan dagiti adipen iti templo
nga agnanaed idiay Ofel ti paset iti batog ti Ru-
angan ti Danum iti daya ti torre a pagguardiaan
iti templo. 27 Simmaruno kenkuana, tinarimaan
dagiti taga-Tekoa ti sabali pay a paset, iti batog
ti nakangatngato a torre, agingga iti pader ti
Ofel. 28 Nagtarimaan dagiti padi iti ngatoen ti
Ruangan ti Kabalio, iti tunggal batog ti balayda.
29 Simmaruno kadakuada, tinarimaan ni Zadok
a putot ni Immer ti paset iti batog ti balayna. Ket
simmaruno kenkuana a nagtarimaan ni Semaias,
a putot ni Secanias, a mangay-aywan iti akindaya
a ruangan. 30 Simmaruno kenkuana, tinarimaan
da Hananias a putot ni Selemias ken Hanun a
maikainnem a putot ni Zalaf ti sabali pay a paset.
Simmaruno kenkuana, tinarimaan ni Mesullam
a putot ni Barakias ti batog ti pagnanaedanna.
31 Simmaruno kenkuana, tinarimaan ni Malkija
a maysa kadagiti mammanday iti balitok, ti paset
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agingga iti balay dagiti agserserbi iti templo ken
dagiti agtagtagilako iti batog ti Ruangan nga
Agturong iti Templo ken ti akin-ngato a pag-
nanaedan a kuarto iti suli. 32 Tinarimaan dagiti
mammanday iti balitok ken dagiti agtagtagilako
ti nagbaetan ti akin-ngato a kuarto iti suli ken ti
Ruangan ti Karnero.

4
1 Ita, idi nadamag ni Sanballat a bangbango-

nenmi ti pader, nangpaluksaw daytoy iti kaung-
ganna, kasta unay ti pungtotna ket linaisna
dagiti Judio. 2 Iti imatang dagiti kakabsatna ken
iti armada ti Samaria, kinunana, “Ania ti ar-
aramiden dagitoy nga aglulupoy a Judio? Ipa-
garupda ngata a bangonenda manen ti siudad;
a mangidatagdanto kadagiti daton; a malpasda
ti trabaho iti maysa nga aldaw; a maisubl-
ida iti sigud dagiti naburak a bato kalpasan
a nauram dagitoy? 3 Kaduana idi ni Tobias
nga Ammonita, ket kinunana, “Uray atap laeng
nga aso ti mapan iti rabaw ti bangbangonenda,
rebbaenna ti paderda a bato!” 4 Denggem, O
Diosmi, ta maum-umsikami. Isublim kadag-
iti uloda dagiti panangumsida ket ipalubosmo
a matakawanda ken maipanda iti daga a
pakaibaludanda. 5 Saanmo koma nga abbongan
ti kinarugitda ken saanmo a punasen ti basolda
iti sangoanam, ta pinagpungtotda dagiti man-
gibangbangon iti pader. 6 Isu nga imbangonmi
ti pader ket napagkakamangmi amin ti pader
agingga iti kagudua ti katayagna gapu ta addaan
dagiti tattao iti tarigagay nga agtrabaho. 7 Ngem
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idi nadamag da Saballat, Tobias, dagiti taga-
Arabia, dagiti Ammonita, ken dagiti Asdodita
nga agtultuloy ti trabaho a pannakatarimaan
dagiti pader ti Jerusalem, ken naserraanen dagiti
narba a paset ti pader, kasta unay ti pungtotda.
8 Nagtutulagda amin ket immayda a mangraut
iti Jerusalem ken riribuken daytoy. 9 Ngem
nagkararagkami iti Diosmi ket nangisaadkami iti
guardia a kas pannakasalaknibmi kadakuada iti
aldaw ken rabii gapu iti pangtada. 10 Ket kinuna
dagiti tattao ti Juda, “Kumapkapsuten dagiti
agaw-awit kadagiti dadagsen. Adu unay dagiti
naburak a bato, ket saanmi a kabaelan a tarimaa-
nen ti pader.” 11 Ket kinuna dagiti kabusormi,
“Saandanto a maammoan wenno makita ag-
ingga a mapantayo kadakuada ket patayentayo
ida, ken pasardengentayo ti trabaho.” 12 Iti dayta
a gundaway, immay dagiti Judio nga agnanaed
iti amin a disso iti asidegda ket nakisaritada
kadakami iti naminsangapulo a daras, balbalaa-
gandakami maipanggep iti gandatda maibusor
kadakami. 13 Isu a nangikabilak kadagiti tattao
iti kababaan a paset ti pader, kadagiti nalayang
a disso. Nangtedak iti batang iti tunggal pa-
milia. Addaanda kadagiti kampilan, gayang
ken pana. 14 Ket kimmitaak, timmakderak,
ket kinunak kadagiti panguloen, kadagiti man-
giturturay, ken kadagiti tattao, “Saankayo nga
agbuteng kadakuada. Laglagipenyo ti Apo, a
naindaklan ken nakaskasdaaw. Makirangetkayo
para kadagiti pamiliayo, para kadagiti annakyo,
para kadagiti assawayo ken para kadagiti bab-
balayyo. 15Ket napasamak nga idi nadamag dag-
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iti kabusormi a naammoanmi dagiti panggepda
ken saan a pinagballigi ti Dios dagiti panggepda,
nagsublikami amin iti pader, tunggal maysa
iti trabahona. 16 Isu a manipud iti dayta a
tiempo, kagudua laeng kadagiti adipenko ti nag-
tarimaan iti pader, ken nakaiggem ti kagudua
kadakuada iti gayang, kalasag, pana, ken sikak-
abalda kabayatan a nakatakder dagiti pangulo
iti likudan dagiti tattao ti Juda. 17 Ket dagiti
trabahador nga agipatpatakder iti pader ken
agaw-awit kadagiti karga ket isu met laeng ti
mangbanbantay kadagiti ayanda. Nagtrabaho
ti tunggal maysa babaen iti maysa nga ima,
ken iggemna ti armasna iti maysa nga imana.
18 Imbarikes ti tunggal trabahador ti kampilanna
ket kasdiay ti panagtrabahona. Adda iti abayko
ti tao a mangpapauni iti trumpeta. 19 Kinunak
kadagiti panguloen, kadagiti opisial ken kadagiti
dadduma pay a tattao, “Dakkel ken atiddog ti tra-
baho, ken naiwaraswarastayo iti pader, agiinna-
dayotayo. 20Masapul nga apuraenyo ti agturong
iti pakangenganyo iti uni ti trumpeta ket aguum-
mongkayo sadiay. Ti Diostayo ti makiranget para
kadatayo.” 21 Isu a nagtrabahokami. Kagudua
kadakuada ti nakaiggem kadagiti gayang ma-
nipud iti panagbannawag iti agsapa agingga iti
iruruar dagiti bitbituen. 22 Kinunak pay kadagiti
tattao iti dayta a tiempo, “Agpatpatnag koma
ti tunggal lalaki ken ti adipenna iti tengnga ti
Jerusalem, tapno agguardiada kadatayo bayat
ti rabii ken trabahadorda iti aldaw.” 23 Isu
nga uray siak, wenno dagiti kakabsatko, wenno
dagiti adipenko, wenno dagiti lallaki a guardia a
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simmurot kaniak, awan kadakami ti nagsukat iti
badona ken iggem ti tunggal maysa kadakami ti
armasna, uray pay no mapan isuna agsakdo.

5
1Ket inyikkis dagiti lallaki ken dagiti assawada

ti reklamoda kadagiti padada a Judio. 2 Ta
adda sumagmamano kadakuada a nangibaga,
“Adukami agraman dagiti annakmi a lallaki ken
babbai. Isu a makaalakami koma iti trigo a
kanenmi ket agbiagkami.” 3 Adda pay dad-
duma kadakuada a nangibaga, “Insaldami dagiti
talonmi, dagiti kaubasanmi ken dagiti balaymi
tapno makaalakami iti trigo kabayatan ti panag-
bisin.” 4 Kinuna pay dagiti dadduma, “Bimmu-
lodkami iti kuarta nga ibayadmi iti ari a para iti
buis dagiti talon ken dagiti kaubasanmi. 5 Ngem
ita, ti lasag ken darami ket kas met laeng kadagiti
kakabsatmi, ken dagiti annakmi ket kas met
laeng kadagiti annakda. Mapilitankami a mangi-
lako kadagiti annakmi nga agbalin a tagabu.
Natagabun dagiti dadduma nga annakmi a bab-
bai. Ngem awan ti kabaelanmi a tumulong
kadakuada gapu ta sabalin a tattao ti akinkukua
kadagiti talon ken kadagiti kaubasanmi.” 6Kasta
unay ti ungetko idi nangngegko ti ikkisda ken
dagitoy a sasao. 7 Pinanpanunotko ngarud
daytoy, ket napanko binabalaw dagiti natakneng
a tattao ken dagiti opisial. Kinunak kadakuada,
“Agsingsingir ti tunggal maysa kadakayo iti
interes iti bukodna a kabsat.” Nangangayak
iti dakkel a taripnong a maibusor kadakuada
8 ket kinunak kadakuada, “Datayo, agingga iti
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kabaelantayo ket sinubbottayo manipud iti pan-
nakatagabu dagiti kakabsattayo a Judio a nailako
kadagiti nasion, ngem inlakoyo dagiti kakab-
satyo kadagiti padayo a Judio tapno ilakodanto
met laeng ida kadatayo!” Nagulimekda ket awan
a pulos ti nasaoda. 9 Kinunak pay, “Saan a
nasayaat ti ar-aramidenyo. Saan aya a rumbeng
nga agbiagkayo nga addaan panagbuteng iti Dios
tapno maliklikan ti panangumsi kadatayo dagiti
kabusortayo a nasion? 10 Siak, dagiti kakabsatko
ken dagiti adipenko, ket papautanganmi ida
iti kuarta ken trigo. Ngem masapul nga isar-
dengmin ti panagsingir iti interes kadagitoy nga
utang. 11 Iti daytoy met la nga aldaw, isubliyon
kadakuada dagiti talonda, dagiti kaubasanda,
dagiti kaoliboanda, dagiti babbalayda ken ti por-
siento ti kuartada, ti trigoda, ti baro nga arakda,
ken ti lana a siningiryo kadakuada.” 12 Ket ki-
nunada, “Isublimin dagiti innalami kadakuada,
ken saanmi idan a singeren. Aramidenmi kas iti
imbagam.” Inayabak ngarud dagiti papadi ket
pinagsapatak ida a tungpalenda dagiti inkarida.
13 Winagwagko ti kupin ti kagayko ket kinunak
kadakuada, “Wagwagen koma ti Dios ti balay
ken dagiti sanikuana ti tunggal tao a saan a
mangtungpal iti karina. Mawagwag koma isuna
ken awan mabati kenkuana. Kinuna dagiti amin
nga adda iti taripnong, “Sapay koma ta kasta,”
ket dinaydayawda ni Yahweh. Ket inaramid
dagiti tattao kas iti inkarida. 14 Isu a manipud
iti tiempo a nadutokanak a gobernadorda iti
daga ti Juda, manipud iti maika-duapulo a tawen
agingga iti maika-32 a tawen ni Artaxerxes nga
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ari, sangapulo ket dua a tawen a saanak a nan-
gan wenno dagiti kakabsatko kadagiti taraon nga
agpaay iti gobernador. 15 Ngem pinadagsenan
dagiti sigud a gobernador nga immun-una ngem
siak dagiti tattao, inalaanda ida iti uppat a pulo
a siklo a pirak nga agpaay iti inaldaw a taraon
ken arakda. Uray dagiti adipenda ket pinarigatda
dagiti tattao. Ngem saanko nga inaramid ti kasta
gapu iti panagbutengko iti Dios. 16 Intuloyko pay
ti nagtrabaho iti pader, ket awan ti ginatangmi
a daga. Ket naguummong sadiay dagiti amin
nga adipenko tapno agtrabaho. 17 Kalanglangko
a mangan iti lamisaak dagiti 150 a lallaki a Judio
ken opisial, malaksid kadagiti immay kadakami
manipud kadagiti nasion iti aglawlawmi. 18 Ita,
inaldaw a maisagana ti maysa a kalakian a baka,
innem a napili a karnero, ken kasta met dagiti
bilit, ken kada sangapulo nga aldaw, nawadwad
ti amin a kita ti arak. Ket nupay kasta, saanko
nga innala ti abasto a taraon nga agpaay iti
gobernador, gapu ta nadagsen unay kadagiti
tattao ti masingsingir a buis. 19 Lagipennak, O
Diosko, iti kinaimbag, gapu kadagiti amin nga
inaramidko para kadagitoy a tattao.

6
1 Ita, idi nadamag da Sanballat, Tobias ken

Gesem a taga-Arabia ken dagiti dadduma a
kabusormi a naibangonkon ti pader ken awanen
dagiti paset a nabati nga adda giwangna, nu-
pay saankopay a naikabil dagiti ridaw kadagiti
ruangan, 2 nangipatulod kaniak iti mensahe
da Sanballat ken Gesem a kunada, “Umayka,
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agsasaraktayo iti kapatadan ti Ono.” Ngem
ginandatdak a dangran. 3 Nangibaonak kadagiti
mensahero a mapan kadakuada, a kunada, “Adu
ti ar-aramidek ket saanak sumalog. Apay koma
a maisardeng ti trabaho inton ibatik daytoy ket
sumalogak a mapan kadakayo?” 4 Namin-uppat
a nangipatulodda kaniak iti isu met laeng a
mensahe, ket isu met laeng ti insungbatakko
kadakuada tunggal mangipatulodda iti mensahe.
5 Imbaon ni Sanballat ti adipenna kaniak iti isu
met laeng a wagas iti maikalima a daras, nga
adda nakalukat a surat iti imana. 6 Naisurat
iti daytoy, “Naipadamag daytoy kadagiti nasion,
ket imbaga pay ni Gesem daytoy, a sika ken
dagiti Judio ket agpangpanggep nga agrebelde,
dayta ti gapuna a bangbangonenyo manen ti
pader. Iti ibagbaga dagitoy a damag, ngan-
nganikan nga agbalin nga arida. 7 Ket nangdu-
tokka pay kadagiti profeta a mangiwaragawag
iti maipapan kenka idiay Jerusalem, a mangibag-
baga, 'Adda ti ari idiay Juda!' Masiguradom
a madamagto daytoy ti ari. Umayka ngarud
ta agtutungtongta koma.” 8 Ket nangipatulodak
iti mensahe kenkuana a kunak, “Awan ti kasta
a banbanag a napasamak a kas iti ibagbagam,
pinarbom dagitoy iti pusom.” 9 Gapu ta kayatda
amin nga agbutengtayo, ipagpagarupda nga, “Is-
ardengdanto nga agtrabaho, ket saanto a malpas
daytoy.” Ngem ita, O Dios, pangngaasim ta
papigsaem dagiti imak. 10 Napanak iti balay
ni Semaias, a putot ni Delaias, a putot ni
Mehetabel, ta saanna a mapanawan ti balayna.
Kinunana, “Agsarakta koma iti balay ti Dios,



Nehemias 6:11 xvi Nehemias 6:19

iti uneg ti templo, ket irekepta dagiti ridaw ti
templo, gapu ta umaydaka patayen. Umayda
iti rabii a mangpatay kenka.” 11 Insungbatko,
“Tumaray aya met ti lalaki a kas kaniak? Ma-
pan aya met iti templo ti lalaki a kas ka-
niak tapno agbiagak laeng? Saanak a ma-
pan.” 12 Naamirisko a saan a ti Dios ti nan-
gibaon kenkuana, ngem ketdi nangipadto isuna
iti maibusor kaniak. Tinangdanan isuna da
Sanballat kenTobias. 13 Tinangdananda isuna a
mangbutbuteng kaniak, tapno aramidek ti ibag-
bagana ket agbasolak, iti kasta ket mapadakesda
ti naganko ken maibabaindak. 14 Laglagipem
O Diosko, da Tobias ken Sanballat, ken amin
nga inaramidda. Laglapipem met ti mammadto
a babai a ni Nodias ken dagiti dadduma a
mammadto a nangbutbuteng kaniak. 15 Isu a
nalpas ti pader iti maikaduapulo ket lima nga
aldaw iti bulan ti Elul, kalpasan iti limapulo
ket dua nga aldaw. 16 Idi nadamag dagiti amin
a kabusortayo daytoy, dagiti amin a nasion iti
agawlawtayo, nagbutengda ken naibabainda. Ta
ammoda a nalpas ti trabaho babaen iti tulong ti
Diostayo. 17 Iti daytoy a tiempo, adu a sursurat
ti impatulod dagiti natatakneng a tattao ti Juda
kenni Tobias, ken nakadanon dagiti surat ni
Tobias kadakuada. 18 Ta adu kadagiti taga-
Juda ti nagsapata kenkuana, gapu ta isuna ket
manugang ni Secanias a putot ni Ara. Inasawa
ti putotna a ni Jehohanan ti babai a putot ni
Mesullam a putot ni Berekias. 19 Imbagada
met kaniak ti maipapan kadagiti nasasayaat nga
aramidna ken dagiti sasaok kenkuana. Nangi-
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patulod ni Tobias kadagiti surat kaniak tapno
butbutngennak.

7
1 Idi nalpasen ti pader ken naikabilkon dag-

iti ridaw, ken nadutokanen dagiti guardia iti
ruangan, dagiti kumakanta ken dagiti Levita,
2 insaadko ni Hanani a kabsatko a mangima-
ton iti entero a Jerusalem, kaduana ni Hana-
nias a mangkita iti sarikedked, ta mapagtalkan
isuna a tao ken addaan iti naan-anay a panag-
buteng iti Dios ngem iti kaadduan. 3 Ket
imbagak kadakuada, “Saanyo a lukatan dagiti
ruangan ti Jerusalem agingga a makatangkayag
ti init. Bayat a nakabantay dagiti guardia
iti ruagan, mabalinyo nga irikep dagiti ru-
angan ken ibalunet dagitoy. Mangdutokkayo
kadagiti guardia manipud kadagiti agnanaed iti
Jerusalem, maisaad dagiti dadduma iti kampo a
pagbantayanda, ken maisaad dagiti dadduma iti
sango dagiti pagtaenganda.” 4 Ita nalawa ken
dakkel ti siudad, ngem manmano a tattao ti adda
iti daytoy, ken awan pay ti naibangon a babbalay.
5 Inkabil ti Dios iti pusok nga ummongek dagiti
natakneng a tattao, ken dagiti opisial, ken dagiti
tattao tapno mailistada sigun kadagiti pamiliada.
Nasarakak Ti Listaan dagiti Kapuonan dagiti
immuna a nagsubli ket nasarakak a naisurat
iti daytoy dagiti sumaganadad. 6 Dagitoy dagiti
tattao iti probinsia a nagsubli manipud kadagiti
naitalaw a balud nga intalaw ni Nebucadnesar
nga ari ti Babilonia. Nagsubli ti tunggal maysa
iti siudadna idiay Jerusalem ken idiay Juda.
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7Dimtengda a kaduada da Zerubbabel, Jesua, Ne-
hemias, Azarias, Raamias, Nahamani, Mardokeo,
Bilsan, Misperet, Bigvai, Nehum, ken Baana.
Nairaman iti bilang dagiti lallaki kadagiti tattao
ti Israel dagiti sumaganad. 8 Dagiti kaputotan
ni Paros ket 2, 172. 9 Dagiti kaputotan ni
Sefatias ket 372. 10 Dagiti kaputotan ni Ara
ket 652. 11 Dagiti kaputotan ni Pahat Moab,
babaen kadagiti kaputotan da Jesua ken Joab ket
2, 818. 12 Dagiti kaputotan ni Elam ket 1, 254.
13 Dagiti kaputotan ni Zattu ket 845. 14 Dagiti
kaputotan ni Zakkai ket 760. 15 Dagiti kaputotan
ni Binnui ket 648. 16 Dagiti kaputotan ni Bebai
ket 628. 17 Dagiti kaputotan ni Azgad ket 2,
322. 18 Dagiti kaputotan ni Adonikam ket 667.
19 Dagiti kaputotan ni Bigvai ket 2, 067. 20 Dagiti
kaputotan ni Adin ket 655. 21 Dagiti kaputotan
ni Ater, a kaputotan ni Hezekias ket 98. 22 Dagiti
kaputotan ni Hasum ket 328. 23Dagiti kaputotan
ni Bezai ket 324. 24 Dagiti kaputotan ni Harif
ket 112. 25 Dagiti kaputotan ni Gabaon ket 95.
26 Dagiti tattao manipud iti Betlehem ken Netofa
ket 188. 27 Dagiti tattao manipud iti Anatot
ket 128. 28 Dagiti tattao iti Bet Azmavet ket
42. 29 Dagiti tattao iti Kiriat Jearim, Kefira, ken
Beerot ket 743. 30 Dagiti tattao iti Rama ken
Geba ket 621. 31 Dagiti tattao iti Mikmas ket 122.
32 Dagiti tattao iti Betel ken Ai ket 123. 33 Dagiti
tattao iti sabali a Nebo ket 52. 34 Dagiti tattao
iti sabali nga Elam ket 1, 254. 35 Dagiti tattao
iti Harim ket 320. 36 Dagiti tattao iti Jerico ket
345. 37 Dagiti tattao iti Lod, Hadid, ken Ono
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ket 721. 38 Dagiti tattao iti Senaa ket 3, 930.
39 Dagiti papadi: Dagiti kaputotan ni Jedaias
(iti balay ni Jesua) ket 973. 40 Dagiti kaputotan
ni Immer ket 1, 052. 41 Dagiti kaputotan ni
Pashur ket 1, 247. 42 Dagiti kaputotan ni Harim
ket 1, 017. 43 Dagiti Levita: Dagiti kaputotan
ni Jesua ken Kadmiel, dagiti kaputotan ni Ho-
davias ket 74. 44 Dagiti kumakanta: Dagiti
kaputotan ni Asaf ket 148. 45 Dagiti guardia
ti ruangan dagiti kaputotan ni Sallum, dagiti
kaputotan ni Ater, dagiti kaputotan ni Talmon,
dagiti kaputotan ni Akkub, dagiti kaputotan ni
Hatita ken dagiti kaputotan ni Sobai ket 138.
46 Dagiti agserserbi iti templo: dagiti kaputotan
ni Siha, dagiti kaputotan ni Hasufa, 47 dagiti
kaputotan ni Tabbaot, dagiti kaputotan ni Keros,
dagiti kaputotan ni Sia, dagiti kaputotan ni
Padon, 48 dagiti kaputotan ni Lebana, dagiti
kaputotan ni Hagaba, dagiti kaputotan ni Salmai,
49 dagiti kaputotan ni Hanan, dagiti kaputotan
ni Giddel, dagiti kaputotan ni Gahar. 50 Dagiti
kaputotan ni Reayas, dagiti kaputotan ni Resin,
dagiti kaputotan ni Nekoda, 51 dagiti kaputotan
ni Gazzam, dagiti kaputotan ni Uzza, dagiti
kaputotan ni Pasea, 52 dagiti kaputotan ni Besai,
dagiti kaputotan ni Meunim, dagiti kaputotan
ni Nefusesim. 53 Dagiti kaputotan ni Bakbuk,
dagiti kaputotan ni Hakufa, dagiti kaputotan
ni Harhur, 54 dagiti kaputotan ni Bazlit, dagiti
kaputotan ni Mehida, dagiti kaputotan ni Harsa,
55 dagiti kaputotan ni Barkos, dagiti kaputotan
ni Sisera, 56 dagiti kaputotan ni Tema, dagiti
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kaputotan ni Nesias ken dagiti kaputotan ni
Hatifa. 57 Dagiti kaputotan dagiti adipen ni
Solomon: dagiti kaputotan ni Sotai, dagiti ka-
putotan ni Soferet, dagiti kaputotan ni Perida,
58 dagiti kaputotan ni Jaala, dagiti kaputotan
ni Darkon, dagiti kaputotan ni Giddel, 59 dagiti
kaputotan ni Sefatias, dagiti kaputotan ni Hattil,
dagiti kaputotan ni Pokeret Hazzebaim, dagiti
kaputotan ni Amon. 60 Amin dagiti agserserbi
iti templo, ken dagiti kaputotan dagiti adipen ni
Solomon ket 392. 61 Ket dagitoy dagiti nagsubli
manipud Tel Mela, Tel Harsa, Kerub, Addan,
ken Immer; ngem saanda a mapaneknekan no
isuda wenno dagiti kapuonan dagiti pamiliada
ket kaputotan ni Israel: 62 Dagiti kaputotan ni
Delias, dagiti kaputotan ni Tobias, ken dagiti
kaputotan ni Nekoda ket 642. 63 Ken kadagiti
papadi: dagiti kaputotan ni Habaias, dagiti ka-
putotan ni Hakkoz, dagiti kaputotan ni Barzillai
a nangasawa iti maysa kadagiti babbai a putot
ni Barzillai a Galaadita ket naawagan a maiyan-
nurot kadagiti naganda. 64 Sinapul dagitoy ti
nakailistaanda iti listaan dagiti kapuonan, ngem
saanda a nasarakan, isu a naikkatda iti kinapadi
a kas narugit. 65 Ket kinuna ti gobernador
kadakuada a saanda a mapalubosan a mangan
iti taraon a bingay ti padi manipud kadagiti
naidaton agingga nga anamungan ti padi nga
adaan Urim ken Tummim. 66 Ti sibubukel a
taripnong ket 42, 360, 67malaksid kadagiti lallaki
ken babbai nga adipenda ket 7, 337. Addaanda
iti 245 a kumakanta a lallaki ken babbai. 68Dagiti
kabalioda ket 736, 69dagiti moloda ket 245, dagiti
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kamelioda ket 435, ken dagiti asnoda ket 6,
720. 70 Nangted dagiti sumagmamano a pangu-
loen dagiti pamilia kadagiti sagut a mausar iti
trabaho. Inkabil ti gobernador ti sangaribu a
daric a balitok, 50 a palanggana, ken ti 530 a
pagan-anay ti padi iti pagiduldulinan iti gameng.
71 Inkabil dagiti sumagmamano a panguloen
dagiti pamilia ti 20, 000 a daric a balitok ken
2, 200 a minas a pirak iti pagiduldulinan iti
gameng, a mausar iti trabaho. 72 Nangted dagiti
dadduma a tattao iti 20, 000 a daric a balitok,
ken 2, 000 a minas a pirak, ken 67 a kagay nga
agpaay kadagiti papadi. 73 Isu a dagiti papadi,
dagiti Levita, dagiti guardia, dagiti kumakanta,
dagiti dadduma a tattao, dagiti agserserbi iti
templo, ken amin nga Israel ket nagnaed kadagiti
siudadda. Iti maikapito a bulan, nagnaeden
dagiti tattao ti Israel kadagiti siudadda.”

8
1 Naguummong dagiti amin a tattao idiay

nalawa a disso iti sango ti Ruangan ti Danum
para iti maysa a panggep. Kiniddawda kenni
Ezra nga eskriba nga iyegna ti Libro ti Linteg
ni Moises nga imbilin ni Yahweh iti Israel. 2 Iti
umuna nga aldaw iti maikapito a bulan, inyeg
ni Ezra a padi ti linteg iti sangoanan ti gimong,
babbai man wenno lallaki, ken kadagiti amin
a makangngeg ken makaawat. 3 Sinangona ti
nalawa a disso iti sango ti Ruangan ti Danum,
ket binasana daytoy manipud iti agsapa agingga
iti agmatuon, iti sangoanan dagiti lallaki ken
babbai, ken iti siasinoman a makaawat. Ket
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dimngeg a nasayaat dagiti tattao iti Libro ti
Linteg. 4 Ket nagtakder ni Ezra nga eskriba iti
nangato a kayo a plataforma nga inaramid dagiti
tattao para iti daytoy a panggep. Nakatakder
iti makannawanna da Mattitias, Sema, Anaias,
Urias, Hilkias ken Maaseias; ken nakatakder
iti makannigidna da Pedaias, Misael, Malkija,
Hasum, Hasbaddana, Zacarias ken Mesullam.
5 Linuktan ni Ezra ti libro iti imatang dagiti
amin a tattao gapu ta nakatakder isuna iti
ngatoenda, ket nagtakder dagiti amin a tattao
apaman a naluktanna daytoy. 6 Nagyaman ni
Ezra kenni Yahweh, ti naindaklan a Dios ken
inngato dagiti amin a tattao dagiti imada ket
insungbatda, “Sapay koma ta kasta! Sapay
koma ta kasta!” Kalpasanna, nagpaklebda ket
nagdaydayawda kenni Yahweh. 7 Tinulongan
da Jesua, Bani, Serebias, Jamin, Akkub, Sab-
betai, Hodias, Maaseias, Kelita, Azarias, Jos-
abad, Hanan, Pelaias ken dagiti Levita dagiti
tattao tapno maawatanda ti linteg kabayatan
nga adda latta kadagiti puestoda dagiti tattao.
8 Ken binasada iti libro, ti linteg ti Dios, ket
inlawlawagda daytoy babaen iti panangipatarus
ken panangitedda iti kaipapanan daytoy tapno
maawatan dagiti tattao ti naibasa. 9Ni Nehemias
a gobernador, ni Ezra a padi ken eskriba, ken
dagiti Levita a mangipalpalawag kadagiti tattao
ket kinunada kadagiti amin a tattao, “Nasan-
toan daytoy nga aldaw kenni Yahweh a Diosyo.
Saankayo nga agladingit wenno agsangit.” Ta
nagsasangit dagiti amin a tattao idi nangngegda
dagiti sasao manipud iti linteg. 10 Ket kinunana
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ni Nehemias kadakuada, “Agawidkayon, man-
gankayo iti naimas a taraon ken uminumkayo iti
nasam-it, ket mangtedkayo kadagiti awan ti nais-
aganana gapu ta nasantoan daytoy nga aldaw iti
Apotayo. Saankayo nga agladingit, ta ti rag-o ni
Yahweh ti pigsayo.” 11 Isu a pinagulimek dagiti
Levita dagiti tattao a kunada, “Agtalnakayo! ta
nasantoan daytoy nga aldaw. Saankayo nga
agladingit.” 12 Ket nagawid dagiti tattao tapno
mangan, uminum, mangibingay iti makan, ken
agrambakda nga addaan iti kasta unay a rag-o
gapu ta naawatanda dagiti sasao a naipakaammo
kadakuada. 13 Iti maikadua nga aldaw, dagiti
panguloen dagiti kapuonan ti pamilia manipud
kadagiti amin a tattao, dagiti padi ken dagiti
Levita ket sangsangkamaysada a napan kenni
Ezra nga eskriba tapno adalenda dagiti sasao ti
linteg. 14 Ket nakitada a nakailanad iti linteg no
kasano nga imbilin ni Yahweh babaen kenni Moi-
ses a rumbeng nga agnaed kadagiti tolda dagiti
tattao ti Israel kabayatan ti fiesta iti maikapito a
bulan. 15 Rumbeng nga iwaragawagda iti amin
a siudadda ken iti Jerusalem, a kunada, “Ma-
pankayo idiay katurturodan, ken mangalakayo
kadagiti sanga ti kayo nga olibo ken balang
nga olibo, sangsanga ti mirto, sangsanga ti
palma ken sangsanga dagiti narukbos a kayo
tapno agaramidkayo kadagiti abong-abong,” a
kas naisurat. 16 Isu a napan nangala dagiti
tattao kadagiti sanga ket nagaramidda kadagiti
abong-abong iti tuktok dagiti babbalayda, kadag-
iti paraanganda, kadagiti paraangan ti balay ti
Dios, iti nalawa a disso iti abay ti Ruangan
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ti Danum ken iti plasa iti abay ti Ruangan ni
Efraim. 17 Ket nagaramid dagti amin a gimong
dagiti nakasubli manipud iti pannakaitalawda
a kas balud kadagiti abong-abong sada nagyan
kadagitoy. Agsipud ta saan a rinambakan dagiti
tattao ti Israel daytoy a fiesta manipud iti aldaw
ni Josue a putot ni Nun agingga iti dayta nga
aldaw. Ket kasta unay ti rag-oda. 18 Manipud
iti umuna nga aldaw agingga iti maudi, inaldaw
nga agbasa ni Ezra manipud iti Libro iti Linteg ti
Dios. Rinambakanda ti fiesta iti pito nga aldaw
ken iti maikawalo nga aldaw ket nangangayda iti
napasnek a panagguummong a kas panagtulnog
iti paglintegan.

9
1 Ita, iti maikaduapulo ket uppat nga aldaw iti

dayta met la a bulan, naguummong dagiti tattao
ti Israel ket nagayunarda, nagisuotda iti naker-
sang a lupot, ken nangikabilda iti dapu kadagiti
uloda. 2 Inlasin dagiti kaputotan ni Israel dagiti
bagida manipud kadagiti amin a ganggannaet.
Timmakderda sada impudno dagiti basolda ken
dagiti dakes nga inar-aramid dagiti kapuonanda.
3 Nagtakderda iti ayanda ket tallo nga orasda a
nagbasa manipud iti Libro ti Linteg ni Yahweh
a Diosda. Tallo nga orasda met a nagipudpudno
kadagiti basolda ket nagrukrukbabda kenni Yah-
weh a Diosda. 4 Dagiti Levita a da Jesua, Bani,
Kadmiel, Sebanias, Bunni, Serebias, Bani ken
Kenani ket nagtakderda kadagiti agdan sada
nagkararag iti napigsa kenni Yahweh a Diosda.
5 Ket kinuna dagiti Levita a da Jesua, Kadmiel,
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Bani, Hasabneyas, Serebias, Hodias, Sebanias
ken Petahias, “Tumakderkayo ket idaydayawyo
ni Yahweh a Diosyo iti agnanayon nga awan
inggana.” Idayawda koma ti nadayag a na-
ganmo, ken maitan-ok koma daytoy a nangat-
ngato ngem iti tunggal bendision ken dayaw.
6 Sika ni Yahweh. Siksika laeng. Inaramidmo
ti langit, dagiti kangangatoan a langit agra-
man ti amin a buyotda, ti daga ken amin a
linaonna, dagiti baybay ken amin a linaonda.
Sika ti nangted iti biag kadakuada amin, ket
agdaydayaw kenka dagiti amin nga armada ti
anghel. 7 Sika ni Yahweh, ti Dios a nangpili
kenni Abram ken nangiruar kenkuana idiay Ur
dagiti Caldeo ken nangpanagan kenkuana iti
Abraham. 8 Nasarakam ti pusona a napudno iti
sangoanam ket nakitulagka nga itedmo kadagiti
kaputotanna ti daga dagiti Cananeo, dagiti Heteo,
dagiti Amorreo, dagiti Perezeo, dagiti Jebuseo
ken dagiti Gergeseo. Tinungpalmo ti karim
gapu ta nalintegka. 9 Nakitam ti pannakaparigat
dagiti ammami idiay Egipto ket nangngegmo ti
asugda idi addada idiay baybay dagiti Runo.
10 Nangtedka kadagiti pagilasinan ken kadagiti
datdatlag a maibusor kenni Faraon, kadagiti
amin nga adipenna ken kadagiti amin a tattao
iti dagana, ta ammom a nagtignay dagiti Egip-
cio a sipapalangguad kadagiti Israelita. Ngem
nangipasdekka iti nagan nga agpaay kenka nga
agtaltalinaed agingga iti daytoy nga aldaw. 11Ket
ginuduam ti baybay iti sangoananda tapno naka-
pagdaliasatda iti tengnga ti baybay iti namaga a
daga; ken impurruakmo dagiti mangkamkamat
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kadakuada iti kaaddaleman, a kasla bato a
naipurruak iti adalem a danum. 12 Indalanmo
ida babaen iti kasla adigi nga ulep iti aldaw
ken kasla adigi nga apuy iti rabii a manglawag
iti dalanda tapno makapagdaliasatda babaen
iti lawag daytoy. 13 Iti rabaw ti Bantay
Sinai, bimmabaka manipud langit ket nakisaoka
kadakuada ket intedmo kadakuada dagiti nal-
integ a paglintegan ken dagiti pudno a linteg,
dagiti naimbag nga alagaden ken dagiti bilin.
14 Impakaammom kadakuada ti intudingmo a
nasantoan nga Aldaw a Panaginana, ken int-
edmo kadakuada dagiti bilin, alagaden ken linteg
babaen kenni Moises nga adipenmo. 15 Intedmo
kadakuada ti tinapay manipud langit para iti
panagbisinda, ken danum manipud iti bato para
iti pannakawawda, ket imbagam kadakuada a
sumrekda ket tagikuaenda ti daga nga inkarim
nga ited kadakuada. 16 Ngem isuda ken dag-
iti kapuonantayo ket awan panagraemda, nag-
sukirda ket saanda nga impangag dagiti bilinmo.
17 Saanda a dimngeg ken saanda a pinanpanunot
ti maipapan kadagiti datdatlag nga inaramidmo
kadakuada, ngem nagsukirda ketdi ket iti panag-
sukirda, nangdutokda iti mangidaulo kadakuada
nga agsubli iti pannakatagabuda. Ngem sika
ti Dios a mammakawan, managparabur ken
manangngaasi, saan a nalaka nga agpungtot ken
saan nga agpatingga ti panagayatmo. Saanmo
ida binaybay-an. 18 Saanmo ida a binaybay-
an uray idi nangsukogda iti sinan-urbon a baka
a landok ket kinunada, 'Daytoy ti diosyo a
nangiruar kadakayo iti Egipto,' kabayatan iti
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nakaro a panagtabtabbaawda. 19 O Dios, iti
kinamanangngaasim, saanmo ida a binaybay-
an idiay let-ang. Saan ida a pinanawan ti
kasla adigi nga ulep a mangidalan kadakuada
iti aldaw ken uray pay ti kasla adigi nga apuy
iti rabii a nanglawag kadakuada iti dalan a
pagnaanda. 20 Intedmo kadakuada ti naimbag
nga Espiritum a mangisuro kadakuada, saanmo
nga impaidam ti manam kadagiti ngiwatda ken
inikkam ida ti danum para iti pannakawawda.
21 Iti uppat a pulo a tawen, impaaymo ti mas-
apulda idiay let-ang, ket saanda a nagkurang
iti aniaman. Saan a dimmaan dagiti pagan-
anayda ken saan a limteg dagiti saksakada.
22 Inikkam ida kadagiti pagarian ken kadagiti
tattao, ket insaadmo ida iti daga iti tunggal adayo
a beddeng. Isu a tinagikuada ti daga ni Sihon
nga ari ti Hesbon ken ti daga ni Og nga ari ti
Basan. 23 Pinaadum dagiti annakda a kas kaadu
dagiti bituen iti langit, ket impanmo ida iti daga.
Imbagam kadagiti kapuonanda a sumrekda ket
tagikuaenda daytoy. 24 Isu a simrek dagiti
tattao ket tinagikuada ti daga, linakubmo iti
sangoananda dagiti Cananeo nga agnanaed iti
dayta a daga. Impaimam dagiti Cananeo kadagiti
Israelita, agraman dagiti arida ken dagiti tattao
iti dayta a daga, tapno mabalin nga aramiden
ti Israel ti kayatda nga aramiden kadakuada.
25 Sinakupda dagiti nasarikedkedan a siudad ken
ti nadam-eg a daga, ket sinakupda dagiti bab-
balay a napnoan kadagiti amin nga agkakaim-
bag a banbanag, dagiti bubon a nakalin, dag-
iti kaubasan, dagiti kaoliboan ken dagiti kayo
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nga agbunga iti nawadwad. Isu a nanganda,
nabsogda, napnekda ken nagrag-oda iti dakkel
a kinaimbagmo. 26 Kalpasanna, nagsukir ken
nagrebeldeda kenka. Impalladawda ti lintegmo
kadagiti likudda. Pinapatayda dagiti propetam
a nangballaag kadakuada nga agsublida kenka,
ken napalalo ti panagtabbaawda. 27 Isu nga im-
paimam ida kadagiti kabusorda, a nangparigat
kadakuada. Ket iti tiempo ti panagsagabada,
immasugda kenka ket impangagmo ida manipud
langit ken namin-adum ida nga inispal iti ima
dagiti kabusorda gapu iti dakkel a kaasim.
28Ngem kalpasan a maka-inanada, nagaramidda
manen iti dakes iti sagoanam ket binaybay-am
ida iti ima dagiti kabusorda, isu nga inturayan
ida dagiti kabusorda. Ngem idi nagsublida ket
immasugda kenka, dinengngegmo ida manipud
langit ket adu a daras nga inispalmo ida gapu iti
kinamanangngaasim. 29 Binallaagam ida tapno
agsublida manen iti lintegmo. Ngem nagbalinda
a napalangguad ken saanda nga impangag dagiti
bilinmo. Nagbasolda kadagiti paglintegam a
mangted iti biag iti siasinoman nga agtultulnog
kadagitoy. Saanda a nagtulnog kadagitoy ngem
ketdi saanda nga impangag dagitoy, ket nagked-
kedda uray laeng koma dumngeg kadagitoy.
30 Iti adu a tawtawen, inanusam ken binal-
laagam ida babaen iti Espiritum babaen kadagiti
propetam. Ngem saanda latta a dimngeg. Isu nga
impaimam ida kadagiti tattao iti aglawlawda.
31 Ngem iti naindaklan a kaasim, saanmo ida a
ginibus wenno linaksid, ta managparabur ken
manangngaasika a Dios. 32 Ita ngarud O Diosmi,
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ti natan-ok, ti mannakabalin, ken ti nakaskas-
daaw a Dios, a mangsalsalimetmet iti tulag ken
iti awan patinggana nga ayatna, saanmo koma
a pagparangen a bassit laeng daytoy a pakari-
gatan nga immay kadakami, kadagiti arimi,
kadagiti pangulomi, kadagiti padimi, kadagiti
propetami, kadagiti kapuonanmi ken kadagiti
amin a tattaom manipud pay iti tiempo dagiti
ari ti Asiria agingga ita. 33 Nalintegka iti amin
a banbanag nga immay kadakami, ta napudno
ket nagtignaykami a sidadangkes. 34 Saan a
sinalimetmetan dagiti arimi, dagiti panguloenmi,
dagiti padi, ken dagiti kapuonanmi ti lintegmo,
saanda pay nga impangag dagiti bilinmo wenno
ti napudno a tulagmo nga isu ti nangballaagam
kadakuada. 35 Uray iti bukodda a pagarian,
kabayatan a ragragsakenda ti naindaklan a ki-
naimbagmo, iti nalawa ken nadam-eg a daga
nga intedmo kadakuada, saanda a nagserbi
kenka wenno saanda latta a tinallikudan dagiti
dakes a wagasda. 36 Ita, tagabukamin iti daga
nga intedmo a ragragsaken dagiti kapuonanmi,
dagiti bunga ken dagiti naiimbag a sagsagut
daytoy, ket adtoy, tagabukami! 37 Maited ti
nawadwad nga apit iti dagami kadagiti ari nga
insaadmo kadakami gapu kadagiti basolmi. Itur-
turayandakami ken dagiti tarakenmi a kas iti
pagragsakanda. Napalalo ti pannakaparigatmi.
38 Gapu amin kadagitoy, mangaramidkami iti
natibker a katulagan nga isuratmi. Nakasurat
iti naselioan a kasuratan dagiti nagan dagiti
prinsipe, dagiti Levita ken dagiti papadimi.”
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10
1 Dagiti nagisurat kadagiti naganda iti kasur-

atan a naselioan ket: da Nehemias a putot
ni Hacalias, a gobernador ken dagiti padi a
nagpirma ket da Zedekias, 2 Seraias, Azarias,
Jeremias, 3 Pashur, Amarias, Malkija, 4 Hattus,
Sebanias, Malluk, 5 Harim, Meremot, Obadias,
6 Daniel, Ginneton, Baruc, 7 Messulam, Abias,
Mijamin, 8 Maasias, Bilgai ken Semaias. Dagitoy
dagiti papadi. 9 Dagiti Levita ket: da Jesua a
putot ni Azanias, Binnui iti pamilia ni Henadad,
Kadmiel 10 ken dagiti kakabsatda a Levita, da
Sebanias, Hodias, Kelita, Pelaias, Hanan, 11Mica,
Rehob, Hasabias, 12 Zakkur, Serebias, Sebanias,
13 Hodias, Bani ken Beninu. 14 Dagiti pangulo
dagiti tattao ket: da Paros, Pahat Moab, Elam,
Zattu, Bani, 15 Bunni, Azgad, Bebai, 16 Adoniha,
Bigvai, Adin, 17 Ater, Hezekias, Azzur, 18 Hodias,
Hasum, Bezai, 19Harif, Anatot, Nebai, 20Magpias,
Mesullam, Hezir, 21 Mesezabel, Zadok, Jaddua,
22 Peletias, Hanan, Anaias, 23 Oseas, Hananias,
Hassub, 24 Hallohes, Pilha, Sobek, 25 Rehum,
Hasabna, Maaseias, 26 Ahias, Hanan, Anan,
27 Malluk, Harim ken Baana. 28 Ket dagiti dad-
duma kadagiti tattao, dagiti padi, dagiti Levita,
dagiti guardia iti ruangan, dagiti kumakanta,
dagiti agserserbi iti templo, dagiti amin a sim-
mina manipud kadagiti kabangibang a dagdaga
ken nagsapata iti linteg ti Dios, agraman kadagiti
assawada, annakda a lallaki ken babbai, amin
nga addaan iti pannakaammo ken pannakaawat
29 ket nakipagmaymaysa kadagiti kakabsatda
ken kadagiti natatakneng, sada nakitinnulag
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babaen iti maysa a lunod ken sapata nga ag-
tulnogda iti linteg ti Dios a naited babaen kenni
Moises, nga adipen ti Dios ken tapno ngilinenda
ken pagtulnoganda amin a bilbilin ni Yahweh
nga Apotayo, ken dagiti pagannurotanna ken
dagiti alagadenna. 30 Inkarimi a saanmi nga
ited dagiti annakmi a babbai kadagiti tattao ti
daga wenno alaen dagiti annakda a babbai para
kadagiti annakmi a lallaki. 31 Inkarimi pay a no
dagiti tattao iti daga ket mangiyeg iti banbanag
wenno aniaman a trigo tapno ilako iti Aldaw a
Panaginana, saankami a gumatang kadakuada iti
Aldaw a Panaginana wenno iti nasantoan nga al-
daw. Tunggal maikapito a tawen, paginanaenmi
dagiti talonmi ken waswasenmi dagiti utang
dagiti dadduma a Judio. 32 Inawatmi dagiti bilin
a tinawenkami a mangted iti apagkatlo iti maysa
a siklo para iti panagserbi iti balay ti Diostayo,
33 tapno maipaay ti tinapay a daton iti Dios,
ken ti inaldaw a daton a bukbukel, ti daton a
mapuoran iti Aldaw a Panaginana, kadagiti fiesta
ti baro a bulan ken kadagiti naituding a fiesta,
para kadagiti nasantoan a sagut, para kadagiti
daton tapno mapakawan dagiti basol ti Israel,
ken para iti amin a trabaho iti balay ti Diostayo.
34 Ket naggiginnasat dagiti papadi, dagiti Levita,
ken dagiti tattao para iti kayo a pangpuor iti
daton. Ti panaggiginnasat ti mangngikeddeng
no siasino kadagiti pamiliatayo ti mangiyeg iti
kayo iti balay ti Diostayo iti tinawen iti naituding
a tiempo. Mapuoran ti kayo iti rabaw ti altar
ni Yahweh a Diostayo, a kas naisurat iti linteg.
35 Inkarimi a tinawenmi nga ipan iti balay
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ni Yahweh dagiti umuna a bunga manipud iti
dagami, ken dagiti umuna a bunga iti tunggal
kayo. 36 Ket kas naisurat iti linteg, inkarimi nga
ipanmi iti balay ti Dios ken kadagiti papadi nga
agserserbi sadiay dagiti inauna nga annakmi a
lallaki, dagiti taraken ken arbanmi. 37 Ipanmi
ti umuna a bellaaymi, dagiti daton a bukbukel,
ti bunga ti tunggal kayo, ti baro nga arak ken
ti lanami kadagiti padi kadagiti pagiduldulinan
iti balay ti Diostayo. Ipanmi kadagiti Levita dag-
iti apagkapullo ti dagami gapu ta ur-urnongen
dagiti Levita dagiti apagkapullo iti amin nga ili a
paggub-ubraanmi. 38 Maysa a padi a kaputotan
ni Aaron ti masapul a kadua dagiti Levita no
awatenda dagiti apagkapullo. Masapul nga ipan
dagiti Levita ti apagkapullo dagiti apagkapullo
iti balay ti Diostayo iti pagiduldulinan iti tem-
plo. 39 Ta ipan dagiti tattao ti Israel ken dagiti
kaputotan ni Levi dagiti maited a trigo, baro nga
arak, ken lana kadagiti pagiduldulinan kadagiti
alikamen iti santuario ken iti paggigyanan dagiti
padi a madama nga agserserbi, dagiti guardia
iti ruangan ken dagiti kumakanta. Saanminto a
baybay-an ti balay ti Diostayo.

11
1 Nagnaed idiay Jerusalem dagiti pangulo dag-

iti tattao, ket nagbibinnunot dagiti nabati a tattao
tapno pilienda ti maysa a pamilia iti tunggal
sangapulo a pamilia nga agnaed idiay Jerusalem,
ti nasatoan a siudad, ket nagtalinaed dagiti
siam kadagiti dadduma nga ili. 2 Ket binendi-
sionan dagiti tattao dagiti amin a nagdisnudo
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nga agnaed idiay Jerusalem. 3 Dagitoy dagiti
opisial ti probinsia a nagnaed idiay Jerusalem.
Nupay kasta, nagnaed dagiti tattao iti bukodda
a daga idiay Juda, agraman dagiti dadduma
nga Israelita, dagiti papadi, dagiti Levita, dagiti
agserserbi iti templo, ken dagiti kaputotan dagiti
adipen ni Solomon. 4 Nagnaed idiay Jerusalem
dagiti dadduma a kaputotan ni Juda ken dad-
duma a kaputotan ni Bejamin. Dagiti tattao
manipud iti Juda agraman da: Ataias a putot ni
Uzzias a putot ni Zacarias a putot ni Amarias
a putot ni Sefatias a putot ni Mahalalel, a
kaputotan ni Perez. 5Ken adda idiay ni Maaseias
a putot ni Baruc a putot ni Colhoze a putot ni
Hazaias a putot ni Adaias a putot ni Joyarib a
putot ni Zacarias, a putot ti Silonita. 6 Amin
nga annak ni Perez a nagnaed idiay Jerusalem
ket 468. Nalalatakda a lallaki. 7 Dagitoy ket
nagtaud iti kaputotan ni Benjamin: Ni Sallu a
putot ni Mesullam a putot ni Joed a putot ni
Pedaias a putot ni Kolaias a putot ni Maaseias a
putot ni Itiel a putot ni Jesaias. 8Ken simmaruno
kenkuana, da Gabbai ken Sallai, aminda ket 928
a lallaki. 9 Ni Joel a putot ni Zikri ti panguloda
kadakuada, ken ni Juda a putot ni Hassenua ti
maikadua a mangidadaulo iti entero a siudad.
10 Manipud kadagiti padi: Ni Jedaias nga anak
ni Joyarib, Jakin, 11 ni Seraias a putot ni Hilkias
a putot ni Mesullam a putot ni Zadok a putot
ni Merayot a putot ni Ahitub, a mangiturturay
iti balay ti Dios, 12 ken dagiti katulonganda a
mangar-aramid iti trabaho dagiti tribu, 822 a
lallaki karaman ni Adaias a putot ni Jeroham
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a putot ni Pelalias a putot ni Amzi a putot
ni Zecarias a putot Pashur a putot ni Malkija.
13 Ken adda katulonganna a 242 a lallaki a
mangidadaulo kadagiti pamilia, ken ni Amasai a
putot ni Azarel a putot ni Azai a putot Mesillemot
a putot ni Immer, 14 ken dagiti kakabsatda a
natutured a makirangranget, 128 ti bilangda;
ti mangidadaulo kadakuada ket ni Zabdiel a
putot ni Haggedolim. 15 Ken dagiti naggapu
kadagiti Levita: Ni Semaias a putot ni Hassub a
putot ni Azrikam a putot ni Hasabias a putot ni
Bunni, 16 ken da Sabbetai ken Josabad, a nagtaud
kadagiti pangulo dagiti Levita a nadutokan nga
agtrabaho iti ruar ti balay ti Dios. 17Ni Mattanias
a putot ni Mica a putot ni Zabdi, a kaputotan
ni Asaf, ti nangidaulo iti panagyaman babaen iti
kararag, ken ni Bakbukias, ti maikadua kadagiti
katulonganna, ken ni Abda a putot ni Sammua
a putot ni Galal a putot ni Jedutun. 18 Amin
a Levita nga adda iti nasantoan a siudad ket
284. 19 Dagiti guardia ti ruangan: da Akkub,
Talmon, ken dagiti katulonganda a mangban-
bantay kadagiti ruangan, 172 a lallaki. 20 Ken
dagiti nabati nga Israelita, dagiti padi ken dagiti
Levita ket adda kadagiti amin nga il-ili ti Juda.
Nagnaed ti tunggal maysa iti bukodna a tawid a
daga. 21 Nagnaed idiay Ofel dagiti trabahador ti
templo, ket da Siha ken Gispa ti mangidadaulo
kadakuada. 22 Ti kapitan dagiti Levita nga
agserserbi idiay Jerusalem ket ni Uzzi a putot ni
Bani a putot ni Hasabaias a putot ni Mattanias a
putot ni Mica, a nagtaud kadagiti kaputotan ni
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Asaf a kumakanta a mangidadaulo iti trabaho
iti balay ti Dios. 23 Binilin ida ti ari ket mait-
ited ti nainget a bilin kadagiti kumakanta iti
inaldaw. 24Ken ni Petahias a putot ni Mesezabel,
a kaputotan ni Zera a putot ni Juda, ket adda a
kanayon iti abay ti ari iti amin a banagmaipapan
kadagiti tattao. 25 No maipapan kadagiti barrio
ken kadagiti talonda, nagnaed dagiti dadduma
a tattao ti Juda idiay Kiriat Arba ken kadagiti
barrio daytoy, idiay Dibon ken kadagiti barrio
daytoy, ken idiay Jekabseel ken kadagiti bario
daytoy. 26 Nagnaedda pay idiay Jesua, Molada,
Bet Pelet, 27Hazarsual, ken Beerseba ken kadag-
iti barrio daytoy. 28 Ket nagnaedda idiay Siklag,
Mecona ken kadagiti bario daytoy, 29 Enrimmon,
Zora, Jarmut, 30 Zanoa, Adullam ken kadagiti
barioda, idiay Lakis kadagiti talonna ken idiay
Azeka ken kadagiti bariona. Nagnaedda ngarud
manipud Beerseba agingga iti tanap ti Hinnom.
31 Nagnaed met dagiti tattao a nataud iti Ben-
jamin idiay Geba, Mikmas, Aija, ken idiay Betel
ken kadagiti bariona. 32 Nagnaedda pay idiay
Anatot, Nob, Ananias, 33 Hasor, Rama, Gittaim,
34 Hadad, Zeboim, Neballat, 35 Lod, ken Ono, ti
tanap dagiti agparpartuat. 36 Dagiti dadduma
a Levita a nagnaed idiay Juda ket naibaon a
makipagnaed kadagiti tattao ti Benjamin.

12
1 Dagitoy dagiti padi ken dagiti Levita a sim-

mangpet a kadua ni Zerubbabel a putot ni
Salatiel, ken ni Josue: Da Seraias, Jeremias,
Ezra, 2 Amarias, Malluk, Hattus, 3 Secanias,
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Rehum, ken Meremot. 4 Da Iddo, Ginnetoi,
Abias, 5 Mijamin, Maadias, Bilga, 6 Semaias,
Joyarib, Jedaias, 7 Sallu, Amok, Hilkias ken Jeda-
ias. Dagitoy dagiti mangidadaulo kadagiti papadi
ken dagiti katulonganda idi tiempo ni Josue.
8 Dagiti Levita ket da Jesua, Binnui, Kadmiel,
Serebias, Juda ken Mattanias a mangimatmaton
kadagiti kankanta a pagyaman, agraman dagiti
katulonganda. 9 Da Bakbukias ken Unno, dagiti
katulonganda, a nakatakder iti sangoananda
kabayatan ti panagdayawda. 10Ni Josue ti ama ni
Joyakim, ni Joyakim ti ama ni Eliasib, ni Eliasib ti
ama ni Joyada, 11ni Joyada ti ama ni Jonatan, ken
ni Jonatan ti ama ni Jaddua. 12 Idi tiempo ni Joy-
akim, dagitoy dagiti papadi, dagiti mangidadaulo
kadagiti amma dagiti pampamiliada: Ni Maraias
ti pangulo iti pamilia ni Seraias, ni Hananias ti
pangulo iti pamilia ni Jeremias, 13 ni Mesullam
ti pangulo iti pamilia ni Ezra, ni Jehohanan ti
pangulo iti pamilia ni Amarias, 14 ni Jonatan ti
pangulo iti pamilia ni Malluki, ni Jose ti pangulo
iti pamilia ni Sebanias. 15 Iti panangituloy, ni
Adna ti pangulo iti pamilia ni Harim, ni Helkai
ti pangulo iti pamilia ni Merayot, 16 ni Zacarias
ti pangulo iti pamilia ni Iddo, ni Mesullam ti
pangulo iti pamilia ni Ginneton, 17 ni Zikri ti
pangulo iti pamilia ni Abias. Addamet ti pangulo
iti pamilia ni Miniamin. Ni Piltai ti pangulo iti
pamilia ni Moadias, 18 ni Sammua ti pangulo
iti pamilia ni Bilga, ni Jehonatan ti pangulo iti
pamilia ni Semaias, 19 ni Mattenai ti pangulo iti
pamilia ni Joyarib, ni Uzzi ti pangulo iti pamilia
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ni Jedaias, 20 ni Kallai ti pangulo iti pamilia ni
Sallai, ni Eber ti pangulo iti pamilia ni Amok,
21 ni Hasabias ti pangulo iti pamilia ni Hilkias,
ken ni Netanel ti pangulo iti pamilia ni Jedaias.
22 Idi tiempo ni Eliasib, naisurat dagiti Levita a
da Eliasib, Joyada, Johanan, ken Jaddua a kas
panguloen dagiti pamilia, ken naisurat dagiti
papadi kabayatan iti panagturay ni Dario a Taga-
Persia. 23 Naisurat dagiti kaputotan ni Levi ken
dagiti mangidadaulo kadagiti pampamilia idiay
Libro ti Annals agingga iti tiempo ni Johanan a
putot ni Eliasib. 24 Ken ti mangidadaulo kadagiti
Levita ket da Hazabias, Serebias, ken Jesua a
putot ni Kadmiel, agraman dagiti katulonganda
a nagtakder iti sangoananda nga agdayaw ken
agyaman, agsinnungbat ti tunggal bunggoy, a
kas panagtulnogda iti bilin ni David, a tao ti
Dios. 25 Da Mattanias, Bakbukias, Obadias,
Mesullam, Talmon ken Akkub ti guardia nga
agtaktakder iti ruangan dagiti siled a pagidul-
dulinan. 26 Nagserbida idi tiempo ni Joyakim
a putot ni Josue a putot ni Josadac, ken idi
tiempo ni Nehemias a gobernador ken ni Ezra
a padi ken eskriba. 27 Idi maidaton ti pader
ti Jerusalem, sinapul dagiti tattao dagiti Levita
iti sadinoman a nagnaedanda, tapno ikkuyogda
ida idiay Jerusalem ket siraragsakda a ram-
bakan ti panangidaton iti pader, a mabuyo-
gan iti panagyaman ken kankanta a mabuyo-
gan kadagiti aweng ti piangpiang, arpa ken
mabuyogan iti lira. 28 Nagguommong dagiti ku-
makanta manipud kadagiti distrito iti aglawlaw
ti Jerusalem ken manipud kadagiti barrio iti



Nehemias 12:29 xxxviii Nehemias 12:38

Netofa. 29 Naggapuda pay idiay Bet Gilgal ken
iti daga ti Geba ken Asmabet, ta nagaramid
dagiti kumakanta kadagiti barrio a nagnaedanda
iti aglawlaw ti Jerusalem. 30 Inaramid dagiti
padi ken dagiti Levita ti seremonia ti pan-
nakadalus kadagiti bagbagida, kadagiti tattao,
kadagiti ruangan, ken iti pader. 31 Ket pinaulik
dagiti panguloen ti Juda iti rabaw ti pader,
ket nangdutokak iti dua a dakkel a bunggoy
dagiti kumakanta a nangted iti panagyaman.
Nagpakannawan ti maysa a bunggoy iti rabaw
ti pader nga agturong iti Ruangan a Pagibelbel-
lengan iti Rugit. 32 Simmaruno kadakuada ni
Hosaias ken ti kagudua dagiti panguloen ti Juda,
33 ket simmaruno kadakuada da Azarias, Ezra,
Mesullam, 34 Juda, Benjamin, Semaias, Jeremias,
35 ken dagiti dadduma nga annak dagiti padi
nga addaan kadagiti trumpeta, ken ni Zacarias
a putot ni Jonatan a putot ni Semaias a putot ni
Mattanias a putot ni Micaias a putot ni Zaccur a
maysa kadagiti kaputotan ni Asaf. 36 Adda met
idiay dagiti kabagian ni Zacarias, da Semaias,
Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Juda, ken
Hanani, addaanda kadagiti pagtokaran a kapada
ti inaramat ni David a tao ti Dios. Adda iti san-
goda ni Ezra nga eskriba. 37 Iti abay ti Ruangan
ti Ubbog, immulida iti agdan iti siudad ni David
iti pagsang-atan iti pader, iti labes ti palasio
ni David, nga agturong iti Ruangan ti Danum
idiay daya. 38 Ket nagpakannigid ti maysa a
bunggoy dagiti kumakanta a mangmangted iti
panagyaman. Sinurotko ida iti rabaw ti pader a
kaduak ti kagudua dagiti tattao, iti labes ti Tore
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ti Oven, nga agturong iti Akaba a Pader, 39 iti
labes ti Ruangan ti Efraim, iti abay ti Daan a
Ruangan, iti abay ti Ruangan ti Lames, iti Torre
ti Hananel ken iti Torre dagiti Sangagasut, nga
agturong iti Ruangan dagiti Karnero, ket nagsar-
dengda iti Ruangan dagiti Guardia. 40 Agpada
ngarud a nakadanon dagiti dua a bunggoy dag-
iti kumakanta iti disso a pagtaktakderanda iti
balay ti Dios, ket nakadanonak met iti disso a
pagtaktakderak a kaduak ti kagudua kadagiti
opisial. 41 Ken nakadanon met dagiti papadi
iti disso a pagtakderanda: da Eliakim, Maa-
seias, Miniamin, Micaias, Elioenai, Zacarias, ken
Hananias, a nakatrumpeta, 42Maaseias, Semaias,
Eliazar, Uzzi, Jehohanan, Malkija, Elam ken
Ezer. Nagkanta dagiti kumakanta nga indalan ni
Jezrahias. 43 Ket nagidatonda iti adu a sakripisio
iti dayta nga aldaw, ken nagrag-oda, ta pinarag-
o ida ti Dios iti kasta unay. Nagrag-o met
dagiti babbai ken ubbing. Isu a nangngeg iti
adayo ti kinaragsak ti Jerusalem. 44 Iti dayta
nga aldaw, adda dagiti lallaki a nadutokan
a mangaywan kadagiti siled a pagiduldulinan
kadagiti kontribusion, kadagiti umuna a bunga,
ken kadagiti apagkapullo, tapno urnongenda
dagiti pannakabingay dagiti padi ken dagiti
Levita a maiyannurot iti linteg. Nadutokan
ti tunggal maysa nga agtrabaho kadagiti talon
nga asideg kadagiti il-ili. Ta naragsakan ti
Juda kadagiti padi ken Levita a nakatakder iti
sangoananda. 45 Inaramidda iti panagserbi iti
Diosda, ken ti seremonia ti pannakapadalus, a
kas panangtungpal kadagiti bilin ni David ken
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ni Solomon a putotna, ket kasta met ti inaramid
dagiti kumakanta ken dagiti guardia iti ruangan.
46Ta kadagiti napalabas a tiempo, kadagiti aldaw
da David ken Asaf, adda dagiti mangidaldalan
kadagiti kumakanta, ken adda dagiti kankanta
a pagdayaw ken pagyaman iti Dios. 47 Idi tiempo
ni Zerubbabel ken idi tiempo ni Nehemias,
inted ti entero nga Israel ti inaldaw a bingay
dagiti kumakanta ken dagiti mangbanbantay iti
ruangan. Ilaslasinda ti bingay dagiti Levita, ket
ilaslasin dagiti Levita ti bingay dagiti kaputotan
ni Aaron.

13
1 Iti dayta nga aldaw, imbasa dagiti padi ti

Libro ni Moises a mangmangngeg dagiti tattao.
Naduktalanda a nakasurat iti daytoy a nasken
a saan a makitipon dagiti Ammonita wenno
Moabita iti taripnong ti Dios, iti agnanayon.
2 Gapu ta saanda a nangted iti tinapay ken
danum kadagiti tattao ti Israel, ngem ketdi
tinangdananda ni Balaam a mangilunod iti Is-
rael. Nupay kasta, pinagbalin ti Diostayo ti
lunod a bendision. 3 Apaman a nangngegda
ti linteg, inlasinda dagiti amin a gangannaet
manipud iti Israel. 4 Ita, sakbay a nadutokan
ni Eliasib a padi a mangaywan kadagiti siled a
pagiduldulinan iti balay ti Diostayo. Gayyem-
nan ni Tobias. 5 Insagana ni Eliasib ti dakkel
a siled a pagiduldulinan para kenni Tobias,
a sigud a pagikabkabilanda kadagiti daton a
bukbukel, kadagiti insenso, kadagiti alikamen,
ken kadagiti apagkapullo ti trigo, baro nga arak,
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ken ti lana, a nairanta para kadagiti Levita,
kadagiti kumakanta, kadagiti guardia ti ruan-
gan, ken kadagiti kontribusion para kadagiti
papadi. 6 Ngem iti tiempo a mapaspasamak
amin dagitoy, awanak idiay Jerusalem. Gapu ta
iti maikatallopulo ket dua a tawen a panagari
ni Artaxerxes iti Babilonia, napanak iti ayan ti
ari. Saan a nagbayag, nagkiddawak iti ari iti
pammalubos a pumanaw, 7 ket nagsubliak idiay
Jerusalem. Natakuatak ti dakes nga inaramid
ni Eliasib a panangipaaramatna kenni Tobias iti
siled a pagiduldulinan iti paraangan iti balay ti
Dios. 8 Kasta unay ti ungetko ket impurruakko
dagiti alikamen ni Tobias iti ruar ti siled a
pagiduldulinan. 9 Imbilinko nga aramidenda
ti seremonia ti pannakadalus kadagiti siled a
pagiduldulinan, ket insublik kadagitoy dagiti
alikamen iti balay ti Dios, dagiti daton a trigo,
ken ti insenso. 10 Ken natakuatak a saan
a naibunong kadagiti Levita dagiti bingay a
nairanta a maited kadakuada, isu a dagus a
pinanawanda ti templo, ket nagturong ti tunggal
maysa iti talonna, kasta met ti inaramid dagiti
kumakanta nga agserserbi. 11 Isu nga inungtak
dagiti opisial ket kinunak kadakuada, “Apayen a
nabaybay-an ti balay ti Dios?” Inummongko ida
ken pinaggianko ida kadagiti kampoda. 12 Ket
inyeg dagiti amin a taga-Juda ti apagkapullo ti
trigo, baro nga arak, ken ti lana kadagiti siled
a pagiduldulinan. 13 Insaadko a kas tresurero
kadagiti siled a pagiduldulinan da Selemias a
padi, Zadok nga eskriba, ken Pedaias a nagtaud
iti Levita. Sumaruno kadakuada ni Hanan a
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putot ni Zaccur a putot ni Matanias, gapu ta
ammok a mapagtalkak ida. Ti trabahoda ket
agibunong kadagiti abasto kadagiti padada nga
agtrabtrabaho. 14Laglagipem, O Diosko ti maipa-
pan iti daytoy, ken saanmo koma a punasen
dagiti nasasayaat nga inaramidko para iti balay ti
Diosko ken dagiti trabaho iti daytoy. 15 Kadidiay
nga aldaw, nakakitaak kadagiti tattao idiay Juda
nga agpespespes iti ubas iti Aldaw a Panaginana
ken agaw-awitda kadagiti trigo ket ilugluganda
dagitoy kadagiti asnoda, ken kasta met ti arak,
ubas, igos, ken amin a kita dagiti nadagsen a
karga sada inyeg idiay Jerusalem iti Aldaw a
Panaginana. Nagririak ta aglaklakoda kadagiti
taraon iti dayta nga aldaw. 16 Nagisangpet
dagiti lallaki a taga-Tiro nga agnanaed idiay
Jerusalem iti lames ken amin a kita ti magatang,
ket inlakoda dagitoy kadagiti tattao ti Juda ken
iti entero a siudad iti Aldaw a Panaginana!
17 Binabalawko ngarud dagiti pangulo ti Juda,
“Ania daytoy a dakes nga ar-aramidenyo, saanyo
a raraemen ti Aldaw a Panaginana? 18 Saan
kadi nga inaramid dagiti ammayo daytoy? Ken
saan kadi nga inyeg ti Diostayo amin dagitoy
a dakes kadatayo ken iti daytoy a siudad? Ita,
ad-adda pay a pagpungpungtotenyo ti Dios iti
Israel gapu iti saanyo a panagraem iti Aldaw a
Panaginana.” 19 Apaman a sumipnget iti ruan-
gan ti Jerusalem sakbay a mangrugi ti Aldaw a
Panaginana, imbilinko a marikpan dagiti ridaw
ken nasken a saan a maluktan dagitoy agingga
a malpas ti Aldaw a Panaginana. Pinagban-
tayko dagiti sumagmamano kadagiti adipenko



Nehemias 13:20 xliii Nehemias 13:26

iti ruangan tapno awan ti karga a maiyuneg
iti Aldaw a Panaginana. 20 Naminsan wenno
namindua a nagkampo dagiti komersiante ken
dagiti aglaklako iti amin a kita ti tagilako iti ruar
ti Jerusalem. 21 Ngem binallaagak ida, “Apay
ngay nga agkamkampokayo iti ruar ti pader? No
aramidenyonto pay daytoy, pagtalawenkayo!”
Manipud iti dayta a tiempo saandan nga im-
may iti Aldaw a Panaginana. 22 Ken binilinko
dagiti Levita nga aramidenda ti seremonia ti
pannakadalusda, sada mapan guardiaan dagiti
ruangan, tapno mangilin ti Aldaw a Panagi-
nana. Laglagipem met daytoy, O Diosko, ken
kaassiannak gapu iti kinapudnom iti tulagmo
kaniak. 23 Kadagidiay nga aldaw, nakitak pay
dagiti Judio a nakiasawa kadagiti babbai a taga-
Asdod, Ammon ken Moab. 24 Kagudua ti bilang
dagiti annakda ti agsasao iti pagsasao ti Asdod,
ngem saanda a makapagsao iti pagsasao ti Juda,
ti laeng pagsasao dagiti tattao a pagnanaedanda.
25 Ket inungtak ida, inlunodko ida, kinabilko
ti dadduma kadakuada ken pinarutko dagiti
bubuokda. Pinagsapatak ida iti sangoanan ti
Dios, kinunak, “Saanyo ipaasawa dagiti annakyo
a babbai kadagiti annakda a lallaki, wenno ipaa-
sawa dagiti annakda a babbai kadagiti annakyo
a lallaki, wenno saanyo nga asawaen dagiti an-
nakda a babbai. 26 Saan kadi a dagitoy a babbai
ti nakaigapuan ti panagbasol ni Solomon nga ari
ti Israel? Kadagiti adu a nasion awan ti ari a kas
kenkuana, ken inayat isuna ti Diosna. Ken pinag-
turay ti Dios isuna nga ari iti entero nga Israel.
Uray no kasta, dagiti ganggannaet nga assawana
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ti makagapu a nagbasol isuna. 27 Dumngegkami
kadi kadakayo ket aramidenmi amin daytoy a
kinadakes ken agsukirkami iti Dios babaen iti
panangasawami kadagiti ganggannaet a bab-
bai?” 28 Maysa kadagiti annak ni Joyada a
putot ni Eliasib a nangato a padi ket manu-
gang ni Sanballat a Horonita. Pinapanawko
ngarud isuna idiay Jerusalem. 29 Laglagipem
ida O, Diosko, gapu iti panangtulawda iti akem
a kinapadi, ken iti katulagan ti kinapadi ken
dagiti Levita. 30 Ket inaramidko ti seremonia ti
pannakadalusda kadagiti amin a ganggannaet,
ken imbagak dagiti pagrebbengan dagiti padi
ken dagiti Levita, ti tunggal maysa iti trabahona.
31 Impaayko dagiti kayo a pangpuor iti daton
iti umno a tiempo ken dagiti umuna a bunga.
Laglagipennak, O Diosko, para iti pagsayaatak.
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