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Çapitro 1

1 Adam, Set, Enoÿ, 2 Kenan, Mahalalel, Jared, 3 ˘ano˛, Metuÿela˛,
Leme˛, 4 Noa, Ÿem, ˘am, kaj Jafet.

5 La filoj de Jafet: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Meÿe˛,
kaj Tiras. 6 La filoj de Gomer: Aÿkenaz, Rifat, kaj Togarma. 7 La filoj
de Javan: Eliÿa, Tarÿiÿ, Kitim, kaj Dodanim.

8 La filoj de ˘am: Kuÿ, Micraim, Put, kaj Kanaan. 9 La filoj de
Kuÿ: Seba, ˘avila, Sabta, Raama, kaj Sabte˛a. La filoj de Raama:
Ÿeba kaj Dedan. 10 Kuÿ naskigis ankaû Nimrodon; çi tiu komencis
esti potenculo sur la tero. 11 Micraim naskigis la Ludidojn, la Ana-
midojn, la Lehabidojn, la Naftu˛idojn, 12 la Patrusidojn, la Kaslu-
˛idojn (de kiuj devenas la Filiÿtoj), kaj la Kaftoridojn. 13 De Kana-
an naski¸is Cidon, lia unuenaskito, kaj ˘et, 14 la Jebusidoj, la Amo-
ridoj, la Girgaÿidoj, 15 la ˘ividoj, la Arkidoj, la Sinidoj, 16 la Arvadi-
doj, la Cemaridoj, la ˘amatidoj.

17 La filoj de Ÿem: Elam, Aÿur, Arpa˛ÿad, Lud, Aram, Uc, ˘ul,
Geter, kaj Meÿe˛. 18 De Arpa˛ÿad naski¸is Ÿela˛, de Ÿela˛ naski¸is
Eber. 19 Al Eber naski¸is du filoj: la nomo de unu estis Peleg, çar en
lia tempo estis dividita la tero; la nomo de lia frato estis Joktan. 20

De Joktan naski¸is Almodad, Ÿelef, ˘acarmavet, Jera˛, 21 Hadoram,
Uzal, Dikla, 22 Ebal, Abimael, Ÿeba, 23 Ofir, ˘avila, kaj Jobab. Çiuj
çi tiuj estis la filoj de Joktan.

24 Ÿem, Arpa˛ÿad, Ÿela˛, 25 Eber, Peleg, Reu, 26 Serug, Na˛or, Te-
ra˛, 27 Abram (tio estas Abraham). 28 La filoj de Abraham: Isaak kaj
Iÿmael.
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29 Jen estas ilia genealogio: de Iÿmael, la unuenaskito Nebajot,
poste Kedar, Adbeel, Mibsam, 30 Miÿma, Duma, Masa, ˘adad, Te-
ma, 31 Jetur, Nafiÿ, kaj Kedma. Tio estas la filoj de Iÿmael.

32 La filoj de Ketura, kromvirino de Abraham, kiujn ÿi naskis:
Zimran, Jokÿan, Medan, Midjan, Jiÿbak, kaj Ÿua˛. Kaj la filoj de Jok-
ÿan estis Ÿeba kaj Dedan. 33 La filoj de Midjan: Efa, Efer, ˘ano˛,
Abida, kaj Eldaa. Çiuj çi tiuj estis la filoj de Ketura.

34 Abraham naskigis Isaakon. La filoj de Isaak: Esav kaj Izrael.
35 La filoj de Esav: Elifaz, Reuel, Jeuÿ, Jalam, kaj Kora˛. 36 La filoj

de Elifaz: Teman, Omar, Cefi, Gatam, Kenaz, Timna, kaj Amalek. 37

La filoj de Reuel: Na˛at, Zera˛, Ÿama, kaj Miza. 38 La filoj de Seir:
Lotan, Ÿobal, Cibeon, Ana, Diÿon, Ecer, kaj Diÿan. 39 La filoj de Lo-
tan: ˘ori kaj Homam; la fratino de Lotan estis Timna. 40 La filoj de
Ÿobal: Aljan, Mana˛at, Ebal, Ÿefi, kaj Onam. La filoj de Cibeon: Aja
kaj Ana. 41 La filoj de Ana: Diÿon. La filoj de Diÿon: ˘amran, Eÿban,
Jitran, kaj Keran. 42 La filoj de Ecer: Bilhan, Zaavan, kaj Jaakan. La
filoj de Diÿan: Uc kaj Aran. 43 Jen estas la re¸oj, kiuj re¸is en la lando
de Edom, antaû ol aperis re¸o çe la Izraelidoj: Bela, filo de Beor; la
nomo de lia urbo estis Dinhaba. 44 Kaj Bela mortis, kaj anstataû li
ekre¸is Jobab, filo de Zera˛, el Bocra. 45 Kaj Joab mortis, kaj ansta-
taû li ekre¸is ˘uÿam, el la lando de la Temanidoj. 46 Kaj ˘uÿam
mortis, kaj anstataû li ekre¸is Hadad, filo de Bedad, kiu venkoba-
tis la Midjanidojn sur la kampo de Moab; la nomo de lia urbo es-
tis Avit. 47 Kaj Hadad mortis, kaj anstataû li ekre¸is Samla el Mas-
reka. 48 Kaj Samla mortis, kaj anstataû li ekre¸is Ÿaul el Re˛obot çe
la Rivero. 49 Kaj Ÿaul mortis, kaj anstataû li ekre¸is Baal-˘anan, filo
de A˛bor. 50 Kaj Baal- ˘anan mortis, kaj anstataû li ekre¸is Hadad;
la nomo de lia urbo estis Pai; la nomo de lia edzino estis Meheta-
bel, filino de Matred, filino de Me-Zahab. 51 Kaj Hadad mortis. Ti-
am la çefoj de Edom estis: çefo Timna, çefo Alva, çefo Jetet, 52 çefo
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Oholibama, çefo Ela, çefo Pinon, 53 çefo Kenaz, çefo Teman, çefo
Mibcar, 54 çefo Magdiel, çefo Iram. Tio estas la çefoj de Edom.
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Çapitro 2

1 Jen estas la filoj de Izrael: Ruben, Simeon, Levi, Jehuda, Isa˛ar,
Zebulun, 2 Dan, Jozef, Benjamen, Naftali, Gad, kaj Aÿer.

3 La filoj de Jehuda: Er, Onan, kaj Ÿela, tri naski¸is al li de Bat-
Ÿua, la Kanaanidino. Er, la unuenaskito de Jehuda, estis malbona
antaû la Eternulo, kaj Li mortigis lin. 4 Kaj lia bofilino Tamar naskis
al li Perecon kaj Zera˛on. La nombro de çiuj filoj de Jehuda estis
kvin. 5 La filoj de Perec: ˘ecron kaj ˘amul. 6 La filoj de Zera˛: Zim-
ri, Etan, Heman, Kalkol, kaj Dara; da ili çiuj estis kvin. 7 La filoj de
Karmi: A˛an, kiu mal¸ojigis Izraelon, pekinte kontraû anatemaîo.
8 La filoj de Etan: Azarja. 9 La filoj de ˘ecron, kiuj naski¸is al li:
Jera˛meel, Ram, kaj Kelubaj. 10 Ram naskigis Aminadabon; Amina-
dab naskigis Na˛ÿonon, princon de la idoj de Jehuda; 11 Na˛ÿon
naskigis Salman; Salma naskigis Boazon; 12 Boaz naskigis Obedon;
Obed naskigis Jiÿajon; 13 Jiÿaj naskigis sian unuenaskiton Eliab, la
dua estis Abinadab, la tria estis Ÿimea, 14 la kvara estis Netanel, la
kvina estis Radaj, 15 la sesa estis Ocem, la sepa estis David. 16 Iliaj
fratinoj estis: Ceruja kaj Abigail. La filoj de Ceruja estis: Abiÿaj, Joab,
kaj Asahel— tri. 17 Abigail naskis Amasan; la patro de Amasa estis
Jeter, Iÿmaelido. 18 Kaleb, filo de ˘ecron, naskigis de sia edzino Azu-
ba kaj de Jeriot; jen estas ÿiaj filoj: Jeÿer, Ÿobab, kaj Ardon. 19 Kiam
mortis Azuba, Kaleb prenis al si Efratan, kaj ÿi naskis al li ˘uron. 20

˘ur naskigis Urin; kaj Uri naskigis Becalelon. 21 Poste ˘ecron en-
venis al la filino de Ma˛ir, patro de Gilead; li prenis ÿin, kiam li havis
la a¸on de sesdek jaroj, kaj ÿi naskis al li Segubon. 22 Segub naski-



7

eLIBROLA SANKTA BIBLIO

gis Jairon, kaj li havis dudek tri urbojn en la lando Gilead. 23 Sed la
Geÿuranoj kaj Sirianoj forprenis de ili la Vila¸ojn de Jair, Kenaton
kaj ¸iajn dependaîojn, sesdek urbetojn. Çiuj çi tiuj estis la filoj de
Ma˛ir, patro de Gilead. 24 Post la morto de ˘ecron en Kaleb-Efra-
ta la edzino de ˘ecron, Abija, naskis al li Aÿ˛uron, la fondinton de
Tekoa. 25 La filoj de Jera˛meel, unuenaskito de ˘ecron, estis: la
unuenaskito Ram, poste Buna, Oren, Ocem, kaj A˛ija. 26 Jera˛meel
havis ankaû alian edzinon, ÿia nomo estis Atara; ÿi estis la patrino
de Onam. 27 La filoj de Ram, la unuenaskito de Jera˛meel, estis:
Maac, Jamin, kaj Eker. 28 La filoj de Onam estis: Ÿamaj kaj Jada. La
filoj de Ÿamaj estis: Nadab kaj Abiÿur. 29 La nomo de la edzino de
Abiÿur estis Abi˛ail; ÿi naskis al li A˛banon kaj Molidon. 30 La filoj
de Nadab estis: Seled kaj Apaim. Seled mortis sen infanoj. 31 La filo
de Apaim estis Jiÿei. La filo de Jiÿei estis Ÿeÿan. La filo de Ÿeÿan es-
tis A˛laj. 32 La filoj de Jada, frato de Ÿamaj, estis: Jeter kaj Jonatan.
Jeter mortis sen infanoj. 33 La filoj de Jonatan estis: Pelet kaj Zaza.
Tio estis la idoj de Jera˛meel. 34 Ÿeÿan ne havis filojn, sed nur fili-
nojn. Ÿeÿan havis sklavon Egipton, kies nomo estis Jar˛a; 35 kaj Ÿe-
ÿan donis sian filinon kiel edzinon al sia sklavo Jar˛a, kaj ÿi naskis
al li Atajon. 36 Ataj naskigis Natanon; kaj Natan naskigis Zabadon.
37 Zabad naskigis Eflalon; kaj Eflal naskigis Obedon. 38 Obed nas-
kigis Jehun, kaj Jehu naskigis Azarjan. 39 Azarja naskigis ˘elecon;
kaj ˘elec naskigis Eleasan. 40 Eleasa naskigis Sismajon; kaj Sismaj
naskigis Ÿalumon. 41 Ÿalum naskigis Jekamjan; kaj Jekamja naskigis
Eliÿaman. 42 La filoj de Kaleb, frato de Jera˛meel: lia unuenaskito
Meÿa, kiu estis la fondinto de Zif; kaj la filoj de Mareÿa, fondinto de
˘ebron. 43 La filoj de ˘ebron: Kora˛, Tapua˛, Rekem, kaj Ÿema. 44

Ÿema naskigis Ra˛amon, fondinton de Jorkeam; kaj Rekem naski-
gis Ÿamajon. 45 La filo de Ÿamaj estis Maon; kaj Maon estis la fon-
dinto de Bet-Cur. 46 Kaj Efa, kromvirino de Kaleb, naskis ˘aranon,
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Mocan, kaj Gazezon; kaj ˘aran naskigis Gazezon. 47 La filoj de Je-
daj estis: Regem, Jotam, Geÿan, Pelet, Efa, kaj Ÿaaf. 48 Maa˛a, krom-
virino de Kaleb, naskis Ÿeberon kaj Tir˛anan. 49 Ÿi naskis ankaû
Ÿaafon, la fondinton de Madmana, Ÿevan, la fondinton de Ma˛bena
kaj la fondinton de Gibea. La filino de Kaleb estis A˛sa. 50 Tio estis
la idoj de Kaleb: la filo de ˘ur, unuenaskito de Efrata: Ÿobal, fon-
dinto de Kirjat-Jearim, 51 Salma, fondinto de Bet-Le˛em, ˘aref, fon-
dinto de Bet-Gader. 52 Ÿobal, fondinto de Kirjat-Jearim, havis la
filojn: Haroe, duono de la Menu˛ot. 53 La familioj de Kirjat-Jearim
estis: la Jetridoj, la Putidoj, la Ÿumatidoj, la Miÿraidoj. De çi tiuj
devenis la Coreaidoj kaj la Eÿtaolidoj. 54 La idoj de Salma: la Bet-
Le˛emanoj, la Netofaanoj, la Atrotanoj de la domo de Joab, la du-
ono de la Mana˛atanoj, la Coreanoj; 55 kaj la familioj de la skribi-
stoj, kiuj lo¸is en Jabec, la Tiratidoj, Ÿimeatidoj, kaj Su˛atidoj; tio
estis la Kenidoj, kiuj devenis de ˘amat, la fondinto de Bet-Re˛ab.
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Çapitro 3

1 Jen estas la filoj de David, kiuj naski¸is al li en ˘ebron: la unue-
naskito Amnon, de la Jizreelanino A˛inoam; la dua estis Daniel, de
la Karmelanino Abigail; 2 la tria estis Abÿalom, filo de Maa˛a, filino
de Talmaj, re¸o de Geÿur; la kvara estis Adonija, filo de ˘agit; 3 la
kvina estis Ÿefatja, de Abital; la sesa estis Jitream, de lia edzino Egla;
4 ses naski¸is al li en ˘ebron. Li re¸is tie sep jarojn kaj ses mona-
tojn; kaj tridek tri jarojn li re¸is en Jerusalem. 5 Kaj jen estas tiuj, kiuj
naski¸is al li en Jerusalem: Ÿimea, Ÿobab, Natan, Salomono— çi tiuj
kvar de Bat-Ÿua, filino de Amiel; 6 Jib˛ar, Eliÿama, Elifelet, 7 Noga,
Nefeg, Jafia, 8 Eliÿama, Eljada, kaj Elifelet—naû. 9 Tio estas çiuj filoj
de David, krom la filoj de kromvirinoj; kaj ilia fratino estis Tamar.
10 La filo de Salomono estis Re˛abeam; la filo de çi tiu estis Abija;
la filo de çi tiu: Asa; la filo de çi tiu: Jehoÿafat; 11 la filo de çi tiu: Jo-
ram; la filo de çi tiu: A˛azja; la filo de çi tiu: Joaÿ; 12 la filo de çi tiu:
Amacja; la filo de çi tiu: Azarja; la filo de çi tiu: Jotam; 13 la filo de
çi tiu: A˛az; la filo de çi tiu: ˘izkija; la filo de çi tiu: Manase; 14 la filo
de çi tiu: Amon; la filo de çi tiu: Joÿija. 15 La filoj de Joÿija estis: la
unuenaskito Jo˛anan, la dua Jehojakim, la tria Cidkija, la kvara Ÿa-
lum. 16 La filoj de Jehojakim: lia filo Je˛onja, lia filo Cidkija. 17 La filoj
de Je˛onja: Asir, lia filo Ÿealtiel, 18 Malkiram, Pedaja, Ÿenacar, Je-
kamja, ˘oÿama, kaj Nedabja. 19 La filoj de Pedaja: Zerubabel kaj
Ÿimei. La filoj de Zerubabel: Meÿulam, ˘ananja; ilia fratino estis
Ÿelomit; 20 ankaû çi tiuj kvin: ˘aÿuba, Ohel, Bere˛ja, ˘asadja, kaj
Juÿab-˘esed. 21 La idoj de ˘ananja: Pelatja kaj Jeÿaja; la filoj de Re-
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faja, la filoj de Arnan, la filoj de Obadja, la filoj de Ÿe˛anja. 22 La filo
de Ÿe˛anja estis Ÿemaja; la filoj de Ÿemaja: ˘atuÿ, Jigal, Baria˛, Ne-
arja, kaj Ÿafat—ses. 23 La filoj de Nearja: Eljoenaj, ˘izkija, kaj Azri-
kam—tri. 24 La filoj de Eljoenaj: Hodavja, Eljaÿib, Pelaja, Akub, Jo˛a-
nan, Delaja, kaj Anani—sep.
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Çapitro 4

1 La filoj de Jehuda estis: Perec, ˘ecron, Karmi, ˘ur, kaj Ÿobal. 2

Reaja, filo de Ÿobal, naskigis Ja˛aton; Ja˛at naskigis A˛umajon kaj
Lahadon; tio estas la familioj de la Coreaidoj. 3 Kaj jen estas la do-
manaro de Etam: Jizreel, Jiÿma, Jidbaÿ; la nomo de ilia fratino estis
Haclelponi; 4 kaj Penuel, la fondinto de Gedor, kaj Ezer, la fondin-
to de ˘uÿa. Tio estas la idoj de ˘ur, unuenaskito de Efrata, pose-
danto de Bet-Le˛em. 5 Aÿ˛ur, fondinto de Tekoa, havis du edzinojn:
˘ela kaj Naara. 6 Naara naskis al li A˛uzamon, ˘eferon, Temnin,
kaj A˛aÿtarin; tio estas la filoj de Naara; 7 la filoj de ˘ela estis: Ce-
ret, Co˛ar, kaj Etnan. 8 Koc naskigis Anubon, Cobeban, kaj la fami-
liojn de A˛ar˛el, filo de Harum. 9 Jabec estis la plej estimata inter
siaj fratoj. Lia patrino donis al li la nomon Jabec, çar ÿi diris: En mal-
¸ojo mi naskis. 10 Kaj Jabec vokis al Dio de Izrael, dirante: Ho, se Vi
min benus kaj vastigus miajn limojn, kaj Via mano estus kun mi kaj
forigus la malbonon, por ke mi ne havu aflikton! Kaj Dio plenumis
tion, pri kio li petis. 11 Kelub, frato de Ÿu˛a, naskigis Me˛iron; çi tiu
estis la patro de Eÿton. 12 Eÿton naskigis Bet-Rafan, Pasea˛on, kaj
Te˛inan, fondinton de la urbo Na˛aÿ; tio estas la lo¸antoj de Re˛a.
13 La filoj de Kenaz estis: Otniel kaj Seraja; la filo de Otniel estis ˘a-
tat. 14 Meonotaj naskigis Ofran, kaj Seraja naskigis Joabon, fondin-
ton de la Valo de Çarpentistoj; çar ili estis çarpentistoj. 15 La filoj de
Kaleb, filo de Jefune: Iru, Ela, kaj Naam; la filo de Ela estis Kenaz.
16 La filoj de Jehalelel: Zif, Zifa, Tirja, kaj Asarel. 17 La filoj de Ezra:
Jeter, Mered, Efer, kaj Jalon. Ÿi naskis Mirjamon, Ÿamajon, kaj Jiÿ-
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ba˛on, la patron de Eÿtemoa; 18 dum lia edzino la Judino naskis Je-
redon, fondinton de Gedor, ˘eberon, fondinton de So˛o, kaj Jeku-
tielon, fondinton de Zanoa˛. Tiuj estis la filoj de Bitja, filino de Fa-
raono, kiun prenis Mered. 19 La filoj de la edzino de Hodija, frati-
no de Na˛am: la patro de Kejla, la Garmano, kaj Eÿtemoa, la Ma-
a˛atano. 20 La filoj de Ÿimon: Amnon, Rina, Ben-˘anan, kaj Tilon;
la filoj de Jiÿei: Zo˛et kaj Ben-Zo˛et. 21 La filoj de Ÿela, filo de Jehu-
da: Er, patro de Le˛a, kaj Lada, patro de Mareÿa, kaj la familioj de
la tolfaristoj el la domo de Aÿbea; 22 kaj Jokim, kaj la lo¸antoj de Ko-
zeba, kaj Joaÿ, kaj Saraf, kiuj estis sinjoroj en Moab kaj poste reve-
nis en Bet-Le˛emon, laû antikvaj rakontoj. 23 Ili estis potistoj, kaj
lo¸is inter ¸ardenoj kaj brutejoj; çe la re¸o ili tie lo¸is por liaj labo-
roj.

24 La filoj de Simeon: Nemuel, Jamin, Jarib, Zera˛, kaj Ÿaul. 25 La
filo de çi tiu estis Ÿalum; la filo de çi tiu estis Mibsam; la filo de çi
tiu estis Miÿma. 26 La filoj de Miÿma: lia filo ˘amuel, lia filo Zakur,
lia filo Ÿimei. 27 Ÿimei havis dek ses filojn kaj ses filinojn; sed liaj
fratoj ne havis multe da filoj, kaj ilia tuta parencaro ne tiel multi¸is,
kiel la idaro de Jehuda. 28 Ili lo¸is en Beer-Ÿeba, Molada, kaj ˘acar-
Ÿual, 29 en Bilha, Ecem, kaj Tolad, 30 en Betuel, ˘orma, kaj Ciklag,
31 en Bet-Markabot, ˘acar-Susim, Bet-Biri, kaj Ÿaaraim. Tio estis
iliaj urboj ¸is la regado de David. 32 Iliaj vila¸oj estis: Etam, Ain,
Rimon, To˛en, kaj Aÿan, kvin urboj; 33 kaj çiuj iliaj vila¸oj, kiuj es-
tis çirkaû tiuj urboj, ¸is Baal. Tie estis ilia lo¸loko, kaj ili havis apar-
tan genealogian registron. 34 Kaj Meÿobab, Jamle˛, Joÿa, filo de
Amacja, 35 Joel, Jehu, filo de Joÿibja, filo de Seraja, filo de Asiel, 36

Eljoenaj, Jaakoba, Jeÿo˛aja, Asaja, Adiel, Jesimiel, Benaja, 37 Ziza,
filo de Ÿifi, filo de Alon, filo de Jedaja, filo de Ÿimri, filo de Ÿemaja.
38 Çi tiuj, cititaj laû iliaj nomoj, estis princoj en siaj familioj, kaj ili-
aj patrodomoj forte vasti¸is. 39 Ili iris ¸is Gedor, ¸is la orienta flanko
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de la valo, por serçi paÿtejon por siaj ÿafoj; 40 kaj ili trovis paÿtejon
grasan kaj bonan, kaj teron vastan, trankvilan, kaj kvietan, çar el la
˘amidoj estis tiuj, kiuj tie lo¸is antaûe. 41 Kaj venis tiuj, kiuj îus estas
cititaj, en la tempo de ˘izkija, re¸o de Judujo, kaj disbatis iliajn
tendojn, kaj ankaû la Meunojn, kiuj tie trovi¸is, kaj ekstermis ilin
por çiam kaj eklo¸is sur ilia loko, çar tie estis paÿtejo por iliaj ÿafoj.
42 Kaj el ili, el la idoj de Simeon, kvincent homoj iris al la monto
Seir; iliaj estroj estis Pelatja, Nearja, Refaja, kaj Uziel, filoj de Jiÿei.
43 Kaj ili venkobatis la restintajn savi¸intojn de Amalek kaj eklo¸is
tie por çiam.
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Çapitro 5

1 La filoj de Ruben, unuenaskito de Izrael. (Li estis la unuenaskito;
sed kiam li malhonoris la liton de sia patro, lia unuenaskiteco es-
tis fordonita al la filoj de Jozef, filo de Izrael, kaj li ne estis enskri-
bita en la genealogian liston kiel unuenaskito; 2 Jehuda estis la plej
potenca inter siaj fratoj, kaj la reganto devenis de li; sed la unuena-
skiteco estis donita al Jozef.) 3 La filoj de Ruben, unuenaskito de
Izrael: ˘ano˛, Palu, ˘ecron, kaj Karmi. 4 La idoj de Joel: lia filo es-
tis Ÿemaja, lia filo estis Gog, lia filo estis Ÿimei, 5 lia filo estis Mi˛a,
lia filo estis Reaja, lia filo estis Baal, 6 lia filo estis Beera, kiun for-
kondukis en kaptitecon Tiglat-Pileser, re¸o de Asirio. Li estis princo
de la Rubenidoj. 7 Kaj liaj fratoj, laû iliaj familioj, laû ilia genealo-
gia listo, estis: Jeiel, la çefo, Ze˛arja, 8 kaj Bela, filo de Azaz, filo de
Ÿema, filo de Joel. Li lo¸is en Aroer, ¸is Nebo kaj Baal- Meon. 9 Ori-
ente li lo¸is ¸is la komenco de la dezerto çe la rivero Eûfrato; çar ili
havis multe da brutoj en la lando Gilead. 10 En la tempo de Saul ili
militis kontraû la Hagaridoj, kaj çi tiuj enfalis en iliajn manojn; kaj
ili eklo¸is en la tendoj de tiuj en la tuta orienta parto de Gilead.

11 La idoj de Gad lo¸is apude de ili, en la lando Baÿan, ¸is Sal˛a;
12 la çefo estis Joel, la dua estis Ÿafam, poste Janaj kaj Ÿafat en Baÿan.
13 Iliaj fratoj, laû iliaj patrodomoj: Mi˛ael, Meÿulam, Ÿeba, Joraj,
Jakan, Zia, kaj Eber—sep. 14 Jen estas la filoj de Abi˛ail, filo de ˘uri,
filo de Jaroa˛, filo de Gilead, filo de Mi˛ael, filo de Jeÿiÿaj, filo de
Ja˛do, filo de Buz; 15 A˛i, filo de Abdiel, filo de Guni, estis çefo de
ilia patrodomo. 16 Kaj ili lo¸is en Gilead en Baÿan kaj ¸iaj filinurboj,



15

eLIBROLA SANKTA BIBLIO

kaj sur çiuj kampoj de Ÿaron, ¸is iliaj finoj. 17 Çiuj ili estis genealo-
gie enskribitaj en la tempo de Jotam, re¸o de Judujo, kaj en la tem-
po de Jerobeam, re¸o de Izrael.

18 La idoj de Ruben kaj la Gadidoj kaj la duontribo de Manase
havis da batalkapablaj viroj, portantaj ÿildon kaj glavon, streçantaj
pafarkon, kaj instruitaj por milito, kvardek kvar mil sepcent sesdek,
elirantojn en militistaro. 19 Ili militis kontraû la Hagaridoj, kontraû
Jetur, Nafiÿ, kaj Nodab. 20 Kaj ili ricevis helpon kontraû çi tiuj; kaj
la Hagaridoj, kun çio, kion ili havis, estis transdonitaj en iliajn ma-
nojn. Çar dum la milito ili vokis al Dio, kaj Li aûskultis ilian pre¸on
pro tio, ke ili fidis Lin. 21 Kaj ili forkaptis la brutojn de tiuj, kvindek
mil kamelojn, ducent kvindek mil ÿafojn, du mil azenojn, kaj cent
mil homojn. 22 Multe da mortigitoj falis, çar de Dio estis la milito.
Kaj ili lo¸is sur ilia loko ¸is la elpatrujigo.

23 La idoj de la duontribo de Manase lo¸is en la lando de Baÿan
¸is Baal-˘ermon, Senir, kaj la monto ˘ermon. Ili estis en granda
nombro. 24 Kaj jen estas la çefoj de iliaj patrodomoj: Efer, Jiÿei, Eliel,
Azriel, Jeremia, Hodavja, kaj Ja˛diel, viroj potencaj, viroj famaj, çe-
foj de siaj patrodomoj.

25 Sed ili defalis de Dio de iliaj patroj, kaj malçaste sekvis la di-
ojn de la enlandaj popoloj, kiujn Dio ekstermis antaû ili; 26 tial Dio
de Izrael ekscitis kontraû ili la spiriton de Pul, re¸o de Asirio, kaj la
spiriton de Tiglat-Pileser, re¸o de Asirio, kaj li elpatrujigis la Rube-
nidojn, la Gadidojn, kaj la duontribon de la Manaseidoj, kaj forkon-
dukis ilin en ˘ala˛on, ˘aboron, Haran, kaj al la rivero Gozan ¸is la
nuna tago.
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Çapitro 6

1 La filoj de Levi: Gerÿon, Kehat, kaj Merari. 2 La filoj de Kehat: Am-
ram, Jichar, ˘ebron, kaj Uziel. 3 La infanoj de Amram: Aaron, Mo-
seo, kaj Mirjam; kaj la filoj de Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar, kaj
Itamar. 4 Eleazar naskigis Pine˛ason, Pine˛as naskigis Abiÿuan, 5

Abiÿua naskigis Bukin, Buki naskigis Uzin, 6 Uzi naskigis Zera˛jan,
Zera˛ja naskigis Merajoton, 7 Merajot naskigis Amarjan, Amarja
naskigis A˛itubon, 8 A˛itub naskigis Cadokon, Cadok naskigis A˛i-
maacon, 9 A˛imaac naskigis Azarjan, Azarja naskigis Jo˛ananon, 10

Jo˛anan naskigis Azarjan (li estis tiu, kiu estis pastro en la domo,
kiun Salomono konstruis en Jerusalem), 11 Azarja naskigis Amarjan,
Amarja naskigis A˛itubon, 12 A˛itub naskigis Cadokon, Cadok nas-
kigis Ÿalumon, 13 Ÿalum naskigis ˘ilkijan, ˘ilkija naskigis Azarjan,
14 Azarja naskigis Serajan, Seraja naskigis Jehocadakon. 15 Jehoca-
dak iris en kaptitecon, kiam la Eternulo elpatrujigis la Judojn kaj la
Jerusalemanojn per Nebukadnecar.

16 La filoj de Levi: Gerÿon, Kehat, kaj Merari. 17 Jen estas la no-
moj de la filoj de Gerÿon: Libni kaj Ÿimei. 18 La filoj de Kehat: Am-
ram, Jichar, ˘ebron, kaj Uziel. 19 La filoj de Merari: Ma˛li kaj Muÿi.
Kaj jen estas la familioj de Levi laû iliaj patrodomoj: 20 la idoj de
Gerÿon: Libni; lia filo: Ja˛at; lia filo: Zima; 21 lia filo: Joa˛; lia filo: Ido;
lia filo: Zera˛; lia filo: Jeatraj. 22 La idoj de Kehat: lia filo: Aminadab;
lia filo: Kora˛; lia filo: Asir; 23 lia filo: Elkana; lia filo: Ebjasaf; lia filo:
Asir; 24 lia filo: Ta˛at; lia filo: Uriel; lia filo: Uzija; lia filo: Ÿaul. 25 La
filoj de Elkana: Amasaj kaj A˛imot. 26 Elkana: la idoj de Elkana: lia
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filo: Cofaj; lia filo: Na˛at; 27 lia filo: Eliab; lia filo: Jero˛am; lia filo:
Elkana. 28 La filoj de Samuel: la unuenaskito Vaÿni, kaj Abija. 29 La
idoj de Merari: Ma˛li; lia filo: Libni; lia filo: Ÿimei; lia filo: Uza; 30 lia
filo: Ÿimea; lia filo: ˘agija; lia filo: Asaja.

31 Jen estas tiuj, kiujn David starigis por kantado en la domo de
la Eternulo de post la tempo, kiam la sankta kesto trovis tie ripo-
zejon; 32 ili servadis antaû la tabernaklo de kunveno per kantado,
¸is Salomono konstruis la domon de la Eternulo en Jerusalem; kaj
ili stari¸adis al sia servado laû sia regularo; 33 jen estas tiuj, kiuj sta-
ri¸adis, kaj iliaj filoj: el la Kehatidoj estis la kantisto Heman, filo de
Joel, filo de Samuel, 34 filo de Elkana, filo de Jero˛am, filo de Eliel,
filo de Toa˛, 35 filo de Cuf, filo de Elkana, filo de Ma˛at, filo de
Amasaj, 36 filo de Elkana, filo de Joel, filo de Azarja, filo de Cefan-
ja, 37 filo de Ta˛at, filo de Asir, filo de Ebjasaf, filo de Kora˛, 38 filo
de Jichar, filo de Kehat, filo de Levi, filo de Izrael. 39 Kaj lia frato
Asaf, kiu staradis dekstre de li, Asaf, filo de Bere˛ja, filo de Ÿimea,
40 filo de Mi˛ael, filo de Baaseja, filo de Malkija, 41 filo de Etni, filo
de Zera˛, filo de Adaja, 42 filo de Etan, filo de Zima, filo de Ÿimei,
43 filo de Ja˛at, filo de Gerÿon, filo de Levi. 44 La idoj de Merari, ili-
aj fratoj, staradis maldekstre: Etan, filo de Kiÿi, filo de Abdi, filo de
Malu˛, 45 filo de ˘aÿabja, filo de Amacja, filo de ˘ilkija, 46 filo de
Amci, filo de Bani, filo de Ÿemer, 47 filo de Ma˛li, filo de Muÿi, filo
de Merari, filo de Levi. 48 Kaj iliaj fratoj, la Levidoj, estis destinitaj
por çiuj servoj en la tabernaklo de la domo de Dio.

49 Aaron kaj liaj filoj incensadis sur la altaro de bruloferoj kaj sur
la altaro de incensado; ili estis destinitaj por çiuj servoj en la plej-
sanktejo, kaj por pekliberigi Izraelon, konforme al çio, kion ordo-
nis Moseo, servanto de Dio. 50 Kaj jen estas la idoj de Aaron: lia filo:
Eleazar; lia filo: Pine˛as; lia filo: Abiÿua; 51 lia filo: Buki; lia filo: Uzi;
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lia filo: Zera˛ja; 52 lia filo: Merajot; lia filo: Amarja; lia filo: A˛itub;
53 lia filo: Cadok; lia filo: A˛imaac.

54 Kaj jen estas iliaj lo¸lokoj, laû iliaj vila¸oj en iliaj limoj: al la idoj
de Aaron, al la familioj de la Kehatidoj, çar al ili destinis la loto, 55

oni donis ˘ebronon, en la lando de Jehuda, kaj ¸iajn antaûurbojn
çirkaû ¸i; 56 sed la kampon de tiu urbo kaj ¸iajn vila¸ojn oni donis
al Kaleb, filo de Jefune. 57 Al la idoj de Aaron oni donis la urbojn de
rifu¸o: ˘ebronon, Libnan kaj ¸iajn antaûurbojn, Jatiron, Eÿtemo-
an kaj ¸iajn antaûurbojn, 58 ˘ilenon kaj ¸iajn antaûurbojn, Debiron
kaj ¸iajn antaûurbojn, 59 Aÿanon kaj ¸iajn antaûurbojn, Bet- Ÿe-
meÿon kaj ¸iajn antaûurbojn; 60 kaj de la tribo de Benjamen: Geban
kaj ¸iajn antaûurbojn, Alemeton kaj ¸iajn antaûurbojn, kaj Anato-
ton kaj ¸iajn antaûurbojn. La nombro de çiuj iliaj urboj en iliaj fa-
milioj estis dek tri urboj. 61 Al la idoj de Kehat, kiuj restis el la fami-
lio de la tribo, oni donis de la duontribo de Manase laûlote dek
urbojn. 62 Al la idoj de Gerÿon laû iliaj familioj oni donis de la tri-
bo Isa˛ar, de la tribo Aÿer, de la tribo Naftali, kaj de la tribo Manase
en Baÿan, dek tri urbojn. 63 Al la idoj de Merari laû iliaj familioj oni
donis de la tribo Ruben, de la tribo Gad, kaj de la tribo Zebulun
laûlote dek du urbojn. 64 Kaj la Izraelidoj donis al la Levidoj la ur-
bojn kaj iliajn antaûurbojn. 65 Ili donis laûlote de la tribo de la Je-
hudaidoj, de la tribo de la Simeonidoj, kaj de la tribo de la Benja-
menidoj tiujn urbojn, kiujn ili nomis laû la nomoj. 66 Al kelkaj fa-
milioj el la idoj de Kehat oni donis urbojn, apartenontajn al ili, de
la tribo Efraim. 67 Kaj oni donis al ili la urbojn de rifu¸o: Ÿe˛emon
kaj ¸iajn antaûurbojn, sur la monto de Efraim, Gezeron kaj ¸iajn
antaûurbojn, 68 Jokmeamon kaj ¸iajn antaûurbojn, Bet- ˘oronon
kaj ¸iajn antaûurbojn, 69 Ajalonon kaj ¸iajn antaûurbojn, Gat-Rimo-
non kaj ¸iajn antaûurbojn; 70 kaj de la duontribo de Manase: Ane-
ron kaj ¸iajn antaûurbojn, Bileamon kaj ¸iajn antaûurbojn. Tio estis
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por la restintaj familoj de la Kehatidoj. 71 Al la idoj de Gerÿon oni
donis de la familioj de la duontribo de Manase: Golanon en Baÿan
kaj ¸iajn antaûurbojn, kaj Aÿtaroton kaj ¸iajn antaûurbojn; 72 de la
tribo Isa˛ar: Kedeÿon kaj ¸iajn antaûurbojn, Dabraton kaj ¸iajn
antaûurbojn, 73 Ramaton kaj ¸iajn antaûurbojn, kaj Anemon kaj
¸iajn antaûurbojn; 74 de la tribo Aÿer: Maÿalon kaj ¸iajn antaûur-
bojn, Abdonon kaj ¸iajn antaûurbojn, 75 ˘ukokon kaj ¸iajn antaû-
urbojn, kaj Re˛obon kaj ¸iajn antaûurbojn; 76 de la tribo Naftali:
Kedeÿon en Galileo kaj ¸iajn antaûurbojn, ˘amonon kaj ¸iajn an-
taûurbojn, kaj Kirjataimon kaj ¸iajn antaûurbojn. 77 Al la ceteraj
idoj de Merari oni donis de la tribo Zebulun: Rimonon kaj ¸iajn
antaûurbojn, kaj Taboron kaj ¸iajn antaûurbojn; 78 kaj transe de
Jordan, kontraû Jeri˛o, oriente de Jordan, oni donis de la tribo de
Ruben: Beceron en la dezerto kaj ¸iajn antaûurbojn, Jahacon kaj
¸iajn antaûurbojn, 79 Kedemeton kaj ¸iajn antaûurbojn, kaj Mefaa-
ton kaj ¸iajn antaûurbojn; 80 kaj de la tribo Gad: Ramoton en Gile-
ad kaj ¸iajn antaûurbojn, Ma˛anaimon kaj ¸iajn antaûurbojn, 81

˘eÿbonon kaj ¸iajn antaûurbojn, kaj Jazeron kaj ¸iajn antaûurbojn.



20

eLIBROLA SANKTA BIBLIO

Çapitro 7

1 La filoj de Isa˛ar estis: Tola, Pua, Jaÿub, kaj Ÿimron— kvar. 2 La idoj
de Tola: Uzi, Refaja, Jeriel, Ja˛maj, Jibsam, kaj Ÿemuel, çefoj de pa-
trodomoj de Tola, kura¸aj militistoj en siaj generacioj; ilia nombro
en la tempo de David estis dudek du mil sescent. 3 La idoj de Uzi:
Jizra˛ja; la idoj de Jizra˛ja: Mi˛ael, Obadja, Joel, kaj Jiÿija—kune
kvin patrodomoj. 4 Kun ili, laû iliaj generacioj, laû iliaj patrodomoj,
estis da militistoj armitaj por milito tridek ses mil; çar ili havis multe
da edzinoj kaj infanoj. 5 Da iliaj fratoj, en çiuj familioj de Isa˛ar,
estis okdek sep mil batalkapabluloj, çiuj enskribitaj en la genealo-
giajn listojn.

6 Çe Benjamen: Bela, Be˛er, kaj Jediael—tri. 7 La idoj de Bela: Ec-
bon, Uzi, Uziel, Jerimot, kaj Iri—kvin patrodomoj, militkapablaj. En
la genealogiaj listoj ili prezentis la nombron de dudek du mil tridek
kvar. 8 La idoj de Be˛er: Zemira, Joaÿ, Eliezer, Eljoenaj, Omri, Jere-
mot, Abija, Anatot, kaj Alemet; çiuj ili estis la filoj de Be˛er. 9 En la
listoj, laû ilia genealogio, laû iliaj patrodomoj, estis dudek mil du-
cent batalkapabluloj. 10 La idoj de Jediael: Bilhan; la idoj de Bilhan:
Jeuÿ, Benjamen, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarÿiÿ, kaj A˛iÿa˛ar. 11 Çiuj
ili estis la idoj de Jediael, laû patrodomoj, batalkapabluloj, dek sep
mil ducent armitaj por milito. 12 Ÿupim kaj ˘upim, idoj de Ir; ˘u-
ÿim, idoj de A˛er.

13 La filoj de Naftali: Ja˛ciel, Guni, Jecer, kaj Ÿalum, filoj de Bil-
ha.

14 La filoj de Manase: Asriel, kiun naskis lia kromvirino, Siriani-
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no; ÿi naskis ankaû Ma˛iron, la patron de Gilead. 15 Ma˛ir prenis
edzinon el la domanaro de ˘upim kaj Ÿupim; la nomo de lia frati-
no estis Maa˛a. La nomo de la dua estis Celof˛ad. Celof˛ad havis
nur filinojn. 16 Kaj Maa˛a, la edzino de Ma˛ir, naskis filon kaj do-
nis al li la nomon Pereÿ; la nomo de lia frato estis Ÿereÿ; liaj filoj estis
Ulam kaj Rekem. 17 La filo de Ulam estis Bedan. Tio estas la filoj de
Gilead, filo de Ma˛ir, filo de Manase. 18 Lia fratino Mole˛et naskis
Iÿ-Hodon, Abiezeron, kaj Ma˛lan. 19 La filoj de Ÿemida estis: A˛jan,
Ÿe˛em, Lik˛i, kaj Aniam.

20 La idoj de Efraim: Ÿutela˛, kaj lia filo Bered, kaj lia filo Ta˛at,
kaj lia filo Eleada, kaj lia filo Ta˛at, 21 kaj lia filo Zabad, kaj lia filo
Ÿutela˛, kaj Ezer, kaj Elead. Kaj mortigis ilin la lo¸antoj de Gat, la
indi¸enoj de la lando, kiam ili iris, por forpreni iliajn brutojn. 22 Kaj
ilia patro Efraim funebris longan tempon, kaj liaj fratoj venis, por
konsoli lin. 23 Kaj li envenis al sia edzino, kaj ÿi gravedi¸is kaj naskis
filon, kaj donis al li la nomon Beria, çar malfeliço okazis en lia do-
mo. 24 Lia filino estis Ÿeera. Ÿi konstruis Bet- ˘oronon, la malsupran
kaj la supran, kaj Uzen-Ÿeeran. 25 Kaj lia filo estis Refa˛, lia filo es-
tis Reÿef, lia filo estis Tela˛, lia filo estis Ta˛an, 26 lia filo estis La-
dan, lia filo estis Amihud, lia filo estis Eliÿama, 27 lia filo estis Nun,
lia filo estis Josuo. 28 Ilia posedaîo kaj lo¸loko estis Bet-El kaj ̧ iaj fili-
nurboj, oriente Naaran, okcidente Gezer kun ¸iaj filinurboj, kaj Ÿe-
˛em kun ¸iaj filinurboj, ¸is Aza kun ¸iaj filinurboj; 29 çe la flanko de
la Manaseidoj: Bet-Ÿean kun ¸iaj filinurboj, Taana˛ kun ¸iaj filinur-
boj, Megido kun ¸iaj filinurboj, Dor kun ¸iaj filinurboj. En tiuj lo-
koj lo¸is la idoj de Jozef, filo de Izrael.

30 La filoj de Aÿer: Jimna, Jiÿva, Jiÿvi, Beria; ilia fratino estis Sera˛.
31 La filoj de Beria: ˘eber, kaj Malkiel, kiu estis la patro de Birzait.
32 ˘eber naskigis Jafleton, Ÿomeron, ˘otamon, kaj Ÿuan, ilian fra-
tinon. 33 La filoj de Jaflet: Pasa˛, Bimhal, kaj Aÿvat. Tio estas la filoj
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de Jaflet. 34 La filoj de Ÿemer: A˛i, Rohaga, Je˛uba, kaj Aram. 35 La
filoj de lia frato Helem: Cofa˛, Jimna, Ÿeleÿ, kaj Amal. 36 La filoj de
Cofa˛: Sua˛, ˘arnefer, Ÿual, Beri, Jimra, 37 Becer, Hod, Ÿama, Ÿilÿa,
Jitran, kaj Beera. 38 La filoj de Jeter: Jefune, Pispa, kaj Ara. 39 La filoj
de Ula: Ara˛, ˘aniel, kaj Ricja. 40 Çiuj çi tiuj estis idoj de Aÿer, çe-
foj de patrodomoj, elektitaj, kura¸aj militistoj, çefaj estroj. Ili estis
enskribitaj en la genealogia listo, en la militistaro, por milito; ilia
nombro estis dudek ses mil viroj.
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Çapitro 8

1 De Benjamen naski¸is: Bela, lia unuenaskito, Aÿbel, la dua, A˛ra˛,
la tria; 2 No˛a estis la kvara, kaj Rafa estis la kvina. 3 La filoj de Bela
estis: Adar, Gera, Abihud, 4 Abiÿua, Naaman, A˛oa˛, 5 Gera, Ÿefu-
fan, kaj ˘uram. 6 Jen estas la filoj de Ehud, kiuj estis çefoj de patro-
domoj, kiuj lo¸is en Geba kaj elmigris en Mana˛aton: 7 Naaman,
A˛ija, Gera; çi tiu elmigrigis ilin, kaj li naskigis Uzan kaj A˛i˛udon.
8 Ÿa˛araim naskigis sur la kampoj de Moab, post kiam li forigis de
si siajn edzinojn ˘uÿim kaj Baara. 9 Li naskigis de sia edzino ˘odeÿ:
Jobabon, Cibjan, Meÿan, Malkamon, 10 Jeucon, Ÿo˛jan, kaj Mirman.
Tio estis liaj filoj, çefoj de patrodomoj. 11 De ˘uÿim li naskigis Abi-
tubon kaj Elpaalon. 12 La filoj de Elpaal: Eber, Miÿeam, kaj Ÿemer;
çi tiu konstruis Onon kaj Lodon kaj ¸iajn filinurbojn; 13 kaj Beria,
kaj Ÿema. Ili estis la çefoj de patrodomoj de la lo¸antoj de Ajalon;
ili elpelis la lo¸antojn de Gat. 14 A˛jo, Ÿaÿak, Jeremot, 15 Zebadja,
Arad, Eder, 16 Mi˛ael, Jiÿpa, kaj Jo˛a estis la filoj de Beria. 17 Zebad-
ja, Meÿulam, ˘izki, ˘eber, 18 Jiÿmeraj, Jizlia, kaj Jobab estis la filoj
de Elpaal. 19 Jakim, Zi˛ri, Zabdi, 20 Elienaj, Ciltaj, Eliel, 21 Adaja, Be-
raja, kaj Ÿimrat estis la filoj de Ÿimei. 22 Jiÿpan, Eber, Eliel, 23 Abdon,
Zi˛ri, ˘anan, 24 ˘ananja, Elam, Antotija, 25 Jifdeja, kaj Penuel es-
tis la filoj de Ÿaÿak. 26 Ÿamÿeraj, Ÿe˛arja, Atalja, 27 Jaareÿja, Elija, kaj
Zi˛ri estis la filoj de Jero˛am. 28 Tio estis la çefoj de patrodomoj,
çefoj laû siaj generacioj; ili lo¸is en Jerusalem. 29 En Gibeon lo¸is:
la fondinto de Gibeon—la nomo de lia edzino estis Maa˛a— 30 kaj
lia unuenaskita filo Abdon, Cur, Kiÿ, Baal, Nadab, 31 Gedor, A˛jo,
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kaj Ze˛er. 32 Miklot naskigis Ÿiman. Ankaû ili apud siaj fratoj enlo-
¸i¸is en Jerusalem kun siaj fratoj. 33 Ner naskigis Kiÿon, Kiÿ naski-
gis Saulon, Saul naskigis Jonatanon, Malki-Ÿuan, Abinadabon, kaj
Eÿbaalon. 34 La filo de Jonatan estis Merib-Baal, kaj Merib-Baal na-
skigis Mi˛an. 35 La filoj de Mi˛a estis Piton, Mele˛, Taarea, kaj
A˛az. 36 A˛az naskigis Jehoadan; Jehoada naskigis Alemeton, Az-
maveton, kaj Zimrin; Zimri naskigis Mocan. 37 Moca naskigis Bine-
an; lia filo estis Rafa, lia filo estis Eleasa, lia filo estis Acel. 38 Acel
havis ses filojn; jen estas iliaj nomoj: Azrikam, Bo˛ru, Iÿmael, Ÿearja,
Obadja, kaj ˘anan. Çiuj çi tiuj estis la filoj de Acel. 39 La filoj de lia
frato Eÿek: lia unuenaskito estis Ulam, la dua estis Jeuÿ, kaj la tria
estis Elifelet. 40 La filoj de Ulam estis kura¸aj militistoj, pafarkistoj,
kaj ili havis multe da filoj kaj nepoj: cent kvindek. Çiuj çi tiuj estis
el la Benjamenidoj.
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Çapitro 9

1 Çiuj Izraelidoj estis kalkulitaj, kaj ili estis enskribitaj en la libro de
la re¸oj de Izrael. La Judojn oni forkondukis en Babelon pro iliaj
malbonagoj. 2 La unuaj lo¸antoj, kiuj lo¸is en siaj posedaîoj, en siaj
urboj, estis Izraelidoj, pastroj, Levidoj, kaj Netinoj. 3 En Jerusalem
lo¸is parto de la idoj de Jehuda, de la idoj de Benjamen, kaj de la
idoj de Efraim kaj de Manase: 4 Utaj, filo de Amihud, filo de Omri,
filo de Imri, filo de Bani, el la idoj de Perec, filo de Jehuda; 5 kaj el
la Ÿiloanoj: Asaja, la unuenaskito, kaj liaj filoj; 6 el la idoj de Zera˛:
Jeuel, kaj iliaj fratoj, sescent naûdek; 7 el la Benjamenidoj: Salu, filo
de Meÿulam, filo de Hodavja, filo de Hasenua, 8 kaj Jibneja, filo de
Jero˛am, Ela, filo de Uzi, filo de Mi˛ri, kaj Meÿulam, filo de Ÿefat-
ja, filo de Reuel, filo de Jibnija; 9 kaj iliaj fratoj laû sia deveno, naû-
cent kvindek ses. Çiuj çi tiuj estis çefoj de patrodomoj en siaj patro-
domoj.

10 Kaj el la pastroj: Jedaja, Jehojarib, Ja˛in; 11 Azarja, filo de ˘il-
kija, filo de Meÿulam, filo de Cadok, filo de Merajot, filo de A˛itub,
estro en la domo de Dio; 12 kaj Adaja, filo de Jero˛am, filo de Paÿ-
˛ur, filo de Malkija, kaj Maasaj, filo de Adiel, filo de Ja˛zera, filo de
Meÿulam, filo de Meÿilemit, filo de Imer; 13 kaj iliaj fratoj, çefoj de
siaj patrodomoj, mil sepcent sesdek, tre lertaj en la laboro de la ser-
vado en la domo de Dio. 14 El la Levidoj: Ÿemaja, filo de ˘aÿub, filo
de Azrikam, filo de ˘aÿabja, el la idoj de Merari; 15 kaj Bakbakar,
˘ereÿ, Galal, Matanja, filo de Mi˛a, filo de Zi˛ri, filo de Asaf, 16

Obadja, filo de Ÿemaja, filo de Galal, filo de Jedutun, Bere˛ja, filo
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de Asa, filo de Elkana, kiu lo¸is en la vila¸oj de la Netofaanoj. 17 Kaj
la pordegistoj: Ÿalum, Akub, Talmon, A˛iman, kaj iliaj fratoj; Ÿalum
estis la çefo. 18 Kaj ¸is nun çe la re¸a pordego, oriente, ili estas por-
degistoj el la anaro de la Levidoj. 19 Ÿalum, filo de Kore, filo de Eb-
jasaf, filo de Kora˛, kaj liaj fratoj el lia patrodomo, la Kora˛idoj, laû
sia ofico estis gardistoj de la sojloj de la tabernaklo, kiel iliaj patroj
çe la restejo de la Eternulo estis gardistoj de la eniro. 20 Pine˛as, filo
de Eleazar, en la antaûa tempo estis ilia estro, kaj la Eternulo estis
kun li. 21 Ze˛arja, filo de Meÿelemja, estis pordisto çe la tabernaklo
de kunveno. 22 La tuta nombro de tiuj, kiuj estis elektitaj kiel por-
degistoj çe la sojloj, estis ducent dek du. Ili estis enregistritaj laû siaj
vila¸oj. Ilin starigis David, kaj Samuel, la antaûvidisto, pro ilia fide-
leco. 23 Ili kaj iliaj filoj estis gardistoj de la pordegoj en la domo de
la Eternulo, la domo de la tabernaklo, laû deîoroj. 24 Çe la kvar flan-
koj estis la pordegistoj: oriente, okcidente, norde, kaj sude. 25 Iliaj
fratoj estis en siaj vila¸oj, kaj ili devis nur de tempo al tempo, unu
fojon en sep tagoj, veni al ili. 26 Çar konstante estis kvar estroj de
pordegistoj, ili estis Levidoj; ili estis super la çambroj kaj super la
trezoroj en la domo de Dio. 27 Ili noktadis çirkaû la domo de Dio,
çar ili havis la devon gardi, kaj ili devis malfermi çiumatene. 28 Parto
el ili estis super çiuj vazoj de la servado, laûkalkule ili enportadis kaj
laûkalkule elportadis. 29 Parto el ili estis komisiita pri la ceteraj va-
zoj kaj pri çiuj sanktaj objektoj, pri la faruno, la vino, la oleo, la oli-
bano, kaj la aromaîoj. 30 El la pastridoj kelkaj pretigadis la ÿmiraîojn
el aromaîoj. 31 Al Matitja el la Levidoj, kiu estis unuenaskito de Ÿa-
˛um, Kora˛ido, estis komisiitaj la aferoj de la patoj. 32 Al parto de
la Kehatidoj, iliaj fratoj, estis komisiitaj la panoj de propono, kiujn
ili devis pretigi por çiu sabato. 33 La kantistoj, çefoj de patrodomoj
inter la Levidoj, estis liberaj de servado en la çambroj, çar tage kaj
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nokte ili devis sin okupadi per sia arto. 34 Tio estas la çefoj de pa-
trodomoj de la Levidoj en siaj generacioj. Ili lo¸is en Jerusalem.

35 En Gibeon lo¸is: Jeiel, la fondinto de Gibeon—la nomo de lia
edzino estis Maa˛a— 36 kaj lia unuenaskita filo Abdon, kaj Cur, Kiÿ,
Baal, Ner, Nadab, 37 Gedor, A˛jo, Ze˛arja, kaj Miklot. 38 Miklot na-
skigis Ÿimamon. Ili ankaû apud siaj fratoj enlo¸i¸is en Jerusalem
kun siaj fratoj. 39 Ner naskigis Kiÿon, Kiÿ naskigis Saulon, Saul nas-
kigis Jonatanon, Malki- Ÿuan, Abinadabon, kaj Eÿbaalon. 40 La filo
de Jonatan estis Merib-Baal, kaj Merib-Baal naskigis Mi˛an. 41 La
filoj de Mi˛a estis: Piton, Mele˛, kaj Ta˛rea, 42 kaj A˛az—li naski-
gis Jaaran, Jaara naskigis Alemeton, Azmaveton, kaj Zimrin; Zimri
naskigis Mocan; 43 Moca naskigis Binean; lia filo estis Refaja, lia filo
estis Eleasa, lia filo estis Acel. 44 Acel havis ses filojn; jen estas iliaj
nomoj: Azrikam, Bo˛ru, Iÿmael, Ÿearja, Obadja, kaj ˘anan. Tio estis
la filoj de Acel.
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Çapitro 10

1 Dume la Filiÿtoj batalis kontraû Izrael; kaj la Izraelidoj forkuris de
la Filiÿtoj, kaj falis mortigitaj sur la monto Gilboa. 2 Kaj la Filiÿtoj
kuratingis Saulon kaj liajn filojn; kaj la Filiÿtoj mortigis Jonatanon
kaj Abinadabon kaj Malki- Ÿuan, filojn de Saul. 3 La batalo forti¸is
kontraû Saul; kaj la arkpafistoj trovis lin, kaj li estis vundita de la
arkpafistoj. 4 Tiam Saul diris al sia armilportisto: Eltiru vian glavon,
kaj trapiku min per ¸i, por ke ne venu tiuj necirkumciditoj kaj ne
mokmalhonoru min. Sed lia armilportisto ne volis, çar li forte timis.
Tiam Saul prenis sian glavon kaj faligis sin sur ¸in. 5 Kiam lia armil-
portisto vidis, ke Saul mortis, li ankaû faligis sin sur la glavon kaj
mortis. 6 Tiamaniere mortis Saul kaj liaj tri filoj, kaj lia tuta domo
kune mortis. 7 Kiam çiuj Izraelidoj, kiuj estis en la valo, vidis, ke oni
forkuras kaj ke Saul kaj liaj filoj mortis, tiam ili forlasis siajn urbojn
kaj forkuris; kaj venis la Filiÿtoj kaj enlo¸i¸is en ili.

8 En la sekvanta tago venis la Filiÿtoj, por senvestigi la mortigi-
tojn, kaj ili trovis Saulon kaj liajn filojn falintajn sur la monto Gil-
boa. 9 Kaj ili senvestigis lin kaj prenis lian kapon kaj liajn armilojn
kaj sendis en la landon de la Filiÿtoj çirkaûen, por anonci al iliaj
idoloj kaj al la popolo. 10 Kaj ili metis liajn armilojn en la domon de
siaj dioj, kaj lian kranion ili alfiksis en la domo de Dagon. 11 Kiam
la tuta Jabeÿ en Gilead aûdis pri çio, kion faris la Filiÿtoj al Saul, 12

tiam levi¸is çiuj kura¸uloj, kaj prenis la korpon de Saul kaj la kor-
pojn de liaj filoj kaj alportis lin en Jabeÿon, kaj enterigis iliajn ostojn
sub la kverko en Jabeÿ, kaj fastis dum sep tagoj. 13 Tiamaniere mor-
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tis Saul pro siaj malbonagoj, kiujn li faris antaû la Eternulo, ne ple-
numante la vorton de la Eternulo; ankaû pro tio, ke li turnis sin al
antaûdiristino, por demandi, 14 sed ne demandis la Eternulon. Pro
tio Li mortigis lin, kaj transdonis la re¸adon al David, filo de Jiÿaj.
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Çapitro 11

1 Kaj kunvenis çiuj Izraelidoj al David en ˘ebronon, kaj diris: Jen
ni estas via osto kaj via karno. 2 Ankaû hieraû kaj antaûhieraû, kiam
Saul estis ankoraû re¸o, vi elkondukadis kaj enkondukadis Izraelon;
kaj la Eternulo, via Dio, diris al vi: Vi paÿtos Mian popolon Izrael,
kaj vi estos estro de Mia popolo Izrael. 3 Kaj çiuj pleja¸uloj de Izrael
venis al la re¸o en ˘ebronon, kaj David faris kun ili interligon en
˘ebron antaû la Eternulo; kaj ili sanktoleis Davidon re¸o super Iz-
rael, konforme al la vorto de la Eternulo per Samuel. 4 Kaj David kaj
çiuj Izraelidoj iris en Jerusalemon (tio estas, en Jebuson). Tie la Je-
busidoj estis la lo¸antoj de la lando. 5 Kaj la lo¸antoj de Jebus diris
al David: Vi ne eniros çi tien. Sed David venkoprenis la fortikaîon
Cion, tio estas, la urbon de David. 6 Kaj David diris: Kiu la unua ven-
kobatos la Jebusidojn, tiu estos çefo kaj estro. Kaj la unua supren-
iris Joab, filo de Ceruja, kaj li fari¸is çefo. 7 Kaj David eklo¸is en tiu
fortikaîo; pro tio oni donis al ¸i la nomon: Urbo de David. 8 Kaj li
çirkaûkonstruis la urbon çiuflanke, de Milo en la tuta çirkaûo; kaj
Joab restarigis la ceterajn partojn de la urbo. 9 Kaj David fari¸adis
çiam pli kaj pli granda, kaj la Eternulo Cebaot estis kun li.

10 Jen estas la çefaj herooj, kiuj estis çe David, kaj kiuj tenis sin
forte kun li dum lia re¸ado, kune kun la tuta Izrael, por re¸igi lin
super Izrael konforme al la vorto de la Eternulo. 11 Jen estas la nom-
bro de la herooj, kiuj estis çe David: Jaÿobeam, filo de ˘a˛moni,
estro de la tridek; li levis sian lancon kontraû tricent kaj mortigis ilin
per unu fojo. 12 Post li estis Eleazar, filo de Dodo, la A˛o˛ido; li estis
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el la tri herooj. 13 Li estis kun David en Pas-Damim, kie la Filiÿtoj
kolekti¸is por batalo; tie estis kampoparto plena de hordeo; kaj la
popolo forkuris antaû la Filiÿtoj. 14 Sed tiuj stari¸is meze de la kam-
poparto, kaj savis ¸in kaj venkobatis la Filiÿtojn; kaj la Eternulo
helpis per granda helpo. 15 Kaj tri el la tridek çefoj iris sur la rokon
al David, en la kavernon Adulam, dum la tendaro de la Filiÿtoj staris
en la valo Refaim. 16 David tiam estis en la fortikaîo, kaj la garnizono
de la Filiÿtoj estis tiam en Bet-Le˛em. 17 Kaj David esprimis deziron
kaj diris: Kiu trinkigus al mi akvon el la puto Bet- Le˛ema, kiu es-
tas apud la pordego? 18 Tiam tiuj tri trarompe penetris en la tenda-
ron de la Filiÿtoj, çerpis akvon el la puto Bet-Le˛ema, kiu estis apud
la pordego, prenis kaj alportis al David. Sed David ne volis trinki
¸in; li elverÿis ¸in al la Eternulo, 19 kaj diris: Gardu min mia Dio, ke
mi ne faru tion: çu mi trinku la sangon de tiuj viroj, kiuj riskis sian
vivon? çar kun risko por sia vivo ili alportis ¸in. Kaj li ne volis trin-
ki ¸in. Tion faris la tri herooj. 20 Abiÿaj, frato de Joab, estis estro de
tiuj tri; li mortigis per sia lanco tricent homojn, kaj li havis gloran
nomon inter la tri. 21 El la tri li estis honorata de du kaj estis ilia
estro, sed en la trion li ne eniris. 22 Benaja, filo de Jehojada, filo de
homo kura¸a, granda pro siaj faroj, el Kabceel: li mortigis la du
fortulojn de Moab; li ankaû malsupreniris, kaj mortigis leonon en
kavo en ne¸a tago. 23 Li ankaû mortigis Egipton, viron, kiu havis la
alton de kvin ulnoj; en la mano de la Egipto estis lanco kiel rultra-
bo de teksisto; li aliris al li kun bastono, elÿiris la lancon el la mano
de la Egipto, kaj mortigis lin per lia propra lanco. 24 Tion faris Be-
naja, filo de Jehojada. Kaj li havis gloran nomon inter la tri herooj.
25 Inter la tridek li estis plej honorata, sed en la trion li ne eniris. Kaj
David faris lin lia korpogardistestro.

26 La çefaj militistoj estis: Asahel, frato de Joab, El˛anan, filo de
Dodo, el Bet-Le˛em, 27 Ÿamot, la Harorano, ˘elec, la Pelonano, 28
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Ira, filo de Ikeÿ, la Tekoaano, Abiezer, la Anatotano, 29 Sib˛aj, la
˘uÿaido, Ilaj, la A˛o˛ido, 30 Maharaj, la Netofaano, ˘eled, filo de
Baana, la Netofaano, 31 Itaj, filo de Ribaj, el Gibea de la Benjame-
nidoj, Benaja, la Piratonano, 32 ˘uraj, el Na˛ale-Gaaÿ, Abiel, la Ar-
batano, 33 Azmavet, la Ba˛urimano, Elja˛ba, la Ÿaalbonano; 34 el la
filoj de Haÿem, la Gizonano: Jonatan, filo de Ÿage, la Hararano, 35

A˛iam, filo de Sa˛ar, la Hararano, Elifal, filo de Ur, 36 ˘efer, la Me-
˛eratano, A˛ija, la Pelonano, 37 ˘ecro, la Karmelano, Naaraj, filo de
Ezbaj, 38 Joel, frato de Natan, Mib˛ar, filo de Hagri, 39 Celek, la
Amonido, Na˛araj, la Beerotano, armilportisto de Joab, filo de Ce-
ruja, 40 Ira, la Jetrido, Gareb, la Jetrido, 41 Urija, la ˘etido, Zabad, filo
de A˛laj, 42 Adina, filo de Ÿiza, la Rubenido, çefo de Rubenidoj, kaj
kun li estis tridek, 43 ˘anan, filo de Maa˛a, Joÿafat, la Mitnido, 44

Uzija, la Aÿterotano, Ÿama kaj Jeiel, filoj de ˘otam, la Aroerano, 45

Jediael, filo de Ÿimri, kaj lia frato Jo˛a, la Ticano, 46 Eliel, la Ma-
˛avido, Jeribaj kaj Joÿavja, filoj de Elnaam, Jitma, la Moabido, 47

Eliel, Obed, kaj Jaasiel el Mecobaja.
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Çapitro 12

1 Jen estas tiuj, kiuj venis al David en Ciklagon, kiam li estis ankoraû
kaÿita antaû Saul, filo de Kiÿ; ili ankaû estis inter la herooj, helpantoj
en la milito; 2 armitaj per pafarko, povosciantaj îeti ÿtonojn kaj pa-
farkajn sagojn per la dekstra mano kaj per la maldekstra, el la fra-
toj de Saul, Benjamenidoj: 3 la çefo A˛iezer, kaj Joaÿ, filoj de Ÿemaa,
la Gibeaano, Jeziel kaj Pelet, filoj de Azmavet, Bera˛a, kaj Jehu, la
Anatotano, 4 Jiÿmaja, la Gibeonano, heroo el tridek kaj super tridek,
Jeremia, Ja˛aziel, Jo˛anan, kaj Jozabad, la Gederaano, 5 Eluzaj, Je-
rimot, Bealja, Ÿemarja, kaj Ÿefatja, la ˘arufano, 6 Elkana, Jiÿija, Aza-
rel, Joezer, kaj Jaÿobeam, la Kora˛idoj, 7 Joela kaj Zebadja, filoj de
Jero˛am, el Gedor. 8 El la Gadidoj aparti¸is al David en la fortikigi-
tan lokon en la dezerto kura¸aj militistoj, kapablaj batalistoj, armi-
taj per ÿildo kaj lanco; iliaj viza¸oj estis kiel viza¸o de leono, kaj
rapidkuraj ili estis, kiel gazeloj sur la montoj: 9 Ezer estis la çefo,
Obadja la dua, Eliab la tria, 10 Miÿmana la kvara, Jeremia la kvina,
11 Ataj la sesa, Eliel la sepa, 12 Jonatan la oka, Elzabad la naûa, 13

Jeremia la deka, Ma˛banaj la dek-unua. 14 Çi tiuj el la Gadidoj es-
tis çefoj en la militistaro: la plej malgranda estis super cent, kaj la
plej granda super mil. 15 Ili estis tiuj, kiuj transiris Jordanon en la
unua monato, kiam ¸i inundis siajn ambaû bordojn, kaj ili dispelis
çiujn lo¸antojn de la valoj orienten kaj okcidenten. 16 Ankaû el la
idoj de Benjamen kaj de Jehuda oni venis en la fortikigitan lokon al
David. 17 Kaj David eliris renkonte al ili, kaj ekparolis kaj diris al ili:
Se vi venis al mi kun paco, por helpi al mi, mia koro estos kun vi;
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sed se por ruze transdoni min al miaj malamikoj, kvankam miaj
manoj estas senkulpaj, tiam vidu tion Dio de niaj patroj, kaj Li ju¸u.
18 Kaj spirito venis sur Amasajon, la estron de la herooj, kaj li diris:
Al vi, ho David, kaj kun vi, ho filo de Jiÿaj, estu paco; paco al vi, kaj
paco al viaj helpantoj, çar al vi helpas via Dio. Kaj David ilin akcep-
tis kaj faris ilin çefoj de la militistoj. 19 Ankaû el la Manaseidoj oni
ali¸is al David, kiam li iris kun la Filiÿtoj milite kontraû Saulon, sed
ne helpis al ili; çar post konsili¸o la estroj de la Filiÿtoj forsendis lin,
dirante: Kun niaj kapoj li ali¸os al sia sinjoro Saul. 20 Kiam li venis
en Ciklagon, ali¸is al li el la Manaseidoj: Adna˛, Jozabad, Jediael,
Mi˛ael, Jozabad, Elihu, kaj Ciltaj, milestroj de la Manaseidoj. 21 Kaj
ili helpis al David kontraû la militistoj, çar ili çiuj estis herooj, kaj
ili estis estroj en militistaro. 22 Çiutage oni venis pli al David, por
helpi al li, ¸is kolekti¸is granda armeo, kiel armeo de Dio.

23 Jen estas la nombro de la çefaj armitaj militistoj, kiuj venis al
David en ˘ebronon, por transdoni al li la regnon de Saul, konfor-
me al la vorto de la Eternulo; 24 da Jehudaidoj, portantaj ÿildon kaj
lancon, estis ses mil okcent armitaj por la militistaro; 25 el la Sime-
onidoj, batalkapablaj por la militistaro, estis sep mil cent; 26 el la
Levidoj estis kvar mil sescent; 27 kaj Jehojada, estro de Aaronidoj,
kaj kun li tri mil sepcent; 28 kaj Cadok, kura¸a junulo, kaj lia patro-
domo, dudek du estroj; 29 el la Benjamenidoj, samtribanoj de Saul,
tri mil; ¸is tiam la plimulto el ili fidele servis al la domo de Saul; 30

el la Efraimidoj dudek mil okcent kura¸aj militistoj, viroj famaj en
siaj patrodomoj; 31 el la duontribo de Manase dek ok mil, kiuj es-
tis vokitaj laûnome, por iri re¸igi Davidon; 32 el la Isa˛aridoj, kiuj
komprenis la cirkonstancojn, kaj sciis, kion Izrael devas fari, estis
ducent çefoj, kaj çiuj iliaj fratoj agis laû iliaj vortoj; 33 el la Zebulu-
nidoj, militkapablaj, kaj irantaj en militon kun çiaj bataliloj, estis
kvindek mil, por envici¸i en konkordo; 34 el la Naftaliidoj estis mil
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estroj, kaj kun ili tridek sep mil kun ÿildoj kaj lancoj; 35 el la Dani-
doj, armitaj por milito, estis dudek ok mil sescent; 36 el la Aÿeridoj,
militkapablaj kaj pretaj por milito, kvardek mil; 37 de trans Jordan,
el la Rubenidoj, la Gadidoj, kaj la duontribo de Manase, kun çiaj
militaj bataliloj, cent dudek mil. 38 Çiuj tiuj militistoj, prezentantaj
aran¸itajn vicojn, venis plenkore en ˘ebronon, por fari Davidon
re¸o super la tuta Izrael; ankaû çiuj ceteraj Izraelidoj estis unuani-
maj, por re¸igi Davidon. 39 Kaj ili restis tie kun David dum tri tagoj,
man¸is kaj trinkis; çar iliaj fratoj pretigis por ili; 40 ankaû tiuj, kiuj
estis proksime de ili, ¸is Isa˛ar, Zebulun, kaj Naftali, alportadis al
ili sur azenoj, kameloj, muloj, kaj bovoj man¸aîon el faruno, premi-
tajn figojn, sekvinberojn, vinon, oleon, bovojn, kaj ÿafojn en gran-
da kvanto; çar estis ¸ojo en Izrael.
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Çapitro 13

1 David konsili¸is kun la milestroj, centestroj, kaj çiuj çefoj; 2 kaj
David diris al la tuta komunumo de Izrael: Se plaças al vi, kaj se tio
estas de la Eternulo, nia Dio, ni dissendu çiuflanken al çiuj ceteraj
niaj fratoj en çiujn regionojn de Izrael, kaj samtempe al la pastroj
kaj Levidoj en la urbojn de ilia lo¸ado, ke ili kolekti¸u al ni; 3 kaj ni
transportu al ni la keston de nia Dio, çar ni ne turnis nin al Li en la
tempo de Saul. 4 Kaj la tuta komunumo diris, ek oni tiel agu; çar la
afero plaçis al la tuta popolo. 5 Tiam David kolektis la tutan Izrae-
lon, de Ÿi˛or la Egipta ¸is ˘amat, por ke oni venigu la keston de
Dio el Kirjat-Jearim. 6 Kaj David kun la tuta Izrael iris en Baalan, en
Kirjat-Jearimon, kiu trovi¸as en Judujo, por venigi de tie la keston
de Dio, de la Eternulo, kiu sidas sur la keruboj, kie estas vokata Lia
nomo. 7 Kaj oni veturigis la keston de Dio sur nova veturilo el la
domo de Abinadab, kaj Uza kaj A˛jo kondukis la veturilon. 8 Kaj
David kaj çiuj Izraelidoj ludis antaû Dio per la tuta forto, kun kan-
toj, harpoj, psalteroj, tamburinoj, cimbaloj, kaj trumpetoj. 9 Kiam ili
alvenis al la draÿejo de Kidon, Uza etendis sian manon, por subte-
ni la keston, çar la bovoj klinpuÿis ¸in. 10 Tiam ekflamis la kolero de
la Eternulo kontraû Uza, kaj Li mortigis lin pro tio, ke li etendis sian
manon al la kesto; kaj li mortis tie antaû Dio. 11 Kaj aflikti¸is David
pro tio, ke la Eternulo frapis Uzan, kaj li donis al tiu loko la nomon
Perec- Uza, ¸is la nuna tago. 12 Kaj David ektimis Dion en tiu tago,
kaj diris: Kiamaniere mi enportos al mi la keston de Dio? 13 Kaj Da-
vid ne transportigis la keston al si, en la urbon de David, sed li di-
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rektis ¸in en la domon de Obed-Edom, la Gatano. 14 Kaj la kesto de
Dio restis kun la familio de Obed-Edom en lia domo dum tri mo-
natoj; kaj la Eternulo benis la domon de Obed-Edom, kaj çion, kio
apartenis al li.
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Çapitro 14

1 ˘iram, re¸o de Tiro, sendis al David senditojn, kaj cedran lignon,
kaj masonistojn kaj çarpentistojn, por ke ili konstruu por li domon.
2 Kaj David konsciis, ke la Eternulo fortikigis lin kiel re¸on super
Izrael, ke lia regno levi¸is alte pro Lia popolo Izrael.

3 Kaj David prenis ankoraû edzinojn en Jerusalem, kaj David na-
skigis ankoraû filojn kaj filinojn. 4 Kaj jen estas la nomoj de tiuj, kiuj
naski¸is al li en Jerusalem: Ÿamua kaj Ÿobab, Natan kaj Salomono
5 kaj Jib˛ar kaj Eliÿua kaj Elpelet 6 kaj Noga kaj Nefeg kaj Jafia 7 kaj
Eliÿama kaj Beeljada kaj Elifelet.

8 Kiam la Filiÿtoj aûdis, ke David estas oleita kiel re¸o super la
tuta Izrael, tiam çiuj Filiÿtoj iris, por serçi Davidon. David aûdis pri
tio, kaj li eliris kontraû ilin. 9 Kaj la Filiÿtoj venis kaj okupis la valon
Refaim. 10 Kaj David demandis Dion, dirante: Çu mi iru kontraû la
Filiÿtojn? kaj çu Vi transdonos ilin en mian manon? Kaj la Eternu-
lo diris al li: Iru, çar Mi transdonos ilin en vian manon. 11 Kaj ili iris
al Baal-Peracim, kaj David venkobatis ilin tie. Kaj David diris: Dio
disbatis miajn malamikojn per mia mano, kiel oni disbatas akvon.
Tial oni donis al tiu loko la nomon Baal-Peracim. 12 Kaj ili lasis tie
siajn diojn; kaj David ordonis, ke oni forbruligu ilin per fajro. 13 Kaj
denove venis la Filiÿtoj kaj okupis la valon. 14 Tiam David denove
demandis Dion, kaj Dio diris al li: Ne iru post ili, deturnu vin de ili,
kaj venu al ili de la flanko de la morusarboj; 15 kaj kiam vi ekaûdos
la sonon de paÿoj sur la supro de la morusarboj, tiam komencu la
batalon; çar Dio eliris antaû vi, por frapi la tendaron de la Filiÿtoj.
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16 Kaj David faris, kiel ordonis al li Dio; kaj ili venkobatis la tenda-
ron de la Filiÿtoj de Gibeon ¸is Gezer. 17 Kaj la nomo de David fari¸is
fama en çiuj landoj; kaj la Eternulo faris lin timata de çiuj nacioj.
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Çapitro 15

1 Li konstruis al si domojn en la urbo de David, kaj pretigis lokon
por la kesto de Dio, kaj etendis tendon super ¸i. 2 Tiam David di-
ris: Neniu portu la keston de Dio krom la Levidoj; çar ilin la Eter-
nulo elektis, por ke ili portu la keston de Dio kaj servu al Li eterne.
3 Kaj David kunvenigis çiujn Izraelidojn en Jerusalemon, por porti
la keston de la Eternulo sur ¸ian lokon, kiun li pretigis por ¸i. 4 Kaj
David kunvenigis la idojn de Aaron kaj la Levidojn: 5 el la idoj de
Kehat estis: la estro Uriel kaj liaj fratoj, cent dudek; 6 el la idoj de
Merari: la estro Asaja kaj liaj fratoj, ducent dudek; 7 el la idoj de
Gerÿon: la estro Joel kaj liaj fratoj, cent tridek; 8 el la idoj de Elica-
fan: la estro Ÿemaja kaj liaj fratoj, ducent; 9 el la idoj de ˘ebron: la
estro Eliel kaj liaj fratoj, okdek; 10 el la idoj de Uziel: la estro Ami-
nadab kaj liaj fratoj, cent dek du. 11 Kaj David alvokis la pastrojn
Cadok kaj Ebjatar, kaj la Levidojn Uriel, Asaja, Joel, Ÿemaja, Eliel,
kaj Aminadab; 12 kaj li diris al ili: Vi, çefoj de patrodomoj de la Le-
vidoj, sanktigu vin kaj viajn fratojn, kaj alportu la keston de la Eter-
nulo, Dio de Izrael, sur la lokon, kiun mi pretigis por ¸i; 13 çar an-
taûe, kiam ne vi tion faris, la Eternulo, nia Dio, frapis nin pro tio,
ke ni serçis Lin ne tiel, kiel oni devas. 14 Kaj sanktigis sin la pastroj
kaj la Levidoj, por porti la keston de la Eternulo, Dio de Izrael. 15 Kaj
la idoj de Levi ekportis la keston de Dio, kiel ordonis Moseo laû la
vorto de la Eternulo, sur siaj ÿultroj, per stangoj sur ili. 16 Kaj Da-
vid diris al la estroj de la Levidoj, ke ili starigu siajn fratojn la kan-
tistojn kun muzikaj instrumentoj, psalteroj, harpoj, kaj laûtaj cimb-
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aloj, por ke alte aûdi¸u la sonoj de ¸ojo. 17 Kaj la Levidoj starigis
Hemanon, filon de Joel, kaj el liaj fratoj Asafon, filon de Bere˛ja, kaj
el la idoj de Merari, siaj fratoj, Etanon, filon de Kuÿaja; 18 kaj kun ili
iliajn duagradajn fratojn: Ze˛arja, Ben, Jaaziel, Ÿemiramot, Je˛iel,
Uni, Eliab, Benaja, Maaseja, Matitja, Eliflehu, Mikneja, Obed-
Edom, kaj Jeiel, kiel pordegistojn. 19 La kantistoj Heman, Asaf, kaj
Etan estis por ludado sur kupraj cimbaloj; 20 Ze˛arja, Aziel, Ÿemi-
ramot, Je˛iel, Uni, Eliab, Maaseja, kaj Benaja—sur psalteroj, por
sopranuloj; 21 Matitja, Eliflehu, Mikneja, Obed- Edom, Jeiel, kaj
Azazja—sur harpoj, por basuloj, por antaûkanti; 22 Kenanja, la es-
tro de la Levidoj—por aran¸ado; li aran¸adis la muzikon, çar li es-
tis kompetentulo. 23 Bere˛ja kaj Elkana estis pordogardistoj çe la
kesto; 24 Ÿebanja, Joÿafat, Netanel, Amasaj, Ze˛arja, Benaja, kaj Eli-
ezer, la pastroj, trumpetadis per trumpetoj antaû la kesto de Dio;
Obed-Edom kaj Je˛ija estis pordogardistoj çe la kesto. 25 Tiamanie-
re iris David kaj la pleja¸uloj de Izrael kaj la milestroj, por transporti
kun ¸ojo la keston de interligo de la Eternulo el la domo de Obed-
Edom. 26 Kaj kiam Dio helpis al la Levidoj, kiuj portis la keston de
interligo de la Eternulo, oni oferbuçis sep bovojn kaj sep ÿafojn. 27

David estis vestita per tuniko el delikata tolo, ankaû çiuj Levidoj,
kiuj portis la keston, la kantistoj, kaj Kenanja, la estro de aran¸ado
de la ˛oroj; David ankaû havis sur si linan efodon. 28 Kaj çiuj Izra-
elidoj akompanis la keston de interligo de la Eternulo, kun ¸ojkri-
oj, kun sonado de korno, kun trumpetoj, laûtaj cimbaloj, psalteroj,
kaj harpoj. 29 Kiam la kesto de interligo de la Eternulo venis al la
urbo de David, Mi˛al, filino de Saul, rigardis tra la fenestro; kaj
kiam ÿi vidis, ke la re¸o David saltas kaj ludas, ÿi ekmalestimis lin
en sia koro.
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Çapitro 16

1 Kaj oni alportis la keston de Dio, kaj metis ¸in interne de la ten-
do, kiun David starigis por ¸i; kaj oni alportis bruloferojn kaj paco-
ferojn antaû Dion. 2 Kiam David finis la oferadon de la bruloferoj
kaj de la pacoferoj, li benis la popolon en la nomo de la Eternulo.
3 Kaj li disdonis al çiuj Izraelidoj, kiel al la viroj, tiel ankaû al la vi-
rinoj, al çiu po unu bulo da pano, po unu porcio da viando, kaj po
unu peniko da sekvinberoj.

4 Kaj li starigis antaû la kesto de la Eternulo el la Levidoj servan-
tojn, por kantadi gloron, dankon, kaj laûdon al la Eternulo, Dio de
Izrael: 5 la çefo estis Asaf, la dua estis Ze˛arja, poste Jeiel, Ÿemira-
mot, Je˛iel, Matitja, Eliab, Benaja, Obed-Edom, kaj Jeiel, kun psal-
teroj kaj harpoj, kaj Asaf sonigadis per cimbaloj; 6 Benaja kaj Ja-
˛aziel, la pastroj, estis kun trumpetoj çiam antaû la kesto de inter-
ligo de Dio.

7 Tiam, en tiu tago, David la unuan fojon aran¸is dankokanton
al la Eternulo per Asaf kaj liaj fratoj:
8 Gloru la Eternulon, voku Lian nomon;

Sciigu inter la popoloj Liajn farojn.
9 Kantu al Li, muziku al Li;

Parolu pri çiuj Liaj mirakloj.
10 Laûdu Lian sanktan nomon;

¯oju la koro de tiuj, kiuj serças la Eternulon.
11 Turnu vin al la Eternulo kaj al Lia potenco;

Serçu çiam Lian viza¸on.
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12 Memoru Liajn miraklojn, kiujn Li faris;
Liajn signomiraklojn kaj la ju¸ojn de Lia buÿo;

13 Vi, semo de Izrael, Lia sklavo,
Filoj de Jakob, Liaj elektitoj.

14 Li estas la Eternulo, nia Dio;
Sur la tuta tero estas Liaj ju¸oj.

15 Memoru eterne Lian interligon,
La vorton, kiun Li testamentis por mil generacioj,

16 Kiun Li interkonsentis kun Abraham
Kaj îuris al Isaak.

17 Li metis ¸in por Jakob kiel le¸on,
Por Izrael kiel eternan interligon,

18 Dirante: Al vi Mi donos la landon Kanaanan
Kiel vian parton heredan.

19 Kiam vi estis malgrandnombraj,
Malmultaj, kaj fremduloj en ¸i,

20 Kaj ili iradis de popolo al popolo,
El unu regno al alia gento,

21 Tiam Li al neniu permesis premi ilin,
Kaj Li punis pro ili re¸ojn;

22 Dirante: Ne tuÿu Miajn sanktoleitojn,
Kaj al Miaj profetoj ne faru malbonon.

23 Kantu al la Eternulo la tuta tero;
Proklamu de tago al tago Lian savon.

24 Rakontu inter la popoloj Lian gloron,
Inter çiuj gentoj Liajn miraklojn.

25 Çar la Eternulo estas granda kaj tre glorinda;
Li estas timinda super çiuj dioj;

26 Çar çiuj dioj de la popoloj estas idoloj;
Sed la Eternulo kreis la çielon.
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27 Gloro kaj majesto estas antaû Li;
Forto kaj beleco estas sur Lia loko.

28 Tributu al la Eternulo, familioj de la popoloj,
Tributu al la Eternulo gloron kaj potencon.

29 Tributu al la Eternulo honoron de Lia nomo;
Alportu donacon, kaj venu antaû Lin;
Adorklini¸u antaû la Eternulo en sankta ornamo.

30 Tremu antaû Li la tuta tero;
Li aran¸is ja la mondon, ke ¸i ne ÿanceli¸u.

31 ¯oju la çielo, kaj estu gaja la tero;
Kaj oni diru inter la nacioj: La Eternulo re¸as.

32 Bruu la maro, kaj çio, kio ¸in plenigas;
¯oju la kampo, kaj çio, kio estas sur ¸i.

33 Tiam kantu çiuj arboj de la arbaro antaû la Eternulo,
Çar Li venas, por ju¸i la teron.

34 Laûdu la Eternulon, çar Li estas bona;
Çar eterna estas Lia favorkoreco.

35 Kaj diru: Savu nin, ho Dio de nia savo,
Kolektu nin kaj liberigu nin el inter la nacioj,
Por ke ni danku Vian sanktan nomon,
Por ke ni gloru nin per Via majesto.

36 Benata estu la Eternulo, Dio de Izrael,
De eterne ¸is eterne.
Kaj la tuta popolo diris: Amen! kaj gloro al la Eternulo!
37 Kaj li restigis tie antaû la kesto de interligo de la Eternulo Asa-

fon kaj liajn fratojn, por servadi antaû la kesto konstante, laû la
ordo de çiu tago; 38 kaj Obed-Edomon kaj liajn fratojn, sesdek ok;
Obed-Edom, filo de Jedutun, kaj ˘osa, restis kiel pordegistoj; 39 kaj
la pastron Cadok kaj liajn fratojn, la pastrojn, antaû la lo¸ejo de la
Eternulo sur la altaîo en Gibeon, 40 por ke ili alportadu bruloferojn
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al la Eternulo sur la altaro de bruloferoj konstante, matene kaj ves-
pere, kaj por çio, kio estas skribita en la instruo de la Eternulo, kiun
Li donis al Izrael. 41 Kaj kun ili estis Heman kaj Jedutun, kaj la aliaj
elektitoj, difinitaj laûnome, por kantadi laûdon al la Eternulo, çar
eterna estas Lia favorkoreco; 42 kun ili estis Heman kaj Jedutun, kun
trumpetoj kaj cimbaloj kaj aliaj instrumentoj por kantado antaû
Dio; kaj la filoj de Jedutun estis çe la pordego. 43 Kaj la tuta popo-
lo disiris çiu en sian domon; kaj David iris returne, por beni sian do-
mon.
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Çapitro 17

1 Kiam David lo¸is en sia domo, li diris unu fojon al la profeto Na-
tan: Jen mi lo¸as en domo cedroligna, kaj la kesto de interligo de la
Eternulo restas sub tapiÿoj. 2 Kaj Natan diris al David: Çion, kio es-
tas sur via koro, faru, çar Dio estas kun vi. 3 Sed en tiu sama nokto
aperis vorto de Dio al Natan, dirante: 4 Iru, kaj diru al Mia servan-
to David: Tiele diras la Eternulo: Ne vi konstruos por Mi la domon
por lo¸i; 5 çar Mi ne lo¸is en domo de post tiu tago, kiam Mi elkon-
dukis Izraelon, ̧ is la nuna tempo; sed Mi estis nur en tabernaklo kaj
en tendo. 6 Kien ajn Mi iris kun la tuta Izrael, çu Mi diris eç unu
vorton al iu el la ju¸istoj de Izrael, al kiuj Mi ordonis paÿti Mian
popolon, dirante: Kial vi ne konstruis por Mi cedrolignan domon?
7 Kaj nun diru jenon al Mia servanto David: Tiele diras la Eternu-
lo Cebaot: Mi prenis vin de ÿafejo, de ÿafoj, por ke vi estu estro su-
per Mia popolo Izrael; 8 kaj Mi estis kun vi çie, kien vi iris; kaj Mi
ekstermis çiujn viajn malamikojn antaû vi, kaj Mi faris al vi nomon,
egalan al la nomoj de la potenculoj sur la tero; 9 kaj Mi aran¸is lo-
kon por Mia popolo Izrael, kaj Mi plantis ¸in tiel, ke ¸i lo¸u trankvi-
le sur sia loko kaj ne plu tremu; kaj malbonuloj ne plu senfortigos
¸in, kiel antaûe; 10 kaj de post tiu tempo, kiam Mi starigis ju¸istojn
super Mia popolo Izrael, Mi humiligis çiujn viajn malamikojn; kaj
Mi diras al vi, ke domon konstruos al vi la Eternulo. 11 Kiam fini¸os
viaj tagoj kaj vi iros al viaj patroj, Mi starigos post vi vian idon, kiu
estos el viaj filoj; kaj Mi fortikigos lian regnon. 12 Li konstruos por
Mi domon; kaj Mi fortikigos lian tronon por çiam. 13 Mi estos al li
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patro, kaj li estos al Mi filo; kaj Mian favorkorecon Mi ne deturnos
de li tiel, kiel Mi deturnis de tiu, kiu estis antaû vi. 14 Kaj Mi stari-
gos lin en Mia domo kaj en Mia regno por çiam; kaj lia trono estos
fortikigita por eterne. 15 Konforme al çiuj çi tiuj vortoj kaj al çi tiu
tuta vizio, Natan parolis al David.

16 Kaj venis la re¸o David kaj sidi¸is antaû la Eternulo, kaj diris:
Kiu estas mi, ho Dio Eternulo, kaj kio estas mia domo, ke Vi veni-
gis min ¸is çi tie? 17 Sed eç tio estis nesufiça antaû Vi, ho Dio, kaj Vi
parolis pri la domo de Via servanto eç por la malproksima eston-
teco, kaj Vi rigardis min kiel homon alte starantan, ho Dio Eternulo.
18 Kion pli David povas diri al Vi, por honori Vian servanton? Vi
konas ja Vian servanton. 19 Ho Eternulo, por Via servanto kaj laû
Via koro Vi faris tiun tutan grandaîon, por montri çian grandecon.
20 Ho Eternulo, ne ekzistas simila al Vi, kaj ne ekzistas Dio krom Vi,
laû çio, kion ni aûdis per niaj oreloj. 21 Kaj kiu estas simila al Via
popolo Izrael, la sola popolo sur la tero, koncerne kiun Dio iris, por
elaçeti ¸in al Si kiel popolon, por fari al Si nomon per grandaîoj kaj
timindaîoj, forpelante naciojn antaû Via popolo, kiun Vi liberigis el
Egiptujo? 22 Vi faris Vian popolon Izrael Via popolo por eterne; kaj
Vi, ho Eternulo, faris Vin Dio por ¸i. 23 Kaj nun, ho Eternulo, la vor-
to, kiun Vi diris pri Via servanto kaj pri lia domo, veri¸u por eter-
ne, kaj Vi agu tiel, kiel Vi diris. 24 Kaj Via nomo estu vera kaj gran-
da por eterne, por ke oni diru: La Eternulo Cebaot, Dio de Izrael,
estas Dio al Izrael; kaj la domo de Via servanto David estu fortika
antaû Vi. 25 Çar Vi, ho mia Dio, sciigis al la orelo de Via servanto,
ke Vi konstruos al li domon; tial Via servanto trovis kura¸on pre¸i
antaû Vi. 26 Kaj nun, ho Eternulo, Vi estas Dio, kaj Vi diris pri Via
servanto çi tiun bonaîon. 27 Nun komencu beni la domon de Via
servanto, ke ¸i restu eterne antaû Vi; çar kion Vi, ho Eternulo, be-
nas, tio restas benita por eterne.
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Çapitro 18

1 Post tio okazis, ke David venkobatis la Filiÿtojn kaj humiligis ilin,
kaj li prenis Gaton kaj ¸iajn filinurbojn el la manoj de la Filiÿtoj. 2

Li ankaû venkobatis la Moabidojn, kaj la Moabidoj submeti¸is al
David kaj alportis tributojn. 3 Kaj David venkobatis Hadarezeron,
re¸on de Coba, en ˘amat, kiam tiu iris, por fortikigi sian regadon
super la rivero Eûfrato. 4 Kaj David venkoprenis de li mil çarojn kaj
sep mil rajdantojn kaj dudek mil piedirantojn; kaj David lamigis
çiujn çarçevalojn, sed restigis el ili por cent çaroj. 5 La Sirianoj Da-
maskaj venis, por helpi al Hadarezer, re¸o de Coba; sed David ven-
kobatis el la Sirianoj dudek du mil homojn. 6 Kaj David restigis gar-
nizonojn en la Damaska Sirio, kaj la Sirianoj submeti¸is al David kaj
alportis tributojn. Kaj la Eternulo helpis al David çie, kien li iris. 7

Kaj David prenis la orajn ÿildojn, kiujn havis sur si la servantoj de
Hadarezer, kaj alportis ilin en Jerusalemon. 8 Kaj el Tib˛at kaj el
Kun, urboj de Hadarezer, David prenis tre multe da kupro, el kiu
poste Salomono faris la kupran maron, la kolonojn, kaj la kuprajn
vazojn. 9 Kiam Tou, re¸o de ˘amat, aûdis, ke David venkobatis la
tutan militistaron de Hadarezer, re¸o de Coba, 10 tiam li sendis sian
filon Hadoram al la re¸o David, por saluti lin, kaj gratuli lin pri tio,
ke li militis kontraû Hadarezer kaj venkobatis lin (çar Tou estis en
milito kontraû Hadarezer); kaj li havis kun si çiaspecajn vazojn el
oro, ar¸ento, kaj kupro. 11 Ankaû çi tiujn David dediçis al la Eter-
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nulo, kune kun la ar¸ento kaj oro, kiun li prenis de çiuj nacioj: de
Edom, de Moab, de la Amonidoj, de la Filiÿtoj, kaj de Amalek. 12

Plue Abiÿaj, filo de Ceruja, venkobatis Edomon en la Valo de Salo,
dek ok mil homojn; 13 kaj li restigis en Edomujo garnizonojn, kaj
çiuj Edomidoj submeti¸is al David. Kaj la Eternulo helpis al David
çie, kien li iris.

14 Kaj David re¸is super la tuta Izrael, kaj li faradis ju¸on kaj ju-
stecon al sia tuta popolo. 15 Joab, filo de Ceruja, estis estro de la mili-
tistaro; Jehoÿafat, filo de A˛ilud, estis kronikisto; 16 Cadok, filo de
A˛itub, kaj Abimele˛, filo de Ebjatar, estis pastroj; kaj Ÿavÿa estis
skribisto; 17 Benaja, filo de Jehojada, estis super la Keretidoj kaj la
Peletidoj; kaj la filoj de David estis la unuaj apud la re¸o.
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Çapitro 19

1 Okazis poste, ke mortis Na˛aÿ, re¸o de la Amonidoj, kaj lia filo
fari¸is re¸o anstataû li. 2 Tiam David diris: Mi estos favorkora al
˘anun, filo de Na˛aÿ, çar lia patro agis favorkore koncerne min. Kaj
David sendis senditojn, por konsoli lin pri lia patro. Kaj la servan-
toj de David venis en la landon de la Amonidoj, al ˘anun, por lin
konsoli. 3 Sed la eminentuloj de la Amonidoj diris al ˘anun: Çu
efektive David deziras honori vian patron antaû vi, ke li sendis al vi
konsolantojn? çu ne venis al vi liaj servantoj nur por esplori, por
ruinigi, kaj por esplorrigardi la landon? 4 Tiam ˘anun prenis la ser-
vantojn de David, razigis ilin, detrançis iliajn vestojn ¸is duono, ¸is
la lumboj, kaj foririgis ilin. 5 Kaj ili iris. Kaj oni raportis al David pri
tiuj viroj, kaj li sendis renkonte al ili, çar la viroj tre hontis. Kaj la
re¸o diris: Restu en Jeri˛o, ¸is rekreskos viaj barboj, kaj tiam reve-
nu. 6 Kiam la Amonidoj vidis, ke ili indignigis kontraû si Davidon,
tiam ˘anun kaj la Amonidoj sendis mil kikarojn da ar¸ento, por
dungi al si el Mezopotamio, el Sirio de Maa˛a, kaj el Coba çarojn
kaj rajdistojn. 7 Kaj ili dungis al si tridek du mil çarojn kaj la re¸on
de Maa˛a kun lia popolo. Kaj ili venis kaj stari¸is tendare antaû
Medba. Kaj la Amonidoj kolekti¸is el siaj urboj kaj venis al la mili-
to. 8 Kiam David aûdis pri tio, li sendis Joabon kaj la tutan armeon
da kura¸uloj. 9 Kaj la Amonidoj eliris, kaj batalaran¸i¸is antaû la
enirejo de la urbo; kaj la re¸oj venintaj aran¸i¸is aparte, sur la kam-
po. 10 Kiam Joab vidis, ke li havos kontraû si batalon antaûe kaj ma-
lantaûe, li faris elekton el çiuj plejbravuloj en Izrael kaj batalaran¸is
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ilin kontraû la Sirianoj; 11 la ceteran parton de la popolo li komisiis
al sia frato Abiÿaj, kaj ili batalaran¸is sin kontraû la Amonidoj. 12 Kaj
li diris: Se la Sirianoj superfortos min, tiam vi donos al mi helpon;
sed se la Amonidoj superfortos vin, tiam mi donos al vi helpon; 13

estu kura¸a, kaj ni tenu nin forte pro nia popolo kaj pro la urboj de
nia Dio; kaj la Eternulo faru tion, kio plaços al Li. 14 Kaj Joab, kun
la popolo, kiu estis kun li, komencis la batalon kontraû la Sirianoj,
kaj çi tiuj forkuris antaû li. 15 Kiam la Amonidoj vidis, ke la Sirianoj
forkuris, ili ankaû forkuris antaû lia frato Abiÿaj, kaj foriris en la ur-
bon. Kaj Joab venis Jerusalemon. 16 Vidante, ke ili estas venkobati-
taj de la Izraelidoj, la Sirianoj sendis senditojn kaj elirigis la Siria-
nojn transriverajn; kaj Ÿofa˛, la militestro de Hadarezer, ilin kon-
dukis. 17 Kiam tio estis raportita al David, li kolektis çiujn Izraeli-
dojn, transiris Jordanon, venis al ili, kaj batalaran¸i¸is kontraû ili;
David aran¸is batalon kontraû la Sirianoj, kaj ili interbatalis kun li.
18 Kaj la Sirianoj forkuris antaû Izrael, kaj David mortigis el la Siri-
anoj sep mil çaristojn kaj kvardek mil piedirantojn; ankaû Ÿofa˛on,
la militestron, li mortigis. 19 Kiam la servantoj de Hadarezer vidis,
ke ili estas venkobatitaj de la Izraelidoj, ili faris pacon kun David kaj
submeti¸is al li. Kaj la Sirianoj ne volis plu helpi al la Amonidoj.
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Çapitro 20

1 Post paso de unu jaro, en la tempo, kiam la re¸oj eliras milite, Joab
kondukis la militistaron kaj komencis ruinigi la landon de la Amo-
nidoj, kaj li venis kaj eksie¸is Raban. Sed David restis en Jerusalem.
Kaj Joab venkobatis Raban kaj detruis ¸in. 2 Kaj David prenis la kro-
non de Malkam de lia kapo; li trovis, ke ¸i enhavas laûpeze kikaron
da oro, kaj estis en ¸i multekosta ÿtono, kiu transiris sur la kapon
de David. Kaj da militakiraîo li elportis el la urbo tre multe. 3 Kaj la
popolon, kiu estis tie, li elirigis, kaj mortigis per segiloj, feraj draÿi-
loj, kaj hakiloj. Tiele David agis kun çiuj urboj de la Amonidoj. Kaj
David kun la tuta popolo revenis Jerusalemon.

4 Post tio komenci¸is milito en Gezer, kontraû la Filiÿtoj; tiam
Sib˛aj, la ˘uÿaido, mortigis Sipajon, unu el la infanoj de la gigan-
to. Kaj ili humili¸is. 5 Kaj denove estis milito kun la Filiÿtoj; kaj El-
˛anan, filo de Jair, mortigis La˛min, fraton de Goljat, la Gatano, çe
kiu la tenilo de lia lanco estis kiel rultrabo de teksisto. 6 Kaj deno-
ve estis milito en Gat; tie estis viro tre altkreska, kiu havis po ses fin-
groj, sume dudek kvar; li ankaû naski¸is al la giganto. 7 Kiam li in-
sultis Izraelon, lin mortigis Jonatan, filo de Ÿimea, frato de David.
8 Tiuj naski¸is al la giganto en Gat, kaj ili falis de la mano de David
kaj de la manoj de liaj servantoj.
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Çapitro 21

1 Satano levi¸is kontraû Izraelon kaj instigis Davidon kalkuli Izra-
elon. 2 Kaj David diris al Joab kaj al la estroj de la popolo: Iru, kal-
kulu la Izraelidojn, de Beer-Ÿeba ¸is Dan, kaj raportu al mi, por ke
mi sciu ilian nombron. 3 Joab diris: La Eternulo multigu Sian popo-
lon centoble; ili çiuj, ho re¸o, mia sinjoro, estas ja servantoj por mia
sinjoro; por kio do mia sinjoro tion postulas? por kio tio fari¸u kul-
po sur Izrael? 4 Sed la vorto de la re¸o superfortis Joabon; tial Joab
iris, trairis la tutan Izraelidaron, kaj venis Jerusalemon. 5 Kaj Joab
transdonis al David la rezulton de la kalkulado de la popolo; kaj
montri¸is, ke da Izraelidoj estas miliono kaj cent mil viroj povan-
taj eltiri glavon, kaj da Jehudaidoj kvarcent sepdek mil povantaj
eltiri glavon. 6 La Levidojn kaj la Benjamenidojn li ne kalkulis inter
ili, çar antipatia estis al Joab la vorto de la re¸o. 7 Kaj tiu afero mal-
plaçis al Dio, kaj Li frapis Izraelon. 8 Tiam David diris al Dio: Mi
forte pekis, farante tiun aferon. Sed nun, pardonu do la malbona-
gon de Via servanto; çar mi agis tre malsa¸e. 9 Kaj la Eternulo pa-
rolis al Gad, la viziisto de David, dirante: 10 Iru kaj diru al David:
Tiele diras la Eternulo: Tri punojn Mi proponas al vi; elektu al vi
unu el ili, ke Mi ¸in faru al vi. 11 Kaj Gad venis al David, kaj diris al
li: Tiele diras la Eternulo: Akceptu por vi: 12 aû dum tri jaroj estos
malsato en la lando; aû dum tri monatoj vi estos premata de viaj
kontraûuloj kaj vin atingos la glavo de viaj malamikoj; aû dum tri
tagoj regos en la lando la glavo de la Eternulo kaj pesto, kaj an¸elo
de la Eternulo ekstermados en çiuj regionoj de Izrael. Pripensu do
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nun, kion mi respondu al mia Sendinto. 13 Tiam David diris al Gad:
Estas al mi tre malfacile; sed mi falu en la manon de la Eternulo, çar
tre granda estas Lia kompatemeco; nur mi ne falu en manon ho-
man. 14 Kaj la Eternulo venigis peston sur Izraelon, kaj falis el la
Izraelidoj sepdek mil homoj. 15 Kaj Dio sendis an¸elon al Jerusalem,
por fari en ¸i ekstermon. Sed kiam li komencis la ekstermadon, la
Eternulo rigardis, kaj bedaûris la malbonon, kaj diris al la an¸elo-
ekstermanto: Sufiçe! nun haltigu vian manon! La an¸elo de la Eter-
nulo staris tiam apud la draÿejo de Ornan, la Jebusido. 16 David levis
siajn okulojn, kaj ekvidis la an¸elon de la Eternulo, starantan inter
la tero kaj la çielo, kaj tenantan en sia mano eltiritan glavon, eten-
ditan super Jerusalem. Tiam David kaj la pleja¸uloj, kovritaj per
sakaîoj, îetis sin viza¸altere. 17 Kaj David diris al Dio: Mi estas ja tiu,
kiu ordonis kalkuli la popolon; mi estas tiu, kiu pekis kaj faris la
malbonaîon; sed kion faris çi tiuj ÿafoj? Ho Eternulo, mia Dio, Via
mano estu sur mi kaj sur la domo de mia patro; sed Vian popolon
ne plagu. 18 La an¸elo de la Eternulo diris al Gad, ke li diru al Da-
vid, ke David iru kaj starigu altaron al la Eternulo sur la draÿejo de
Ornan, la Jebusido. 19 Tiam David iris, konforme al la vorto de Gad,
kiun li eldiris en la nomo de la Eternulo. 20 Kiam Ornan sin retur-
nis kaj ekvidis la an¸elon, li kaj liaj kvar filoj kun li sin kaÿis. Ornan
tiam estis draÿanta tritikon. 21 Kaj David venis al Ornan. Ornan ekri-
gardis kaj ekvidis Davidon, kaj li eliris el la draÿejo kaj adorklini¸is
antaû David viza¸altere. 22 David diris al Ornan: Donu al mi la lo-
kon de la draÿejo, por ke mi konstruu sur ¸i altaron al la Eternulo;
por ¸ia plena prezo donu ¸in al mi, por ke çesi¸u la pesto inter la
popolo. 23 Kaj Ornan diris al David: Prenu al vi; mia sinjoro la re¸o
faru tion, kio plaças al li; vidu, mi fordonas la bovojn por brulofe-
roj, la draÿilojn por ligno, kaj la tritikon por farunofero; çion mi for-
donas. 24 Sed la re¸o David diris al Ornan: Ne; mi volas açeti pro
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plena prezo; çar mi ne oferportos vian propraîon al la Eternulo, kaj
mi ne alportos bruloferon senpagan. 25 Kaj David donis al Ornan
pro la loko sescent siklojn da oro. 26 Kaj David konstruis tie altaron
al la Eternulo, kaj alportis bruloferojn kaj pacoferojn, kaj ekvokis al
la Eternulo; kaj Li respondis al li per fajro el la çielo sur la altaron
de la brulofero. 27 Kaj la Eternulo ordonis al la an¸elo, ke li reme-
tu sian glavon en ¸ian ingon.

28 En tiu tempo, vidante, ke la Eternulo respondis al li sur la dra-
ÿejo de Ornan, la Jebusido, David alportis tie oferon. 29 La taberna-
klo de la Eternulo, kiun faris Moseo en la dezerto, kaj la altaro de
bruloferoj, estis en tiu tempo sur altaîo en Gibeon. 30 Sed David ne
povis iri antaû ¸in por demandi Dion; çar lin timigis la glavo de la
an¸elo de la Eternulo.
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Çapitro 22

1 Kaj David diris: Çi tie estas la domo de Dio, la Eternulo, kaj çi tio
estas altaro por bruloferoj por Izrael.

2 Kaj David ordonis kunvenigi la fremdulojn, kiuj estis en la lan-
do de Izrael, kaj li starigis ÿtonhakistojn, por çirkaûhaki ÿtonojn por
la konstruado de la domo de Dio. 3 Kaj multe da fero por najloj al
la pordoj de la pordegoj kaj por la krampoj pretigis David, ankaû
multe da kupro, en nemezurita kvanto; 4 kaj sennombran kvanton
da cedra ligno, çar la Cidonanoj kaj Tiranoj alveturigis al David
multe da cedra ligno. 5 Kaj David diris: Mia filo Salomono estas juna
kaj neforta, kaj la domo, kiun oni devas konstrui por la Eternulo,
devas esti granda, por ke Lia nomo kaj gloro estu konata en çiuj
landoj. Tial mi preparados por li. Kaj David multe preparis antaû sia
morto.

6 Kaj li alvokis sian filon Salomono, kaj testamentis al li, ke li kon-
struu domon por la Eternulo, Dio de Izrael. 7 Kaj David diris al Sa-
lomono: Mia filo, mi havis la intencon konstrui domon al la nomo
de la Eternulo, mia Dio; 8 sed aperis pri mi vorto de la Eternulo,
dirante: Multe da sango vi verÿis, kaj grandajn militojn vi faris, tial
vi ne devas konstrui domon al Mia nomo; çar multe da sango vi
verÿis antaû Mi sur la teron. 9 Jen filo naski¸os al vi; li estos homo
de paco, kaj Mi donos al li pacon en rilato al çiuj liaj malamikoj çir-
kaûe; Salomono estos lia nomo, kaj pacon kaj trankvilecon Mi do-
nos al Izrael en lia tempo. 10 Li konstruos domon al Mia nomo; li
estos al Mi filo, kaj Mi estos al li patro; kaj Mi fortikigos la tronon
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de lia re¸ado super Izrael por çiam. 11 Nun, ho mia filo, la Eternu-
lo estu kun vi, por ke vi sukcesu kaj konstruu la domon de la Eter-
nulo, via Dio, kiel Li diris pri vi. 12 La Eternulo donu al vi sa¸on kaj
kompetentecon, kaj Li faru vin ordonanto super Izrael, por ke vi
plenumadu la instruon de la Eternulo, via Dio. 13 Tiam vi havos suk-
ceson, se vi observos kaj plenumos la le¸ojn kaj preskribojn, kiujn
la Eternulo donis per Moseo al Izrael. Estu forta kaj kura¸a; ne ti-
mu, kaj ne tremu. 14 Jen mi en mia malriçeco pretigis por la domo
de la Eternulo cent mil kikarojn da oro, kaj milionon da kikaroj da
ar¸ento, kaj kupron kaj feron en nekalkulebla kvanto, çar estas mul-
te da ¸i; ankaû lignon kaj ÿtonojn mi pretigis; kaj vi povas aldoni al
tio. 15 Vi havas multe da farontoj de la laboroj, masonistojn kaj çar-
pentistojn kaj kompetentulojn pri çiaj aferoj. 16 La oro, ar¸ento, ku-
pro, kaj fero estas en nekalkulebla kvanto; levi¸u kaj faru, kaj la
Eternulo estu kun vi. 17 Kaj David ordonis al çiuj estroj de Izrael, ke
ili helpu lian filon Salomono: 18 La Eternulo, via Dio, estas ja kun vi,
kaj Li donis al vi trankvilecon çiuflanke çirkaûe; çar Li transdonis
en miajn manojn la lo¸antojn de la lando, kaj la lando humili¸is an-
taû la Eternulo kaj antaû Lia popolo. 19 Direktu do nun vian koron
kaj vian animon, por turni vin al la Eternulo, via Dio. Levi¸u, kaj
konstruu la sanktejon de la Eternulo Dio, por transporti la keston
de interligo de la Eternulo kaj la sanktajn vazojn de Dio en la do-
mon, kiu estos konstruita al la nomo de la Eternulo.
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Çapitro 23

1 David maljuni¸is kaj atingis sufiçan a¸on; kaj li faris Salomonon,
sian filon, re¸o super Izrael. 2 Kaj li kunvenigis çiujn estrojn de Izra-
el kaj la pastrojn kaj la Levidojn. 3 Kaj estis kalkulitaj la Levidoj de
la a¸o de tridek jaroj kaj pli; kaj montri¸is, ke ilia nombro, kalkul-
ante çiujn kapojn de viroj, estis tridek ok mil. 4 El ili por administri
la servadon de la domo de la Eternulo estis dudek kvar mil; da ofi-
cistoj kaj ju¸istoj estis ses mil; 5 kvar mil pordegistoj, kaj kvar mil
glorantoj de la Eternulo per instrumentoj, kiujn mi faris por glora-
do. 6 Kaj David dividis ilin en klasojn laû la filoj de Levi: Gerÿon,
Kehat, kaj Merari. 7 La Gerÿonidoj: Ladan kaj Ÿimei. 8 La filoj de
Ladan: la çefo Je˛iel, Zetam, kaj Joel— tri. 9 La filoj de Ÿimei: Ÿelo-
mit, ˘aziel, kaj Haran—tri. Tio estas la çefoj de patrodomoj de La-
dan. 10 Kaj la filoj de Ÿimei: Ja˛at, Zina, Jeuÿ, kaj Beria. Tio estas la
filoj de Ÿimei—kvar. 11 Ja˛at estis la çefo, Zina estis la dua; Jeuÿ kaj
Beria havis nemulte da infanoj, tial ili çe la kalkulado prezentis unu
patrodomon. 12 La filoj de Kehat: Amram, Jichar, ˘ebron, kaj Uzi-
el—kvar. 13 La filoj de Amram: Aaron kaj Moseo. Aaron estis apar-
tigita kaj sanktigita por la plejsanktejo, li kaj liaj idoj por çiam, por
incensadi antaû la Eternulo, por servadi al Li kaj por benadi en Lia
nomo eterne. 14 Moseo estis homo de Dio, kaj liaj idoj estis alkal-
kulitaj al la tribo de Levi. 15 La filoj de Moseo: Gerÿom kaj Eliezer.
16 La filoj de Gerÿom: Ÿebuel estis la çefo. 17 La filoj de Eliezer estis:
Re˛abja, la unua; aliajn filojn Eliezer ne havis; sed Re˛abja havis tre
multe da filoj. 18 La filoj de Jichar: Ÿelomit, la unua. 19 La filoj de
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˘ebron: la unua estis Jerija, la dua estis Amarja,la tria estis Ja˛aziel,
la kvara estis Jekameam. 20 La filoj de Uziel: Mi˛a, la unua, kaj Jiÿija,
la dua. 21 La filoj de Merari: Ma˛li kaj Muÿi. La filoj de Ma˛li: Elea-
zar kaj Kiÿ. 22 Eleazar mortis, kaj li ne havis filojn, sed nur filinojn;
kaj ilin prenis al si la filoj de Kiÿ, iliaj kuzoj. 23 La filoj de Muÿi: Ma˛-
li, Eder, kaj Jeremot—tri. 24 Tio estas la idoj de Levi laû iliaj patro-
domoj, la çefoj de patrodomoj laû ilia kalkulo, laû ilia laûnoma kaj
laûkapa nombro, kiuj faradis la laboron de servado en la domo de
la Eternulo, komencante de la a¸o de dudek jaroj kaj plue. 25 Çar
David diris: La Eternulo, Dio de Izrael, donis ripozon al Sia popo-
lo; kaj Li enlo¸i¸is en Jerusalem por çiam. 26 Kaj la Levidoj ne be-
zonis portadi la tabernaklon kaj çiujn ¸iajn vazojn por la servado en
¸i. 27 Laû la lastaj ordonoj de David estis kalkulitaj la Levidoj, ha-
vantaj la a¸on de dudek jaroj kaj pli. 28 Ilia ofico estis helpi al la
Aaronidoj çe la servado en la domo de la Eternulo, zorgi pri la kor-
toj, pri la çambroj, pri la pureco de çio sankta, kaj plenumi la labo-
ron en la domo de Dio; 29 zorgi pri la pano de propono, pri la faruno
por farunoferoj, pri la macoj, pri la patoj, pri la rostado, kaj pri çia
mezurado kaj pesado; 30 stari çiumatene, por kanti laûdon kaj glo-
ron al la Eternulo, tiel same ankaû vespere; 31 fari çiujn bruloferojn
al la Eternulo en la sabatoj, monatkomencoj, kaj festoj, laû ilia nom-
bro, laû la preskribo pri ili, çiam antaû la Eternulo; 32 servi por deîo-
rado çe la tabernaklo de kunveno, çe la sanktaîoj, kaj apud siaj fra-
toj la Aaronidoj çe la servado en la domo de la Eternulo.
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Çapitro 24

1 La ordo de la Aaronidoj: la filoj de Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar,
kaj Itamar. 2 Nadab kaj Abihu mortis pli frue ol ilia patro, kaj filojn
ili ne havis; kaj Eleazar kaj Itamar fari¸is pastroj. 3 La ordon aran¸is
David, kaj Cadok el la idoj de Eleazar, kaj A˛imele˛ el la idoj de Ita-
mar, laû iliaj oficoj çe ilia servado. 4 Montri¸is, ke inter la idoj de
Eleazar estis pli granda nombro da viroj, ol inter la idoj de Itamar.
Oni dividis ilin: por la idoj de Eleazar estis dek ses çefoj de patro-
domoj, kaj por la idoj de Itamar ok patrodomoj. 5 Oni dividis ilin
per lotado, ambaû partojn paralele, çar la estroj de la sanktejo kaj
la estroj en la aferoj de Dio estis el la idoj de Eleazar kaj el la idoj
de Itamar. 6 Kaj enskribis ilin Ÿemaja, filo de Netanel, skribisto el la
Levidoj, antaû la re¸o kaj la estroj, antaû la pastro Cadok, antaû
A˛imele˛, filo de Ebjatar, kaj antaû la çefoj de patrodomoj de la
pastroj kaj de la Levidoj; unu loto estis por patrodomo de Eleaza-
ridoj, kaj unu loto estos por patrodomo de Itamaridoj. 7 La unua
loto eliris por Jehojarib, la dua por Jedaja, 8 la tria por ˘arim, la
kvara por Seorim, 9 la kvina por Malkija, la sesa por Mijamin, 10 la
sepa por Hakoc, la oka por Abija, 11 la naûa por Jeÿua, la deka por
Ÿe˛anja, 12 la dek-unua por Eljaÿib, la dek-dua por Jakim, 13 la dek-
tria por ˘upa, la dek-kvara por Jeÿebab, 14 la dek-kvina por Bilga,
la dek-sesa por Imer, 15 la dek-sepa por ˘ezir, la dek-oka por Ha-
picec, 16 la dek-naûa por Peta˛ja, la dudeka por Je˛ezkel, 17 la du-
dek-unua por Ja˛in, la dudek-dua por Gamul, 18 la dudek-tria por
Delaja, la dudek-kvara por Maazja. 19 Tio estis ilia ordo çe ilia ser-
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vado, por iri en la domon de la Eternulo laû la preskribo donita per
ilia patro Aaron, kiel ordonis al li la Eternulo, Dio de Izrael.

20 La ordo por la ceteraj idoj de Levi: el la idoj de Amram: Ÿubael;
el la idoj de Ÿubael: Je˛deja; 21 çe Re˛abja: el la idoj de Re˛abja la
unua estis Jiÿija; 22 çe la Jicharidoj: Ÿelomot; el la filoj de Ÿelomot:
Ja˛at; 23 la filoj de ˘ebron: Jerija, Amarja estis la dua, Ja˛aziel la tria,
Jekameam la kvara; 24 el la filoj de Uziel: Mi˛a; el la filoj de Mi˛a:
Ÿamir; 25 la frato de Mi˛a estis Jiÿija; el la filoj de Jiÿija: Ze˛arja; 26

el la filoj de Merari: Ma˛li kaj Muÿi; el la filoj de Jaazija: Beno; 27 el
la idoj de Merari: çe Jaazija: Beno, Ÿoham, Zakur, kaj Ibri; 28 çe
Ma˛li: Eleazar; li ne havis filojn; 29 çe Kiÿ: el la filoj de Kiÿ: Jera˛-
meel; 30 la filoj de Muÿi: Ma˛li, Eder, kaj Jerimot. Tio estas la Levi-
doj laû iliaj patrodomoj. 31 Ili ankaû lotis samtempe kun siaj fratoj
la Aaronidoj, antaû la re¸o David, Cadok, A˛imele˛, kaj la çefoj de
patrodomoj de la pastroj kaj de la Levidoj: çefo de patrodomo egale
kun sia pli malgranda frato.
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Çapitro 25

1 David kaj la militestroj apartigis por la servado filojn de Asaf, de
Heman, kaj de Jedutun, kiuj estis inspiritaj por harpoj, psalteroj, kaj
cimbaloj. Ili estis kalkulitaj por sia servado: 2 el la filoj de Asaf: Za-
kur, Jozef, Netanja, kaj Aÿarela, filoj de Asaf, sub gvidado de Asaf,
kiu kantis çe la re¸o. 3 De Jedutun, la filoj de Jedutun: Gedalja, Ceri,
Jeÿaja, ˘aÿabja, kaj Matitja, ses, sub gvidado de sia patro Jedutun,
kiu ludis inspirite sur harpo, por laûdi kaj glori la Eternulon. 4 De
Heman, la filoj de Heman: Bukija, Matanja, Uziel, Ÿebuel, Jerimot,
˘ananja, ˘anani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Joÿbekaÿa, Malo-
ti, Hotir, kaj Ma˛aziot. 5 Çiuj ili estis filoj de Heman, viziisto de la
re¸o koncerne la vortojn de Dio, por levi la kornon. Dio donis al
Heman dek kvar filojn kaj tri filinojn. 6 Çiuj çi tiuj estis sub la gvi-
dado de siaj patroj çe la kantado en la domo de la Eternulo, kun
cimbaloj, psalteroj, kaj harpoj, çe la servado en la domo de Dio, sub
la gvidado de la re¸o, Asaf, Jedutun, kaj Heman. 7 Ilia nombro, kune
kun iliaj fratoj, instruitaj por kanti antaû la Eternulo, çiuj kompe-
tentuloj, estis ducent okdek ok. 8 Ili lotis pri la vico de sia deîorado,
la malgrandaj egale kiel la grandaj, kompetentulo egale kiel lernan-
to. 9 La unua loto eliris çe Asaf por Jozef; la dua por Gedalja; li kun
siaj fratoj kaj siaj filoj estis dek du; 10 la tria por Zakur; liaj filoj kaj
fratoj estis dek du; 11 la kvara por Jicri; liaj filoj kaj fratoj estis dek
du; 12 la kvina por Netanja; liaj filoj kaj fratoj estis dek du; 13 la sesa
por Bukija; liaj filoj kaj fratoj estis dek du; 14 la sepa por Jeÿarela; liaj
filoj kaj fratoj estis dek du; 15 la oka por Jeÿaja; liaj filoj kaj fratoj estis
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dek du; 16 la naûa por Matanja; liaj filoj kaj fratoj estis dek du; 17 la
deka por Ÿimei; liaj filoj kaj fratoj estis dek du; 18 la dek-unua por
Azarel; liaj filoj kaj fratoj estis dek du; 19 la dek-dua por ˘aÿabja; liaj
filoj kaj fratoj estis dek du; 20 la dek-tria por Ÿubael; liaj filoj kaj fra-
toj estis dek du; 21 la dek-kvara por Matitja; liaj filoj kaj fratoj estis
dek du; 22 la dek-kvina por Jeremot; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
23 la dek-sesa por ˘ananja; liaj filoj kaj fratoj estis dek du; 24 la dek-
sepa por Joÿbekaÿa; liaj filoj kaj fratoj estis dek du; 25 la dek-oka por
˘anani; liaj filoj kaj fratoj estis dek du; 26 la dek-naûa por Maloti;
liaj filoj kaj fratoj estis dek du; 27 la dudeka por Eliata; liaj filoj kaj
fratoj estis dek du; 28 la dudek-unua por Hotir; liaj filoj kaj fratoj
estis dek du; 29 la dudek-dua por Gidalti; liaj filoj kaj fratoj estis dek
du; 30 la dudek-tria por Ma˛aziot; liaj filoj kaj fratoj estis dek du; 31

la dudek-kvara por Romamti-Ezer; liaj filoj kaj fratoj estis dek du.
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Çapitro 26

1 La klasoj de la pordegistoj: el la Kora˛idoj: Meÿelemja, filo de Ko-
re, el la filoj de Asaf. 2 Meÿelemja havis filojn: la unuenaskito estis
Ze˛arja, la dua estis Jediael, la tria estis Zebadja, la kvara estis Jat-
niel; 3 la kvina estis Elam, la sesa estis Jeho˛anan, la sepa estis El-
jehoenaj. 4 Obed-Edom havis filojn: Ÿemaja estis la unuenaskito, Je-
hozabad la dua, Joa˛ la tria, Sa˛ar la kvara, Netanel la kvina, 5 Ami-
el la sesa, Isa˛ar la sepa, Peultaj la oka; çar benis lin Dio. 6 Al lia filo
Ÿemaja naski¸is filoj, kiuj regis en siaj patrodomoj, çar ili estis bra-
vaj homoj. 7 La filoj de Ÿemaja: Otni, Refael, Obed, Elzabad, liaj
fratoj, bravaj homoj, Elihu kaj Sema˛ja. 8 Çiuj ili estis el la idoj de
Obed-Edom; ili kaj iliaj filoj kaj iliaj fratoj estis bravaj homoj, taûgaj
por servado: sesdek du ili estis çe Obed-Edom. 9 Meÿelemja havis
filojn kaj fratojn, bravajn homojn dek ok. 10 ˘osa el la Merariidoj
havis filojn: Ÿimri estis la çefo (kvankam li ne estis unuenaskito,
tamen lia patro faris lin çefo), 11 ˘ilkija estis la dua, Tebalja la tria,
Ze˛arja la kvara; çiuj filoj kaj fratoj de ˘osa estis dek tri. 12 Al tiuj
grupoj da pordegistoj, al la çefoj de viroj, estis komisiita la serva-
do en la domo de la Eternulo kune kun iliaj fratoj. 13 Kaj ili lotis, kiel
la malgrandaj, tiel ankaû la grandaj, laû siaj patrodomoj, por çiu
pordego aparte. 14 Kaj la loto pri la oriento falis por Ÿelemja; kaj pri
lia filo Ze˛arja, la sa¸a konsilanto, oni lotis, kaj lia loto eliris por la
nordo; 15 pri Obed-Edom por la sudo, kaj pri liaj filoj por la provi-
zejo; 16 pri Ÿupim kaj ˘osa por la okcidento, por la Pordego Ÿale˛et,
kie la vojo levi¸as, kie gardo staras apud gardo. 17 Oriente estis ses
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Levidoj, norde kvar çiutage, sude kvar çiutage, kaj çe la provizejoj
po du. 18 Çe la alirejo okcidente estis: kvar çe la vojo, kaj du çe la
alirejo. 19 Tio estis la grupoj da pordegistoj el la Kora˛idoj kaj el la
Merariidoj.

20 El la Levidoj, A˛ija estis super la trezoroj de la domo de Dio
kaj super la trezoroj de la sanktaîoj. 21 El la idoj de Ladan, idoj de
la Gerÿonido Ladan, çefoj de patrodomoj de la Gerÿonido Ladan es-
tis la Je˛ielidoj. 22 La Je˛ielidoj: Zetam, kaj Joel, lia frato, estis su-
per la trezoroj de la domo de la Eternulo. 23 El la Amramidoj, Jicha-
ridoj, ˘ebronidoj, kaj Uzielidoj, 24 Ÿebuel, ido de Gerÿom, filo de
Moseo, estis estro super la trezoroj. 25 Lia frato Eliezer havis filon
Re˛abja; lia filo estis Jeÿaja, lia filo estis Joram, lia filo estis Zi˛ri, kaj
lia filo estis Ÿelomit. 26 Çi tiu Ÿelomit kaj liaj fratoj estis super çiuj
trezoroj de la sanktaîoj, kiujn sanktigis la re¸o David, la çefoj de pa-
trodomoj, la milestroj, kaj la centestroj, kaj la militestroj. 27 El la
militoj kaj el la militakiraîoj ili konsekris partojn, por subteni la
domon de la Eternulo. 28 Ankaû çio, kion sanktigis la antaûvidisto
Samuel, kaj Saul, filo de Kiÿ, kaj Abner, filo de Ner, kaj Joab, filo de
Ceruja, çio sanktigita estis sub la gardado de Ÿelomit kaj liaj fratoj.
29 El la Jicharidoj, Kenanja kaj liaj filoj estis por la aferoj eksteraj de
Izrael, kiel inspektistoj kaj ju¸istoj. 30 El la ˘ebronidoj, ˘aÿabja kaj
liaj fratoj, bravaj homoj, mil sepcent, havis oficojn en Izrael transe
de Jordan, okcidente, por çiuj aferoj koncernantaj la Eternulon kaj
por la aferoj de la re¸o. 31 El la ˘ebronidoj, Jerija estis çefo de la
˘ebronidoj en iliaj generacioj kaj patrodomoj. En la kvardeka jaro
de la re¸ado de David ili estis esploritaj, kaj oni trovis çe ili bravajn
homojn en Jazer en Gilead. 32 Kaj liaj fratoj, bravaj homoj, du mil
sepcent, çefoj de patrodomoj; al ili la re¸o David donis oficojn çe la
Rubenidoj, la Gadidoj, kaj la duontribo de Manase, por çiuj aferoj
de Dio kaj aferoj de la re¸o.
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Çapitro 27

1 La Izraelidoj havis laû sia nombro çefojn de patrodomoj, miles-
trojn, centestrojn, kaj siajn inspektistojn, kiuj servis al la re¸o pri
çiuj aferoj de la apartaîoj, interÿan¸ante sin çiumonate, en çiuj mo-
natoj de la jaro. Çiu apartaîo konsistis el dudek kvar mil. 2 Super la
unua apartaîo en la unua monato estis Jaÿobeam, filo de Zabdiel; en
lia apartaîo estis dudek kvar mil; 3 li estis el la idoj de Perec, la çefo
de çiuj militestroj por la unua monato. 4 Super la apartaîo de la dua
monato estis Dodaj, la A˛o˛ido; en lia apartaîo estis ankaû la prin-
co Miklot; en lia apartaîo estis dudek kvar mil. 5 La tria militestro,
por la tria monato, estis Benaja, filo de la pastro Jehojada; en lia
apartaîo estis dudek kvar mil. 6 Çi tiu Benaja estis el la tridek herooj,
kaj estro super ili; en lia apartaîo estis lia filo Amizabad. 7 La kva-
ra, por la kvara monato, estis Asahel, frato de Joab, kaj post li lia filo
Zebadja; en lia apartaîo estis dudek kvar mil. 8 La kvina, por la kvina
monato, estis la estro Ÿamhut, la Jizra˛ido; en lia apartaîo estis du-
dek kvar mil. 9 La sesa, por la sesa monato, estis Ira, filo de Ikeÿ, la
Tekoaano; en lia apartaîo estis dudek kvar mil. 10 La sepa, por la
sepa monato, estis ˘elec, la Pelonano, el la Efraimidoj; en lia apar-
taîo estis dudek kvar mil. 11 La oka, por la oka monato, estis Sib˛aj,
la ˘uÿaido, el la Zera˛idoj; en lia apartaîo estis dudek kvar mil. 12

La naûa, por la naûa monato, estis Abiezer, la Anatotano, el la Ben-
jamenidoj; en lia apartaîo estis dudek kvar mil. 13 La deka, por la
deka monato, estis Maharaj, la Netofaano, el la Zera˛idoj; en lia
apartaîo estis dudek kvar mil. 14 La dek-unua, por la dek-unua mo-
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nato, estis Benaja, la Piratonano, el la Efraimidoj; en lia apartaîo
estis dudek kvar mil. 15 La dek- dua, por la dek-dua monato, estis
˘eldaj, la Netofaano, el la Otnielidoj; en lia apartaîo estis dudek
kvar mil.

16 Kaj super la triboj de Izrael: la estro de la Rubenidoj estis Elie-
zer, filo de Zi˛ri; de la Simeonidoj: Ÿefatja, filo de Maa˛a; 17 de la
Levidoj: ˘aÿabja, filo de Kemuel; de la Aaronidoj: Cadok; 18 de la
Jehudaidoj: Elihu, el la fratoj de David; de la Isa˛aridoj: Omri, filo
de Mi˛ael; 19 de la Zebulunidoj: Jiÿmaja, filo de Obadja; de la Naf-
taliidoj: Jerimot, filo de Azriel; 20 de la Efraimidoj: Hoÿea, filo de
Azazja; de la duontribo de Manase: Joel, filo de Pedaja; 21 de la du-
ontribo de Manase en Gilead: Jido, filo de Ze˛arja; de la Benjame-
nidoj: Jaasiel, filo de Abner; 22 de la Danidoj: Azarel, filo de Jero-
˛am. Tio estis la estroj de la triboj de Izrael. 23 Sed David ne faris
kalkulon de tiuj, kiuj havis la a¸on de malpli ol dudek jaroj; çar la
Eternulo promesis multigi Izraelon simile al la steloj de la çielo. 24

Joab, filo de Ceruja, komencis la kalkuladon, sed ne finis. Kaj pro tio
estis kolero kontraû Izrael; kaj tiu kalkulado ne estas enportita en
la kronikon pri la re¸o David.

25 Super la trezoroj de la re¸o estis Azmavet, filo de Adiel; super
la trezoroj sur la kampo, en la urboj, en la vila¸oj, kaj en la turoj
estis Jonatan, filo de Uzija. 26 Super la plenumantoj de la laboroj sur
la kampo, super la terkultivo, estis Ezri, filo de Kelub. 27 Super la
vinber¸ardenoj estis Ÿimei, la Ramaano; super la provizoj de vino
en la vinber¸ardenoj estis Zabdi, la Ÿefamano. 28 Super la olivarboj
kaj super la sikomoroj, kiuj estis en la valo, estis Baal-˘anan, la Ge-
derano; super la provizoj de oleo estis Joaÿ. 29 Super la bovoj, kiuj
paÿti¸is en Ÿaron, estis Ÿitraj, la Ÿaronano; super la bovoj en la va-
loj estis Ÿafat, filo de Adlaj. 30 Super la kameloj estis Obil, la Iÿma-
elido; super la azeninoj estis Je˛deja, la Meronotano. 31 Super la
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ÿafoj estis Jaziz, la Hagarido. Çiuj çi tiuj estis estroj super la havaîoj,
kiujn posedis la re¸o David.

32 Jonatan, onklo de David, estis konsilisto; li estis homo kompe-
tenta kaj klera; Je˛iel, filo de ˘a˛moni, estis çe la filoj de la re¸o. 33

A˛itofel estis konsilisto de la re¸o; ˘uÿaj, la Arkano, estis amiko de
la re¸o. 34 Post A˛itofel estis Jehojada, filo de Benaja, kaj Ebjatar; la
militestro de la re¸o estis Joab.
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Çapitro 28

1 David kunvenigis en Jerusalemon çiujn estrojn de Izrael, la estrojn
de la triboj, la estrojn de la apartaîoj, kiuj servis al la re¸o, la mi-
lestrojn kaj centestrojn, la estrojn super çiuj havaîoj kaj super la
brutoj de la re¸o kaj de liaj filoj, ankaû la korteganojn, heroojn, kaj
çiujn distingitojn. 2 Kaj la re¸o David stari¸is sur siaj piedoj, kaj di-
ris: Aûskultu min, ho miaj fratoj kaj mia popolo! Mi intencis kon-
strui domon de ripozo por la kesto de interligo de la Eternulo kaj
por piedbenketo por nia Dio, kaj mi preparis min, por konstrui. 3

Sed Dio diris al mi: Ne konstruu domon al Mia nomo, çar vi estas
homo de milito kaj vi verÿadis sangon. 4 Tamen la Eternulo, Dio de
Izrael, elektis min el la tuta domo de mia patro, por ke mi estu re¸o
super Izrael por çiam; çar Jehudan Li elektis kiel reganton, kaj en
la domo de Jehuda la domon de mia patro, kaj inter la filoj de mia
patro Li favoris min, farante min re¸o super la tuta Izrael. 5 Kaj el
çiuj miaj filoj—çar multe da filoj donis al mi la Eternulo—Li elek-
tis mian filon Salomono, ke li sidu sur la trono de la re¸ado de la
Eternulo super Izrael. 6 Kaj Li diris al mi: Via filo Salomono, li kon-
struos Mian domon kaj Miajn kortojn; çar Mi elektis lin al Mi kiel
filon, kaj Mi estos al li patro. 7 Kaj Mi fortikigos lian regnon por
çiam, se li persistos en la plenumado de Miaj ordonoj kaj preskri-
boj kiel ¸is nun. 8 Kaj nun antaû la okuloj de la tuta Izrael, la komu-
numo de la Eternulo, kaj antaû la oreloj de nia Dio: observu kaj
atentu çiujn ordonojn de la Eternulo, via Dio, por ke vi posedu çi
tiun bonan landon kaj heredigu ¸in al viaj infanoj post vi eterne. 9
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Kaj vi, mia filo Salomono, konu la Dion de via patro, kaj servu al Li
el plena koro kaj kun animo sincera; çar çiujn korojn la Eternulo
esploras, kaj çiujn pensojn kaj intencojn Li komprenas. Se vi serços
Lin, vi Lin trovos; kaj se vi forlasos Lin, Li forpuÿos vin por çiam. 10

Vidu nun, kiam la Eternulo elektis vin, por konstrui domon por la
sanktejo; estu forta, kaj agu.

11 Kaj David donis al sia filo Salomono la desegnon de la porti-
ko, de la domoj, provizejoj, supraj çambroj, internaj çambroj, kaj de
la loko por la sankta kesto; 12 kaj la desegnon de çio, kion li havis
en sia animo koncerne la kortojn de la domo de la Eternulo kaj kon-
cerne çiujn çambrojn çirkaûe, koncerne la trezorojn de la domo de
Dio kaj la trezorojn de la sanktaîoj, 13 koncerne la ordon de la pas-
troj kaj de la Levidoj, koncerne la tutan servadon en la domo de la
Eternulo, kaj koncerne çiujn objektojn de servado en la domo de la
Eternulo; 14 ankaû la oron, laû la pezo de la oro por çiuj objektoj de
servado, kaj la pezon de çiuj ar¸entaj objektoj de servado; 15 ankaû
la pezon de la oraj kandelabroj kaj de iliaj oraj lucernoj, montran-
te aparte la pezon de çiu kandelabro kaj de ¸iaj lucernoj, kaj la pe-
zon de la ar¸entaj kandelabroj, de çiu kandelabro kaj de ¸iaj lucer-
noj, laû la destino de çiu kandelabro. 16 Li donis ankaû la pezon de
la oro por la tabloj de propono, por çiu tablo aparte, kaj de la ar¸en-
to por la tabloj ar¸entaj; 17 ankaû por la forkoj, aspergaj kalikoj,
tasoj el pura oro, oraj pelvoj, montrante la pezon por çiu pelvo
aparte, kaj por la ar¸entaj pelvoj, montrante la pezon de çiu pelvo;
18 ankaû la pezon de la incensaltaro el refandita oro. Li donis ankaû
desegnon de la çaro kun la oraj keruboj, kiuj etendas la flugilojn kaj
ÿirmas la keston de interligo de la Eternulo. 19 Çio çi tio, li diris, estas
skribita al mi de la mano de la Eternulo; Li klarigis al mi çiujn de-
talojn de la desegno. 20 Kaj David diris al sia filo Salomono: Estu
forta kaj kura¸a, kaj agu; ne timu, kaj ne tremu; çar Dio la Eternu-
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lo, mia Dio, estas kun vi; Li ne deturnos Sin de vi kaj ne forlasos vin,
¸is vi finos la tutan aferon por la servado en la domo de la Eternulo.
21 Kaj jen estas la ordoj de la pastroj kaj de la Levidoj por çia serva-
do en la domo de Dio; ili estos kun vi por çiu faro, kun fervoro kaj
lerteco en çiu laboro; kaj la estroj kaj la tuta popolo plenumos çi-
ujn viajn vortojn.
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Çapitro 29

1 Kaj la re¸o David diris al la tuta komunumo: Mia filo Salomono,
la sola, kiun elektis la Eternulo, estas juna kaj neforta, kaj la labo-
ro estas granda; çar ne por homo estas la lo¸ejo, sed por Dio la Eter-
nulo. 2 Mi preparis per mia tuta forto por la domo de mia Dio oron
por la oraj objektoj, ar¸enton por la ar¸entaj, kupron por la kupraj,
feron por la feraj, lignon por la lignaj, ÿtonojn oniksajn kaj ÿtonojn
enkadrigitajn, ÿtonojn belajn kaj diverskolorajn, kaj çiaspecajn ÿto-
nojn multekostajn, kaj multe da ÿtonoj marmoraj. 3 Krom tio, pro
mia amo al la domo de mia Dio, mian propran trezoron de oro kaj
ar¸ento, kiun mi havas, mi fordonas por la domo de mia Dio, krom
tio, kion mi pretigis por la sankta domo; 4 tri mil kikarojn da oro,
el la oro de Ofir, kaj sep mil kikarojn da ar¸ento refandita, por tegi
la murojn de la domoj; 5 oron por la oraj objektoj, ar¸enton por la
ar¸entaj, kaj por çiuj laborotaîoj de la majstroj. Tamen kiu ankoraû
deziras oferi hodiaû por la Eternulo? 6 Kaj oferis la çefoj de patro-
domoj, la estroj de la triboj de Izrael, la milestroj kaj centestroj, kaj
la estroj super la aferoj de la re¸o; 7 kaj ili donis por la bezonoj de
la domo de Dio kvin mil kikarojn da oro kaj dek mil darkemonojn,
kaj dek mil kikarojn da ar¸ento, kaj dek ok mil kikarojn da kupro,
kaj cent mil kikarojn da fero. 8 Kaj tiuj, çe kiuj trovi¸is multekostaj
ÿtonoj, donis ilin por la trezorejo de la domo de la Eternulo, en la
manojn de Je˛iel, la Gerÿonido. 9 Kaj la popolo ¸ojis pro tiu ofera-
do, çar el plena koro ili oferis al la Eternulo; ankaû la re¸o David
¸ojis tre forte. 10 Kaj David benis la Eternulon antaû la okuloj de la
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tuta komunumo, kaj David diris: Estu benata, ho Eternulo, Dio de
nia patro Izrael, eterne kaj eterne. 11 Al Vi, ho Eternulo, apartenas
grandeco, potenco, majesto, venko, kaj gloro, çar çio en la çielo kaj
sur la tero estas Via; al Vi, ho Eternulo, apartenas la re¸ado, kaj Vi
estas alte super çiuj estroj. 12 Riçeco kaj honoro venas de Vi; Vi re-
gas super çio; en Via mano estas forto kaj potenco; Via mano po-
vas çion grandigi kaj fortikigi. 13 Kaj nun, ho nia Dio, ni dankas Vin,
kaj ni gloras Vian majestan nomon. 14 Çar kiu estas mi, kaj kio es-
tas mia popolo, ke mi havis la forton, por oferi tiom? de Vi estas çio,
kaj el Via mano ni donis al Vi. 15 Paslo¸antoj kaj enmigrintoj ni es-
tas apud Vi, kiel çiuj niaj patroj; kiel ombro estas niaj tagoj sur la
tero, nenio fortika. 16 Ho Eternulo, nia Dio! çi tiu tuta abundaîo,
kiun Vi preparis, por konstrui al Vi domon, al Via sankta nomo,
estas el Via mano, al Vi çio apartenas. 17 Mi scias, ho mia Dio, ke Vi
esploras la koron kaj ke sincereco plaças al Vi; el sincera koro mi
oferis çion çi tion; kaj nun mi vidas kun ¸ojo Vian popolon, kiu
trovi¸as çi tie, ke ¸i oferas al Vi. 18 Ho Eternulo, Dio de niaj patroj
Abraham, Isaak, kaj Izrael! konservu ¸in por çiam, çi tiun pensma-
nieron de la koro de Via popolo, kaj turnu ilian koron al Vi. 19 Kaj
al mia filo Salomono donu koron perfektan, ke li observu Viajn
ordonojn, Viajn preskribojn, kaj Viajn le¸ojn, ke li çion plenumu,
kaj ke li konstruu la konstruaîon, por kiu mi faris la preparojn. 20 Kaj
David diris al la tuta komunumo: Benu la Eternulon, vian Dion. Kaj
la tuta komunumo benis la Eternulon, Dion de iliaj patroj; kaj ili
klini¸is kun adoro antaû la Eternulo kaj antaû la re¸o. 21 Kaj ili fa-
ris buçoferojn al la Eternulo. Kaj en la sekvanta tago ili alportis brul-
oferojn al la Eternulo: mil bovojn, mil virÿafojn, mil ÿafidojn, kune
kun iliaj verÿoferoj, kaj multe da oferoj por la tuta Izrael. 22 Kaj ili
man¸is kaj trinkis antaû la Eternulo en tiu tago kun granda ¸ojo.
Kaj duafoje ili faris re¸o Salomonon, filon de David, kaj sanktoleis
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lin kiel reganton, kaj Cadokon kiel pastron. 23 Kaj Salomono suriris
sur la tronon de la Eternulo kiel re¸o anstataû sia patro David; kaj
li havis sukceson, kaj la tuta Izrael obeadis lin. 24 Kaj çiuj estroj kaj
eminentuloj, kaj ankaû çiuj filoj de la re¸o David, submetis sin al la
re¸o Salomono. 25 Kaj la Eternulo forte altigis Salomonon antaû la
okuloj de la tuta Izrael, kaj metis sur lin re¸an majeston, kiu antaûe
estis sur neniu el la re¸oj de Izrael.

26 David, filo de Jiÿaj, estis re¸o super la tuta Izrael. 27 La tempo,
dum kiu li re¸is super Izrael, estis kvardek jaroj: en ˘ebron li re¸is
sep jarojn, kaj en Jerusalem li re¸is tridek tri jarojn. 38 Kaj li mortis
en bona maljuneco, sata de a¸o, riçeco, kaj gloro; kaj anstataû li
ekre¸is lia filo Salomono. 29 La historio de la re¸o David, la antaûa
kaj la posta, estas priskribita en la kroniko de la antaûvidisto Sam-
uel, en la kroniko de la profeto Natan, kaj en la kroniko de la viziis-
to Gad; 30 lia tuta re¸ado, lia potenco, kaj la tempo, kiun travivis li
kaj Izrael kaj çiuj regnoj de la landoj.
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